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MÉRLEG
Nem történik semmi. Az események elmúltak. Az 

oceánrepülők gépeiket végleg bevontatták a hangárba. 
Az climpiász elviharzott. A de au viliéi kártyaosaták el- 
viliarzottak. A békét aranytoll’al biztosították. A nagy 
pöröket befejezték és meghozták az obiigát halálos 
Ítéleteket. A termést betakarították. A választásokat 
megejtették. Az uj Zeppelin legfeljebb készül az útra, 
de most fedél alatt pihen. A szezon elmúlt, a gyerekek 
iskolába járnak, az év beballag az utolsó negyedbe és 
megizleljük az őszt jelentő mustot. Csend van és sár, 
becsukjuk az ablakot, becsukjuk a kaput, — akár a testa
mentumunkat is megírhatjuk, az év testamentumát.

Jól esik egy pillanatra visszatekinteni, legalább a 
közvetlen szomszédra, a nyárra, amelynek áporodott 
szaga egy-egy déli pillanatban még az orrunkba csap 
és felhevit. — Tehát 1928 nyara. Az első megállapítás: 
évtizedek óta nem volt részünk ily egyöntetűen szép, 
meleg és derűs nyárban. Az utolsó eső junius végén 
esett, s szeptember közepéig szabadságon voltak a fel
hők, mégcsak a naplementét sem jöttek feldíszíteni 
aranyszegélyü drapériáikkal. A második megállapítás: 
soha ennyi em ber nem utazott még, mint ezen a nyáron. 
A vasutak és a menetjegy irodák statisztikái szerint az 
utazások a háború óta ■egyre felfelé menő ívelést m utat
nak. 1924-be n az utasok száma körülbelül elérte az 
1913-as számot, a háború előtti évek legforgalmasabbikát, 
1925-ben a statisztika némi visszaesést mutat, 1926-ban 
újra a két év előttihez rugaszkodik, 1927-ben messze el
hagyja, 1928-ban pedig csaknem ötven százalékkal túl
szárnyalja az előző év eredményét.

A harm adik m egállapítás: A nyaralók aránytalanul 
nagyobb számban keresték fel a tengereket, mint a 
hegyeket. A két rivális közül a víz győzött, névszerint 
az Atlanti-óceán, amelynek partjain  kétszer annvia i 
üdültek, mint bármelyik más tenger partján. Egyedül 
a hollandusok és az angolok m aradtak hűek Svájchoz, 
a többi nemzet, a nagy európai medencék tengertnem- 
látott fiai, három négyszeres túlerővel vonultak a 
tengerpartokra.

Negyedik megállapítás: a konjunktura-utazások el
múltak, mert a valuták vásárlóértéke ugyahogy min
denfelé kiegyenlőd ött. Anglia és Hollandia természe-
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tesen a legdrágább országok maradtak, viszont Cseh
szlovákia a balkáni államok után a legolcsóbbnak szá
mított egész Európában. Elsősorban ennek köszönhető, 
hogy a köztársaság fürdőit soha nem ism ert tömegekben 
lepték el a fürdővendégek. Most a szezon után felmerül 
a kérdés, m it kaptak a nyaralók a mi fürdőinkben, első
sorban Szlovenszkón.

Csehországnak óriási ifürdőtradiciói vannak. Ha 
Karlsbad és iMarienbad nem is érik  el minden tekintet
ben azt a nívót, aimit a rivierai, a svájci vagy az óceán
menti fürdőgóopontok képviselnek, a különbség leg
feljebb nüanszok, esetleg számok kérdése. A fürdő
helyek alfái és ómegái a szállodák. A m odern munkás- 
em ber kiolthatatlan nosztalgiával gondol a luxusszálló 
tompa és zökkenésnélküli életére, az óriás hallok kere- 
vetei és bőrfotelles sarkai mákonyi és nirvánát jelente
nek számára, az étterm ek ezüstje, a bar asztala, a folyo
sók perzsaszőnyege, az olvasószoba nehéz brokátfüggö
nye körül idegen és ideges parfőm leng, melyben a 
nyárspolgár kalandok, lehetőségek, rendkívüli ségek és 
zsibbaisztó odaadások illatát érzi; — minden rabszolga
sors után kéjes liberációt jelent ez a négyhetes hotel- 
világ, ahol az élet a mi gombnyomásainkra látszik 
igazodni. A fürdőhelyek fejlődése a luxusszállodák szá
mától és rangjától függ.

Szlovenszkó 65 fürdője közül, a legtöbb belátta, 
hogy óriási beruházások nélkül nincs eredmény. 
Az elm últ években nem egy fürdőhelyen tíz-tizenöt 
milliós építkezésbe kezdtek, nagyarányú, európai mé
retekkel m érhető szállodákat emeltek, — :s az eredmény 
nem váratott magára. 1928 nyara Szlovenszkón sok 
helyütt világméretekkel mérhető fürdőüzemet talált: 
kellő szállodákat, kellő szórakozásokat, kellő kulturát 
és felszerelést. Örülünk, hogy pazar tájaink, és gazdag 
gyógyforrásaink végre megtaláltak a kellő keretet, 
amely nélkül csak olyanok voltak, mint a csiszolatlan 
gyémánt.

A szí overiszkói fürdőélet m érlege kedvező. A nyár 
sikerrel és elism eréssel záródott. Soha ekkora forgalom 
nem volt fürdőinkben. Nyugodtan csukhatjuk be az 
ablakokat és zárhatjuk magunkra az ajtót: aki ez idén 

tőlünk távozott, csak megelégedéssel távozhatott.
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szenvedett, de erős és üde lelkű aggastyán utolsó nagy
szerű 'kalandja.

ELŐSZÓ

Mindenek előtt üdvös lesz, liogy megismerkedjünk 
e  feljegyzések (hősével, akinek igaz története a követke- 
ző fejezetekben lesz majd olvasható. Galeottii Marzio, 
Corvin Mátyás magyar király  udvari humoristája, de
rék, kedélyes, kövér, furfangos és határtalanul szere
tetreméltó vámdortudós volt, asztrológus, hittudiós, or
vos, stratéga, nyelvész és Skiöltő, szerette az aranyat, a 
régi bort, a könyveket és a könnyen barátkozó nőket, -  
ezt m indenki tudja róla, aki a XV. század kultúrájába 
valaha beHepillamtgatott. Mi azt is tudjuk, hogy a magyar 
napkiirály egyik leghűségesebb olasz m ulatta tója volt, 
aki Mátyás életének utolsó hét-nyolc esztendejében a 
bécsi és budai udvarok pompás és henye fényét a maga 
ragyogó szellemével jelentékenyem felfokozta. 'Nem volt 
a  legnagyobbak közül való — Lorenzio dl Magnifico azon
ban őt is barátai közé 'számította és ímegemléksziik róla 
a komoly német Burkhardt is a renaissanoe-ről árt m un
kájában. Magánélete is eléggé ismeretes. Családja olasz, 
magyar és ném et ágra szakadt, ímert a derék Marzio 
m esternek olasz, ném et és magyar felesége is volt., szé
pen egymás után. Erkölcseihez szó fér, valamint köny
veinek tudományos értékéhez is; d e  ez nem az ő bűne, 
hanem a tooiráé. Ö maga mindéin esetre a legrokonszem- 
vesebb formában követte e l a kor bűneit. Sörényes ha 
jlát, dupla tokáját és rettenetes karjait, nagy, nehéz, kö
vér, d e  finom és illatos, bársonyos, prémes doktori ru
hába. öltözött alakját valami mosolygós báj lengi körül 
és szellemének szabad napfényes, vidám (röpködése az 
Amo partján, virágzó rózsák körül1 dömgicsélő m éheket 
juttatja eszünkbe: mindenből kiszívta az édíes és illatos 
mézet és azt romlatlanul adta át az utókornak. Ez nagy 
érdem  és utódjai nem hiába büszkék Galeotti Marziora.
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A humanista életéről a m últ század végén könyvet 
irt egy német főnemes — Friedridh Fhilipp Martiusnalk 
hívták —, aki a iderék Marzio m ester leszármazottjának 
tartotta magát. A könyv címe: Gesehichte dér Faimiilie 
Martius s abban a szerző úgy Vélekedett, hogy utolsó 
éveit Galeotti a csehek országában élte.

A. német genealógus ebben tévedett. Galeotti Becs
ben halt m eg ugyanazon a napon, amikor u ra és bálvá
nya, a  nagy Matthias Corvinus k ilehelte hallhatatlan lel
két. Marzio mint a tudomány hőse m ent u ra  betegágyá
hoz lés mint a szemelem m ártírja vált meg az élettől. Ez 
a tragédia, am elyet Galeotti Marzio alázatos Íródeákja
— e rövid elbeszélés szerzője — egyéb alkalommal m ár 
feldolgozott, beírta  Marzio nevét a halandó bűnösök és 
a halhatatlan szerelm esek gazdag lajstromába, egyben 
pedig gyarapította a bizonyítékok halmazát amellett, 
hogy -a szereltem erősebb, mint a 'férfi. Erősebb, mint a 
tudomány és erősebb, mint a halál. Csak egy van, ami 
még nála is erősebb és ez az asszony.

De nem errő l van szó. Galeotti Marzio életrajza — 
amelyet ama fenneibb em lített ném eten kívüli magam is 
megírtam fiatal éveim verejtékes kutatásai alapján — 
egyre bővül olyan adatok hozzáadásával, amelyekkel 
újabban ajándékozott meg engem Isten segítő kegyelme.

Újabban rájöttem, hogy Marzio, mielőtt a magyar 
király betegágyához sietett volna, egy ideig Párisbam 
élt V ili. Károly udvarában, ahonnan Katholikus Ferdi- 
nánd az egyesített arragóniai és fcasztiliai udvarba csá
bította. Az alábbiakban olvasható lesz a sóikat élt, sokat

Az udvar Barcelonáiban töltötte az őszii hónapokat. 
Ott volt a hatalm as Ferdinánd és a  hűséges Izabella 
minden udvarhölgye, papja, csillagásza, tudósa, vitéze és 
apródja. Ragyogó társaság. Szellem és szépség, erő és 
gazdagság tekintetében páratlan  az egész világom. Ara
bok is voltak az udvarban. Arisztotelesz és Plátó magya
rázói, titkos tudományok bölcsei, művészek és ezermes
terek, ékesszavu dalnokok és csodatevő orvosok. Ég, 
föld, fü, fa, virág m inden szépségével nekik állott szol
gálatukra; az éjszakák langyosak voltak és a tenger 
felől illatos párák enyhítették a nappalok tikkasztó hő
ségét. Földi paradicsom volt ez: a legszebb arragóniai 
és kasztiliai hölgyek sürögtek-forogtak ebben a paradi
csomban. Minden szépség és szellem felett állt a szere
lem. Ennek volt a szolgája az Éj és a Nap, Arisztotelesz 
és Plátő, a Tenger és a Föld.

A király és a királyné sóikat imádkozott. Az udvar 
sokat csókolod zott. Tudósok, mágusok, művészek és 
dalnokok, mint a misztériumok rendezői, azon fáradoz
tak, hogy a szerelmesek a mennyekben érezzék ma
gukat.

Abban az időben nagyon bölcs és célszerű gondol
kodású em berek éltek a világon. Az Istennek megad
ták, ami az Istené, de belátták, (hogy nemcsak igével él 
az em ber, hanem szüksége van egyebekre is, amelyek
kel ég és föld, erdő és mező, em ber és állat szebbé 
tudja tenni ezt a  keserves földi világot. Sokat és buz
gón .imádkoztak, de jól és bőségesen ettek s nagy mű
vészettel és félelem nélkül aknázták ki a szerelem 
örömforrását. Leginkább azonban abban jeleskedtek, 
hogy a nem rég felifedezett antik filozófiát a  zsidó és 
arab gondolkozás eredményeivel megtetézve, az em beri 
ész hatalm a alá igázzák az egész természetet. Volt bá
torságuk ahhoz, hogy misztikus és iföldfeletti dolgokhoz 
hozzányúljanak. Sőt a legnagyobb elmék, Leonardo da 
Vinci szellemi gyermekei, egyenesen azt állították, 
hogy a természetes és földfeletti dolgok voltaképpen 
egy összefüggő és végtelen spirálist alkotnak. A spirális 
a legtökéletesebb vonal. A végtelen kör. Nos, ezen a 
vonalon a földi és égi dolgok összefolynak és csak idő 
és akarat, tudás és szerencse dolga, hogy a lehetetlen 
dolgok lehetségessé váljanak és az em ber győzedelmes
kedjék az élet és halál m inden problémája felett.

És akkor a tudósok költők ás voltak és művészek is 
é? papjai egy földfeletti szektának, amely a miszticiz
mus. a tulvilági tudományok, a mágia segítségével a

K om binált légitám adás New-York fölött
(Kép az ősísi amerikai hadgyakorlatokról)
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'megfoghatatlan világ erőivel rendelkezett. A következő 
korok az em pirikus természettudományok irányában 
.fejlesztették a kultúrát. Ez volt a  nagy hiba. Mellék- 
vágányra kerültünk és messze, eltértünk attól a 'bölcses
ségtől, amellyel a középkor és újkor összeölelkezése 
.idején a csodák birodalm a felé gravitáltunik.

A spanyol .udvariban nem egy tudós volt, aki csoda- 
tételeivel megközelítette az .emberi mindenhatóság esz
ményét. Tudományuk azóta feledésbe, merült. Az egyet
len Svedeniborg igyekezett kiragadni az em beri elmét 
a földhöz tapadt materializm us .ingoványaiiból. A leg
újabb időkben ú jra  feléje ifordul az em beri 'kíváncsiság 
s lassan-Iassan kibontja annak a kornak nagyszerű misz
tikumát. így m erül fel újra a híres varázsló, Galeotti 
Marzio alakja is, aki a spanyol udvarban az első rangot 
foglalta el Ferdinánd tudósai között.

I.

Marzio közel járt a hetvenhez, kövér volt és fogat
lan. Sürü hajsörénye piszkos-szürkén .lobogott a széliben, 
■mint egy kiíoszlott, -öreg, félárbócra engedett vitorla. 
Rengett alatta a föld s a m elle zihált és sípolt, m int egy 
lyukas fújtató. De nagy volt a h ire  és azt beszélték róla, 
hogy az alvilági hatalm akkal cimborái. Izabella udvar
hölgyei tehát érdekes em bernek találták és szerették 
■volna, ha m egism erteti őket az ördöggel.

A tudós azonban zárkózott volt és megközelíthetet
len. Különösen azóta, amióta megpillantotta a királyné 
első udvarhölgyét: Ambrosia d i Castellót.

Ambrosia magas volt és karcsú. Villogó fekete haja 
dús koronában omlott alacsony homlokára, amely alatt 
sürü szemöldökei egészen összeértek, jeléül annak, hogy 
e hölgyben .igéző erők, démoni hatalm ak és forró sze
relm i indulatok égnek. Galeotti Marzio nyomban lángra 
gyűlt és megvallotta szerelm ét Ambrosiának.

A hölgy összehúzta démoni szemöldökét.
— Lovag ur, ön téved. Én erényes nő vagyok és 

nem csalom meg férjemet, aki e  pillanatban Tangerben 
hadakozik a kalifa sereg ével.

Galeotti átszellemülte® rajongott:
— Donna Ambrosia, ön erényes és hü. Éppen az, 

ami lángra gyújtotta az 'én képzeleteimet.
- -  Azonkívül ön kissé korosnak is látszik — véde

kezett a hölgy.
Galeotti szeme felcsillant.
— De (birtokában vagyok ám az ars magna összes 

titkainak. Én alkimista vagyok — suttogta az udvar- 
hölgy fülébe — és m inden fémből aranyat csinálok a 
nagy Hermes segítségével.

Kombinált légitám adás New-York fölött 
(A repülőgépek m esterséges füstfelhőkben)

R ekonstruálják a  pozsonyi Szent György-szobrot
(Mindszenty felvétele.)

— Don Marzio, komolyan mondja ezt?
— Az éle tem re esküszöm.

Ön igazán ért az aranyostimáláshoz?
Az asztrológus titokzatosan suttogott:
— Hát m it gondol, donna Ambrosia, ő felsége a 

király miből győzi az évtizedes háború költségeit?
Az udvarhölgynek elakadt a lélekzete. Sokat be

széltek az udvarnál arról, hogy Ferdinánd alkimistákkal 
csináltatja a katonák zsoldját. Végignézett az öreg tudó
son és rokonszenvesnek találta magas homlokát, egye
nes, energikus orrát és szépen rajzolt, még mindig 
piros és duzzadt ajakát. Ez becsületes em ber, áldozat
kész lovag és atyai barátom lesz, ha szives leszek hozzá.

Eszébe jutott a fiatal Alton so d i Millorca, a cortez 
legfiatalabb tagja, aM gyönyörű, mint egy keruib, halá
losan szereti őt, de  szegény, m int a sevillai templom 
egere.

Gyorsan határozott.
— Lovag u r, ön gáláns ajánlatot tett nekem ?
— Imádom.
— Mivel bizonyítja be?
Galeotti szédülni kezdett a boldogságtól. Magas, 

lágy tenorhangja úgy csengett, mint húsz éves koráiban.
— Soha még asszonyt így nem  imádott senki..
— Mivel tudná bizonyitaná?
— Istennőm, jöjj és izzó karjaim  között végy bizonyí

tékot szerelmem határtalanságáról, — kiáltott felcsillanó 
szemmel.

— Ismerem ezt a dalt, — mosolygott a hölgy, — ti 
férfiak így szoktátok léprecsalni hiszékeny és ostoba 
áldozataitokat.

— De Madonna, én az ars magna doktora vagyok. 
Elhalmozlak arannyal és d rágakővel. . .
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Jackie Coogan, a revücsillag 
ja ck ie  1000 font h e tib é rre l a  londoni Pallad ium -revüben  lép föl

Ambrosia gúnyosan felbiggyesztett© biborszinü 
ajkát. j i

— Aranyaiddal kérkedel? Ha akarnám, másoktól 
is kapnék. Többet, mint amennyit a király kincstárá
ban rejtegetnek. Azt kérdezem  tőled, tudsz-e nekem az 
antik istenekéhez hasonló egészséget adni?

— Olyant, m int amilyen a mennyek lakóié.
— Hossziu életet?
A tudós átszellemült arccal tekintett az égre.
— Asszonyom, elárulom neked, hogy a kabbaliszti- 

kus világ legmélyebb rejtelmét fedeztem fel egy hosszú 
élet verejtékes munkája nyomán.

Ambrosia maga is extázisba esett.
— iMomdd meg nekem, Marzio . . .
— De csak, ha Ígéred . . .
— ígérem !
— Esküdj!
— Esküszöm!
— De ne- csalj meg! Én az egész alvilág felett 

rendelkezem. És én az egész életem  értelmét, a lelkem 
legdrágább kincsét rakom le gyönyörű lábaid elé.

— Beszélj!
— Én birtokában vagyok az örck élet titkának.
— Örök életről beszélsz? Ezt m ár sok lőtónfutó kab- 

balista és asztrológus ígérte .fejedelmeknek és szép 
asszonyoknak egyaránt. De még senki sem váltotta be 
fellengős ígéreteit.

— Hát Raimundius Ltüllus?
— Szélhámos volt és maga is meghalt.
— iNem hiszel az ars magna m indenhatóságában?
— Ti, mágusok és doktorok, csupa olyan dolgokat 

Ígérgettek, amelyek meghaladják az em beri képzelet

és vágyakozás határait. Örök é l e t . . .  Nem is kezditek 
alább. De az apró realitások terén mit sem produkáltok.

Galeotti kénytelen volt magában ágazat adni a ra
vasz írd varhölgynek. A mágusok az illúziók terén min
denhatók voltak, de például egy lat arany előállítása 
dolgában a végtelenségig huzták-halasztották csodatevő 
erejük  bebizonyítását. Ő maga is tfélt, hogy az apró 
valóságak mezején csetlemi-bot>lani fog a tudománya. 
Ő tudta, amit tudott. Az örök élet titkával rendiben volt, 
de  ezt a nagy ágyút időnekelőtte nem akarta elsütni. 
Érezte, hogy maga iránt a h itet előbb más apróbb cso
datételekkel kell megszilárdítani. Szenvedélyes szerelme 
azonban szertelenül kitört és karjait kitúrva, szinte ész 
nélkül felhördült:

-  Mindenem a tiéd, imádott Sennora! A lelkem, a 
testeim, az örök üdvösségem, az életem . . .

A hölgy bánatosan legyintett.
- A provencei dalnokok nyelve ez, akik viszont az 

araboktól tanulták a virágos kifejezéseket.
— De én örökké szeretlek.
— Minden apród azt teszi. Tizenötéves korukban 

kezdik és soha sem hagynak fel e  szokásukkal.
— De én meghalok érted,.
— Egyéib sem m i? Meghalni könnyű valakiért, de 

valakinek é ln i . . .  ez úgy látszik, a legnagyobb feladat 
nektek férfiaknak.

— Mit kívánsz, drága Sennora?
— Először is tudni akarom, hogy csakugyan értesz-e 

az alkímiához.
'Galeotti, megrezzent, d e  féléiméit hangon., esküre 

em elt kézzel válaszolt.
— Aranyat csinálok a csodálatos és hatalm as ars 

magma segítségével. Az egész világot, a tengert, a hegye
ket, a napot, a holdat és a csillagokat arannyá tudnám 
változtatná, ha elég higanyt és ként tudnék hozzá 
teremteni.

Ambrosia tiltakozva em elte fel a kezét.
— A csillagokat elengedem. Az udvari lovagok 

m induntalan le akarják hozni értem a csillagokat, de 
nem engedem felforgatni miattam a világegyetemet.

Galeotti m egértette Aimbrosáát. Előszedte féltve őr
zött kincsét, Mátyás király ajándékát: száz darab finom 
körmöci aranyat. Az aranyakat olvasztott szénmátriiumba 
tette. Ilyenformán olyan testet kapott, amelyben látszó
lag semmi arany sem volt. A preparátum ot Ambrosia elé 
vitte. A hölgy csodálkozva m eresztette szemét.

— Mi ez?
— Közönséges vasérc oldata. Szerezhetsz magad

nak annyit, amennyit akarsz.
— Nos?
— Ha ehhez egy kevés ezüstöt vegyitek és föl

hevítem, az egész vegyület arannyá változik.
— Oh, ha igaz volna!
Galeotti kivitte a hölgyet a város végére, a vesztő

hely dombjára. Nyárvégi éjszaka volt. Az őrök éjfélt kia
báltak és a levegő reszketett a leghosszabb nap tik
kasztó forróságától. A hum anista felöltötte asztrológus- 
köpenyét és fe jére csúcsos, csillagokkal hímzett föveget 
illesztett. Kört rajzolt maga körül a  földre és segítségül 
hivta a szellemeket.

- Világegyetem! Halljad hangomat! ,A föld nyíljék 
meg előttem! Fák, ne reszkessetek, dicsérni akarom az 
urat. Öt, aki m inden és aki egyetlen. A szelek né,múlja
nak el, az egek nyíljanak meg . . .

— Siess, siess! — unszolta Ambrosia, aki reszketett 
a félelemtől és kiváncsiságtól.

/Galeotti az oldatot tűzre tette, a  kénnátrium  elpárol
gott és a tégely fenekén ott csillogott az arany.

Ambrosia feleik oltott és homlokon csókolta a 
tudóst.

(Folyt, köv.)



F\ m u z eu m b a  vándorolt pozsonyi Petőfi-szobor
(Mindszenty fölvétele)

ÉLET, HALÁL, SZERELEM
— E L B E S Z É L É S  —

Irta: H E R C Z E G  FERENC

Az „Állatok apja“ ágyban feküdt, nefelejtskék 
steppelt paplan alatt, és egy vastag német (könyvből 
olvasott. A Buddenbrook-család tanulságos és te rje 
delmes története volt.

A halja hófehér, az arca sötétbarna volt, mint a 
kiszívott tajtékpipa. Valami vén vadásznak vagy tenge
résznek nézhette volna az em ber, pedig pap volt.

Az Állatok apja nevét a bálhr el gházai négerektől 
kapta, akik közt harminc évig élt m int hittérítő. Ebben 
a névben ben ne volt a feketék ■elismerése, am iért a 
felebaráti szere tétét nagyszívüen kiterjesztett© a kutyák
ra és a csacsikra is.

A hittérítő harminc évig nem látta m ár Európát. 
Úgy tudta, hogy nem veszített vele siókat. Nemrégiben 
azonban a katolikus és az anglikán missziók közt föl
merült súrlódások dolgában Rómába citálták. Mielőtt 
megint hazament volna Afrikáiba, egypár napra elláto
gatott 'Budapestre, a fivéréhez. Az Állatok apja ugyanis 
magyar em ber volt, Tureczky atyának hívták.

Tehát a Buddenbrook-család históriáját olvasta,

fogyatékos német tudással, de vas kitartással. Pont tíz 
óra volt, midőn megint az történt vele, ami két nap óta 
m inden este: a betűk elvesztették külön egyéniségüket, 
egymásba folytak, úgy hogy fekete kigyó lett belőlük. 
A kigyó szelíden hullámzott a papíron, balról jobb 
felé. Tureczky atya m ár tudta, miit jelent ez: most sür
gősen el kell oltani a  lámpát, m ert ha ő egyszer elal
szik, tőle ugyan reggelig éghet.

De ekkor váratlan dolog történt. A ibetükigyó 
abbahagyta a hullámtáncot, hirtelen gombolyaggá csa
varodott és eszeveszetten forogni kezdett önmaga körül.

Tureczky atya felriadt féléimáiból, — mi ez?! Oda- 
k'ünri boszülten visított a villamos csengő. Egy pillanatig 
azt hitte, a dinka-négerek megtámadták a telepet, hogy 
elhaljtsák a teheneket, de azután észbekapott: ő most 
Budaipesten van, egy muzeum-köruti ház harm adik 
emeletén, Tureczky tábornok lakásán.

Megismerte a házm ester hangját, az künn recsegett 
az előszobában.



Krausz Katóka, 
a huszti álarcosbál d íjnyertes főszereplője 

(Szerenczy felvétele, Huszt)

— A fő tisztelendő ur legyen szives és siessen le 
a második em eletre, m ert egy >nő m egm érgezte magát.

A házmester úgy tudta, hogy a (főtiszteié ndő ur 
orvosdoktor is.

Az Állatok apja m agára kapta a ruháját és ment. 
Ha hívták, akkor mindig ment. Az orvosi praxisa 
ugyan inkább csak állatorvosi volt, d e  a mérgekhez 
értett, kiváltképpen a kígyó- és nyilimérgekhez.

A második em eleten dúlt arcú, éltesebb uriasszony 
várta. Kövér hölgy volt, — Tureczky atya a gazda 
gyakorlott szemével úgy száztíz kilóra becsülte, — az 
orra vörös volt a sírástól — és hegyes, ha ‘fiatalabb lett 
volna, fitosnak mondták volna.

— Hol a beteg? — kérdezte a páter.
— Benn van a szobájában. iMég nem vette be a 

mérget, d e  nála van.
Még nem vette ‘be? Lám, ezek okos em berek, akkor 

hívják a doktort, m ikor a beteg még egészséges. Ilyen
kor könnyebb is segíteni.

Selyemernyős lám pa fénye mellett ijószagu, puha 
női fészekben találta magát. A kerevetről fiatal nő né
zett vele farkasszemet.

— Iduska leányom! — m utatta b e  szipogva a 
kövér hölgy.

Iduska kurtára vágott, kondor hajával és a hosszú 
selyempilláival olyan volt, mint egy görög pásztorfiu 
Ida hegyéről. A pátert nem lepte meg sem a fiús haj
viselete, sem a fiús pongyolája; aki harminc esztendeig 
élt vadak közt, azt nem lehet női neglágékkel meg
lepni. Valami azonban mégis megdöbbentette: a pászr

torífiu orra. Ez a merész, finom és szeszélyes orr valami
re, vagy inkább valakire emlékeztette, valakire, akire 
Tureczky atya harm inc esztendő óta nem gondolt.

— Kicsoda ön, kérem ? — kérdezte Idus.
— Egy vén doktor, akit a házm ester huzott ki az 

ágyból.
— És m it akar itt, kérem ?
— Segíteni szeretnék önön., ha lehetne.
— Én nem vagyok beteg.
— Elmúlt éjjel nem aludt és most is ideges, — ha 

nem volna jónevelésü fiatal hölgy, m indjárt a fejemhez 
vágná azt a csészét.

A pásztorfiu a tíz rózsás körmével hirtelen bele
kapott a kondor hajába, — a következő pillanatban 
m ár megbánta ezt a fegyelmezetlen mozdulatát.

— Szeretnék öntől valamit kérdezni, — szólt a 
páter ‘és a mély orgonahangja esudaszeliden ?vengett.

Hosszú szünet. Azután:
— Hát tessék kérdezni.
Valami nagyszerű adománya volt Tureczky atyának, 

hogy az em berek, d e  főleg a nők, első látásra megbíz
tak benne. De nemcsak az em berek. Egyszer egy kis 
makit hoztak neki az erdőből, az két napig mindig sirt, 
de  m ikor aztán szabad választást engedtek neki az ős
erdő és a páter cellája között, a p á te rre  szavazott.

— Tehát tessék kérdezni!
S ő kérdezett:
— Megéri az az ur, hogy maga meghaljon érte?
— Az az u r!?  — Idlus arca vérvörös lett. — Hát 

honnan tudlja?
— Mért gondolna különben a halálra? Nem hin

ném. hogy kártyaadósságai volnának.
Iduska ekkor minden bevezetés és átm enet nélkül 

elkezdett keservesen sirni.
— Nem baj! — gondolta magában a páter. — Első 

nap a kis maki is sirt!
— Hát igen — bánom is én — gondoljon amit 

akar, — de én nem tudok így élni!
— A vőlegénye az illető? — kérdezte az Állatok 

apja.
— Nem. nem. Gyermekkori barátom. Mi szom

szédok voltunk Göimörben. Szerelemről nem volt sző 
közöttünk, de  én kislánykorom óta magától értetődőnek 
találtam, hogy egyszer majd a feleségre leszek.

— De közbejött valaki! Ki jött közbe?
— Maglódi Magda. Biztosan hallott róla. hiszen 

nagyon h ires színésznő.
— Nem hallottam még a nevét, d e  az nem bizonvit 

ellene. Kissé elm aradtam  a kortól. Két hónappal ezelőtt 
még szentül hittem, Ihogv Angol országban még mindig 
Viktória királynő uralkodik. De folytassa kérem ! Hogy 
hívják azt az ura t?

— Maláta Árpád!
— S ő beleszeretett a művésznőbe?
— Nem. — a rosszabbak eset következett be: a 

müvéteznő szeretett bele Árpádba. Tudnia k°ll. Ibogv 
Maglód! Ma^da nagyon szén. nagyon eszes és nagyon 
gonosz nő. Árpád nedig hiú, hiszen férfi.

— Szén em ber?
— Nagyon tetszik a nőknek. Azt hiszem. ahSr>v 

híres asszony és leány van Budapesten, az mnhid Malatá- 
val álmodik.

— És mikor tört ki a krízis?
— Ma délben. Azt akartam, ho^v maradion nálunk 

°béden. de ő Maglódi Magdához Ígérkezett. Me°rTr>on'í - 
tam nek'. hogv meghalok, iha elmegy — ő nevetett és 
elm ent Mert szive, az nincs

— És ezt persze nem lehet túlélni?

6



Sebesi Ernő, Jankovics Marcell dr., Mécs László,
(Kopp felvétele) akinek a napokban jelent meg uj novellás kötete (Kántor fölvétele)

— Ne hiigyje, fő tisztelendő ur, hogy engem a ©értett 
hiúság ibolonditott meg. Én azért akarok meghalni, 
m ert nem lehet élnem. Minídent meggondoltam. Én az 
egész életemet úgy rendeztem, hogy Árpádnak juttatom 
benne a főszerepet. Hű és alázatos felesége akartam 
lenni, ő  nem vállalja, tehát megbuktam, vége a komé
diának.

Tureczky atya az óráját nézte.
— Én most aludni megyek. Magának pedig ajánlom, 

halassza el a továbbiakat huszonnégy órával.
— Huszonnégy órával?
— Addig rendbe fog jönni minden és maga ne

vetni fog a mostani kétségbeesésén.
— Mi az, hogy rendibe fog jönni?
— Árpád u r visszatér magáihoz.
— Visszatér? Komolyan hiszi?
— Van egy tervem. Olyan egyszerű, hogy nem is 

merem elmondani.
Idus kissé gondolkozott. A szeme megint nedves

lett.

— Várni fogok huszonnégy órát, — mondta szelíden.
Qdakünn az előszobában lesben feküdt a mama.

Nem kérdezett azonban semmiit és ebből arra lehetne 
következtetni, hogy az ajtón hallgatódzott.

A ipáter most úgy találta, hogy az idaihegyi pásztor
fiu határozottan hasonlít a száztizkilós hölgyhöz és ez a 
fölfedezés kissé elkedvetlenítette.

Másnap Maglódi Magdánal tisztelgett. Mért ne ment 
volna Oda. mikor beszéde volt vele? ő  egyszer egy kis 
néger poronty kedvéért bemászott a gorói kigyóbarlang- 
ba is. Miután előzetesen bejelentette a látogatását, a 
művésznő m egtehette előkészületeit. Sejtelme sem volt 
arról, mit alkar tőle az idegen pap, d e  „a lelkész látoga
tása a színésznő lakásán** olyan művészi motívum volt, 
amely fölkeltette egész ambícióját. Természetesen apáca 
szabású, sötét ruhát és szelíd, kisleányosan tiszta mo
dort öltött magára. „Atyámnak** szólította Tureczkyt.

Józan nappali világítás m ellett Maglódi Magda nem 
festett olyan jól, mint esti lámpafény mellett. Gyér haja, 
tulerélyes orra és rücskös arcbőre volt. A budaipestiek 
fantáziájában azonban úgy élt, mint a szépség démona 
és ezer pesti leány odaadta volna az üdvösségét, ha 
Maglódi Magda lehetett volna. Tureczky páter ezt meg 
tudta érteni, ű  m ár mindent .meg tudott érteni. A vádai 
nők hegyesre reszelik és feketére festik a fogukat, hogy

szépek legyenek, a darfuriak pedig facöveket húznak át 
az orrukon. Mindez csak divat. Az em berevés is divat.

A páter ezúttal is szarván fogta a bikát. Elmondta 
a művésznőnek mindazt, amit az Idus contra Árpád-eset
ről tudott. A módszere nem is volt olyan együgyű, mint 
hinné az em ber; sokan vannak, akiket az őszinteség 
lefegyverez és megveszteget. Különösen olyanok, akik 
nem szokták meg az őszinteséget. Magda paprikavörös 
lett, nem a szégyenkezéstől, hanem a méregtől. Hogy ő 
szerelmes Malata Árpádba?!

Azt mondta:
— Köszönöm, atyám, az őszinteségét. Én is őszinte 

leszek — ugye? — és kijelentem, hogy azt az urat, ha 
még egyszer ide m er jönni, ki fogom röpíteni, — ugye?
— hogy a lába sem éri a földet.

Beszéd közben gyakran mondta, hogy ugye? — és 
lehetően olyan helyen, ahol legkevesebb értelm e volt.

— Hát nagyságod nem szereti Malata Árpádot? — 
kérdezte a páter nagystílű, de  tudatos naivitással.

— Én azt a vidéki gavallért? Az utolsó kórísta- 
leány is kinevetne érte. Malata Árpádnak hívják, de ő 
gömöriesen „Málátá Arpadnak** mondja a nevét. De 
lássa — folytatta a művésznő — ez nekem megérdemelt 
büntetésem! Gyáva vagyok, — ugy-e? — nem bizom 
magamban és mindig azt hiszem, kell valamit tennem 
a népszerűségért. És eltűröm, hogy efféle em berek 
blokád alatt tartsák a házamat. Elszívják a cigarettáimat, 
megisszák a likőrömet, elijesztik mellőlem a komoly 
em bereket, halálra untatnak engem — ugye? — 'és 
végül még kompromittálnak is. De most m ár vége! Ren
det fogok csinálni!

Nem bizonyos, hogy a művésznő M űdig  igy gondol
kozott volna Árpád urról, — de hogy ebben a pillanat
ban így gondolkozott róla, az m ár egészen bizonyos.

A pá te r eleget hallott és búcsúzni akart. Maglódi 
Magda azonban, aki egész életében mindig eltúlozta a 
jót ás, a fcevésbbé jót is, úgy érezte, hogy most még vala
m i nagyot, valami gyönyörűt keli alkotnia ennek az 
artisztikus fejű öreg papnak a kedvéért.

— Azt mondtam, Árpád u r nem fog többet ide jönni? 
Rosszul mondtam: egyszer még ide fog jönni, még pedig 
m a este, vacsorára. Egyetlen egyszer, ugye? A vacsorá
ért drága ára t fog fizetni, m ert feleségül fogom vele vé
tetni Iduskát.

— Hogy-hogy? — kivánca.skodott Tureczky atya.
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— Nem tesz nehéz, meglássa. Malata nagyon hiú 
legény, ugye? a hiúságánál íogva odavezetem, ahová 
alkarom, m int a medvét az orrába huzott karikánál fog
va. Vacsoránál beszélni fogok Idusról, — persze csak 
véletlenül. A színházban latiam és el -vagyok tői© ragad
tatva . . .  A legszebb nő Budapesten, senki seim öltözik 
annyi Ízléssel, miint ő, amellett — ugye? — ragyogóan 
szellemes. Úgy tiudom, hogy Mikefalivy herceg feleségül 
akarja venni. De valami gráfról is beszéltek.

— De hiszem ezek a dolgok nem felelnek meg a 
valóságnak? — mondta a páter, most m ár öntudatlan 
naivitással.

— Tudja mit mondok? — heveskedett a művész
nő. — Én egész életem ben mindig hazudtam, ugye? 
Ha most kivételesen jótékony célra akarok hazudni, ak
kor ne szidjon, hanem inkább dicsérjen meg.

Az Állatok apja hazament a Muzeum-körutra, út
közben azonban becsöngetett a második emeleten.

— Minden rendiben van, ugye? — mondta Idusnak.
— A művésznő becsületszavát adta, hogy nem fogadja 
többet Á rpád u r látogatását.

— És a főtisztelendő u r  elh itte  neki?
— A dolog komoly, — erősködött a páter. — Mag

lódi Magda ki nem állhatja azt az urat.
— Hát azt honnan tetszik tiudni?
— Ha szeretné, vagy akár csak becsülné, nem mon

dana róla olyan szörnyű dolgokat.
— Mit mondott róla?
— Hogy vidéki gavallér, az /utolsó kőristaleány is 

kineveti. Még rendesen beszélni sem tud, a saját nevét 
„Málátá Arpadnak“ ejti.

— Hát ez igaz, — hagyta rá  Iduska, — gömöriesen 
beszél. Maglódi Magdának tehát nem kell?

-—■ Azt mondta, ha még egyszer beteszi hozzá a 
lábát, hát — ugye — kiröpiti.

— Neki nem kell és azért nagylelkűen átengedi 
nekem ? Köszönöm!

— Nemcsak átengedi, d e  többet is tesz, — magya
rázta diadalm asan a főtisztelendő ur. — Minden erejével 
azon lesz, hogy Árpád u r feleségül vegye magát.

Az Állatok apja ezzel elm ent és egy furcsán sava
nyú leányarc képét vitte magával a harm adik em eletre.

Tureczky atya elvégezte magában, hogy miég három 
napig m arad Budapesten. Mint olyan férfiú, aki nem 
engedi magát az események által meglepetni, másnap 
reggel m ár nekilátott a csomagolásnak. A pakja nem 
volt sok, egy kis kézitáskával utazott Báhr el Gházából 
Rómába, Budapesten azonban megszaporodott a pod- 
gyásza egy ujszerikezetü fcöpülőgéppel és egy vetemé
nyes magvakkal telt zsákkal.

A pozsonyi Savoy-Carlton szálloda építése 
(Mindszenty felvétele, Pozsony)

Iván Sándor, 
szlovenszkói m agyar színigazgató

A köpülő m asina igen tetszett neki, de azért miég 
sem ez, hanem egy gépfegyver lett volna álm ainak tár
gya. Volna csak gépfegyvere, jöhetnének aztán a diimkák! 
Ő ugyanis biztosra vette, hogy a dinka-négerek előbb- 
utóibb m eg fogják támadni a misszió telepét. Sajnos, 
Rómában, ahol óvatosan tapogatődzott ilyen irányban, 
a leghevesebben tiltakoztak az ő m ilitarista tervei ellen.

Még a kezében volt a köpülő, midőn megnyílt az 
ajtó és belépett Idius. Egészen fesztelenül, ahogyan csak 
egy budapesti leányzó tud belépni az ajtón. Tureczky 
atya első pillanatban azt hitte, hogy papagálytollruha 
van rajta, olyan tarka volt, — de mégis szövött holmi 
vtílt. A  karjá ra  és a lábára m ár nem igen jutott belőle.

'Belépett és azt mondta:
— f lá t  kérem : nem!
— Mit nem — ?
— Az a „Málátá Arpad“ nem kell nekem.
Egy kis időt engedett a páternek, hogy kifejezést 

adhasson a meglepetésének, mivel azonban a főtisz
telendő u r nem élt az alkalommal, ő nagysága tovább 
beszélt.

— Annyira még nem vagyok, hogy fölszedjem 
Maglódi Magda kim ustrált gavallérjait. Ha én most el
fogadnám Árpád házassági ajánlatát, — m ert ma reggel 
levelet irt, abban m egkérte a kezemet! — ha elfogad
nám, akkor kinevetne az egész világ. Én .most m ár csak 
egyet tehetek: nem eresztem magam elé azt az urat, 
m enjen vissza az ő Maglódi Magdájához, vag y . menjen, 
ahová akar, csak engem hagyjon békében.

A főtisztelendő u r e rre  csak annyit mondott, hogy: 
hja, 'hja!

Idus egy ideig még nézte a köpülőgépet, azt várta, 
hogy Tureczky atya ellentmondjon neki, am ire ő azu
tán egyszerűen tudott volna válaszolni; miivel, azonban 
hiába várt, végül is sötéten, mint a nyári zivatar, kivo
nult a szobából.

A főtisztelendő urnák  kisebb gondja is nagyobb 
volt annál, hogy összevesszen Iduskával. Miközben az 
imént elnézte, vakító fénnyel föllobbant a lelkében a 
megismerés, hogy ez a leány csodálatosan hasonlít egy 
másik leányhoz, aki vagy harmincöt esztendővel ezelőtt 
könnyedén és bájosan, mint a tündér és kegyetlenül, 
mint a vadmacska, keresztül surrant az ő életén.

Az Állatok apja este az ágyban megint a Budden- 
brook-családot olvasta. A kilátásai nem voltak nagyon
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biztatók, mert ■eddig nyolc napon összesen 89 oldalt ol
vasott, most még két napig akart itt m aradni és 500 
olvasni való oldala volt ihátra. Már a 'hullámzó kígyónál 
tartott, midőn valami goromba csattanás hallatszott be 
a lépcsőháziból. . .  Lövés; Most igazán itt vannak a din- 
kák! Nem, — hiszen ez a múzeumkor úti la k á s . . . .  De 
azért lövés volt! Neki jó füle van az ilyenekhez, a win
chester hangját épp oly kevéssé tévesztené össze a 
mauzeréval, m iként a zeneértő nem téveszti össze a 
pikula hangját a fagotéval. Lövés volt, pisztolylövés, hét 
milliméteres browningból adták le!

Most becsöngetett a házmester. — Hogy a ifőtdsz- 
telendő ur siessen a második em eletre, m ert öngyilkos
ság történt!

A főtisztelendő ur egy párducugrással az ajtónál 
termett:

-  Iduska?

(A kis haszontalan valahogyan mégis befészkelte 
magát a szivébe.)

-  Nem, nem Iduska őnagysága, hanem egy fiatal 
ur, aki szokott idejárni. Az Iduska ajtaja előtt lőtt m a
gába, mert nem akarták beereszteni.

Az öngyilkosjelöltet az előszobában találta, a leg
kényelmetlenebb bambusz-kanapék egyikén elnyúlva. A 
mama volt m ellette és a szobaleány. Tduka azonban 
tüntetve távol tartotta magát. Jól nevelt ifjonc lehetett 
az öngyilkos, m ert amint megpillantotta a pátert, tüstént 
bemutatkozott:

-  Málátá Arpad. — A gömöries beszédjétől el
tekintve, tökéletes angol gentleman benyomását tette. 
Egy nagyon megijedt angolét, m ert szemmel látható 
volt, hogy a pisztoly lövése senkire  seim tett olyan 
lesújtó hatást, m int őreá. Szivén akarta magát lőni, sze
rencsére hiányosak voltak az anatómiai ismeretei és a 
szivét a hóna alatt kereste. A lövés némileg megpör
költe a karját, de mély sebet ejtett a kabátja ujján. Nem 
doktor, hanem szabó kell ide.

Tureezky atya, m iután megcsinálta a megnyugtató 
diagnózisát, visszavonult. A lépcsőháziban Iduska várt 
reá.

- Mit szól ehhez az Ízetlenséghez? öngyilkossági 
komédiát rendez az ajtóm előtt. Mert komédia volt, az 
kétségtelen. Azt mondja: megöli magát, ha nem me-

Az ungvári Mozaik ku ltu regyesü let előadta Offenbaeh „Varázs- 
hegedü“-jét. A három  főszereplő: ifj. H annel Antal, K. Ortu- 
tay Mária, Gönczy János. (K ántor felvétele, Ungvár)

gyek hozzá feleségül. Egyszerre a nagy szerelem! Most 
m ár igazán nem tudom, mit csináljak . . .  Hozzá m enjek? 
Ne m enjek? Attól félek: ha hozzámegyek, ő bánja meg, 
ha meg nem megyek hozzá, akkor én. Hát szóljon már, 
főtisztelendő ur, adjon valami tanácsot. Elhatároztam, 
hogy azt teszem, amit maga tanácsol.

— Majd gondolkozom! -  mormogta az Állatok apja.
Azzal fölment a szállására, ü gy  érezte magát,

mintha a dinkák rágyújtották volna a házát. Itt csak 
egyet lehet ten n i: menekülni! Megnézte az órát, még tiz 
se volt. Azt mondta a fivérének:

-  Meggondoltam a dolgot, inkább ma utazom, az 
éjféli vonattal. Egyelőre Genuába, onnan hajón tovább.

A tábornok kocsiért küldött. Az inas levitte az úti
táskát meg a zsákot, a köpülőgépet azonban Tureezky 
atya nem adta ki a kezéből.

Midőn a második em eletre ért, a nyitott ajtón ke
resztiül megpillantotta a mamát.

— Jó, hogy látom, főtisztelendő ur. Nagyon fontos 
dologban kell önnel beszélnem. Nem jönne be egy pilla
natra?

Tureezky atya megszeppent.
— Bocsánat, most Báhr el Gházába kell mennem, 

de majd ha visszajövök . . .
Őnagysága talán azt hitte, hogy Báhr el Gháza az 

első em eleten van, mert nem ellenkezett, csak nyájasan 
mosolygott.

Ez a mosoly — !
Mikor odalenn kocsiba ült, már tudta az Állatok 

apja, hogy ki a száztíz kilós hölgy. Ö az a bájos, köny- 
nyed és szilaj démon, aki harmincöt esztendővel ezelőtt 
keresztül libbent az ő életén és aki oka volt annak, 
hogy ő szerzetes lett és Aifrikába ment.

— Siessünk, siessünk! — mondta a kocsisnak.
Pedig volt még két órája vonatindulásig.

Találkozó

Pajtás, a hajad ősz már,
A hátad görnyeteg.
Arcodra rém et rajzolt 
Az életszörnyeteg.
Fogadat elkoptatta  
A fogcsikorgatás,
Pálcádból ásónyél lett.
Mely mind m élyebbre ás.

Pajtás, mit nézel úgy rám,
Hogy a szivem m egrem eg?
Talán a hajam ősz már,
V agy hátam görnyeteg?
Talán eszedbe jutott 
A m essze, árva pad?
Könnyeid  kit siratnak,
Engem et, vagy magad?

Pajtás, ne nézzük egymást,
Nézzünk visszafelé:
Egy kertben rózsa nyílik  
És döngicsél a méh.
Virágzó fa egy parton,
S mi ott hagytuk a f á t . . .

— Kinyújtott kar a bánat —
Gyere, öleljük át!

Falu Tamás.
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fl kincs
Irta: RRKRDIJ AVERCSENKO

Tugucsov megszólította régi jó ismerősét, a  fiatal 
Bycsikovot:

— Miént nem látogat meg? Bemutatom a  feleségem
nek. Bájos, fiait,all feleségem van. Jöjjön hozzánk teára, 
bemutatom. Jöjjön miniéi élőbb . . .  A feleségem énekeli, 
zongorázik. . .

— Micsoda hülyéik a  férfijaik, — gondolta Bycslkov 
és szánalommal nézett Tuguesovra. Majd hangosain hoz
zátette :

— Tenmésizieltes. Eljövök.
— Legyen szerencsém ! A feleséigiem rendkívül m ü

veit és alakja egyenesen vénuszi.
— Ilyen ökör, — gondolta Bycstoov és hangosan 

hozzátette:
— A vi/szontlátásira! Holnap eljövök.

&
Bycskov Tugucsevéknál ült és esztéta módjára cso

dálta Jelena Iwanowna hófehér kezét. Jelena Iwanowna 
teát kínált.

— Remek nő, gondolta elégedetten Bycslkoiv.
— Igen, — szólt Tugucsov, mintha kitalálta volna 

vendége gondolatat. — A feleségem igazi Ikiincs. Sajná
lom, de most a  bankba kéül sielfcnem és egyedül hagyom 
önöket. Édes Alenusika, nem fogsz unatkozni? Különben 
a barátom  majd szórakoztat. Viktorovi-cs Viktor mulat
tassa a feleségem et. . .

— Szívesen, — válaszolt remegő hangon Bycskov.
— Éjféltájban hazajövök, ellőbb ne várjatok. A vi

szontlátásra, drágám. A viszontlátásra kedves barátom!

is

Két hélt mu-lt el. Bycskov ismét Tugucsovéfknái ült, 
ez alkalommal az elegáns vendégszobában, a zongoirá- 
nal, Jelena Iwanowna mellett, miiközben a  férj nagy 
léptekkel rótta a  szobát föl és állá. Hol a  párocsika köze
lébe kerü lt a  zongorához, hol ia tágas szóiba eililieinkező 
sarkáig távozott. Ennek megfelelően különös és változó 
volt Jelena és Bycskov társalgása.

Jelena haragosan suttogta:
— Te gonosz, miiért nem jöttél három napig ? Úgy 

vágyódtam utánad!
Ebben a  pillanatban a  férj közelebb jutott és Jeliena 

nyomban másra fordította a  beszédet:
— Persze, aizon a birtokon, ahol a  nyarat töltöttem, 

sokat eprésztünik. Szenvedélyesen szereltem az epret.
A léptek eltávolodtak.
— . . .  Imádlalk. . .  Vágyódom a  csókjaid után, olyan 

unalmas v o lt. . .  (léptek) . . .  hu . . .  húgommal egész nap 
a bozótban ültem és epret szed tem . . .  italán másvailaíkit 
szeretsz, hallod, igen, féltékeny vagyok . . .  nem tűrtem , 
hogy a húgom több epret evett, m int én és siirtam . . .  
ha megtudom, hogy megcsalsz, leöntlek sósavval. . .  és 
tudja, eperdzsem kitűnő a  teához . . .

így húzódott a  társalgás, amíg végre Bycskov is szó
hoz jutott:

— Már kivel csalnálak meg, egyetlen kincsem, 
drága galam bom . . .  igen, a  kanári m adár gyönyörűen 
énekelt, de egyszer elfelejtettem megetetni é s . . .  hol
nap hozzád jövök, ha a férjed végre elmegy abba az os
toba bankba.

— Úgy, úgy — hangzott föl a  háltuk mögött a férj 
szenvedő hangja —, fiatalember, ön csúnyán visszaélt 
bizalmammal. Nos, jó, elmegyek. Nem leszek a szerel
mes galambok uttjában.

Az asszony sírva a férjére borult, de Tugucsov sze
líden visszatolta:

— Semmi magyarázat. Mindent tiudoik! Megyek! A

távolban fogom áfczenvedni a  nagy lelki drámát. Kérem, 
a postát küldjék utánam a  „Brisiztdl“-ba.

A férj hamarosan becsomagolt és lehajtott fővel el
távozott. Jelena Iwanowna hangosan fölisirtt és ráboiru!t 
Bycslkov mellére.

— Vigye eil az ördög, moist mienk a  világ.
— Egyetlen kincsem!

£3

Elmúlt egy hónap. Bycslkov Tugucsov mellett ült a 
Brísztolban és fölháborodva mondta:

— Vegye tudomásul, hogy csúnyán bánt velem!
— Én? — kérdezte mosolyogva Tugucsov. — El

mentem, hogy ne zavarjam a  boldogságukat.
— Ne hazudjon! Egyszerűen meg alkar! szabadulni 

a feleségétől és rámsózta. Én Idióta, bedőltem.
— Nincs megeléged ve ?
— Az ördög v ig y e . . .  megelégedve! Hisz' ez nem 

asszony, ez a sátán. Gonosz, féltékeny, hazug és olyan 
buta, hogy néha ütni szeretnék.

Tugucsov kényelmes pózban hevert a kereveten és 
boldogan mosolygott.

— El sem hagyhatom, botránnyal fenyeget.
— Ez ő! — mondotta a  voflt férj.
— Hallgasson ide. Csúnyán bánt velem, de mindent 

megbocsátok, sőt hálás le szek . . .  adjon tanácsolt, hogy 
szabaduljak meg tő le . . .  Valami k iu ta t . . .

— Kiút? De hát k i akadályozza mieg abban, hogy 
ugyanazt tegye, am it én? Keressen egy tisztességes 
fiatalembert,

— Hát van egy ilyen idióta?
— Én m indenesetre M áltám  . . .  És m iért idióta ? 

Vallja be, hogy a  nő első látásra nagyszerű benyomást 
kelt. Az asszonyok értenék ehhez.

— Fedosejewics Iwán, adjon tanácsot. Talán van 
valakije a láthatáron?

— Hm! Kegyetlenül bántam önnél, pedig (kedves 
fiú. Hallgasson ide. Aigronomow jó lasz. Tavasz ótia bu
kik a kincsünkre.

— Agronomow ? Hm . . .  gondolja ?

Bycskov és Agronomow ott ülitek az elegáns ven
déglőben. Bycskow Agronomow vállára teltté kezét:

— Miént nem láttuk  olyan sokáig? Jöjjön el egy
szer. Moslt Jeliena Iwanownáival élek. Gyönyörű nő, éne
kel, zongorázik, az alakja vénuszi. . .  Jöjjön egyszer egy 
csésze teára. Jelena Iwanowna már többször kérdezős
ködött maga után. Jöjjön.

— Tiszta hülye, — gondolta Agronomow. Gúnyosan 
mosolygott és sajnálkozva nézett Byoökoivra.

Majd hangosan hozzátette:
— Természetes. Holnap eljövök.
Egy hónap telt el.
Agronomow a  színházban tailálkozotlt Iwölginnall, a 

barátjával és vidáman kezét szorított vele.
— Hagy vártam enne a találkozásra! Adja a becsü

letszavát, hogy meglátogat. Most Jelena Iwanownlával 
mintegy házaséletet lélek. Jöjjön eil, bemutatom. Szép, 
okos, zongorázik;, a  termelte Olyan, mint Vénusza volt.

Iwoílgim egykedvűen elfordult.
— Bocsánat. Ez a Jelena Iwanowna valamikor nem 

Tugucsovnaik vOllt a  felesége?
— Igen. Miiért?
— Akkor, kérem , ne tessék erőlködni; én voltam 

az, aki Tugucsovolt ezzel az asszonnyal boldogítottam.
Agronomow elhallgatott. A kör bezárult.
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Meg kell halnod, hogy megszülessél
— A m e r ik a i tö rté n e t — -

A Képes Hét szám ára irta: 

rSEUBAÜER PÁL

— Előre! — hangzott a vezényszó.

la lle r  Izsák, a fiatal kivándorló előrezuhant, meg
torpant és azután eszeveszettül forgatni kezdte a szivaty- 
tyut. A kerék fogója tüzesen vágott a kezébe, perzselte 
a bőrt, elakasztotta a lélegzetet. A negyvenemeletes 
felhőkarcoló lángban állt: vakító világosság vetette rá 
magát minden pontra, minden sikra. Em berek százai 
árnyképekként ugrottak le toronymagasságból a lent 
megfeszülő mentőhálóba. Vasgerendák menny dörg ve 
zuhantak alá és elnyelték azok halálorditását, akik a ki
álló balkonokra bukva halálra zúzták magukat. Az égő 
házioronyból az emberek egyre csak hullottak alá, mint 
a cseresznyefáról az érett gyümölcs. Tallér Izsák meg 
csak egyre forgatta a kereket, mig tüzkévék, mennydör
gő zuhanások, árnyképek és fantomok közt egyszerre 
csak megszakadt az öntudat fonala és egy borzalmas 
légnyomás széttéple az emberi kezet és a kerék fogan
tyúját.

Valahol és valamikor azután kinyitotta a szemét. 
Egy kis szoba körvonalainak képzetét fogadta be első
nek az agy. Mielőtt szeme újra lecsukódott, mintha két 
emberi alakot, egy fiatal leányt és egy öreg szakállas 
férfit pillantott volna meg homályosan. Talán kérdezett 
is valamit, mert még hallotta a leány hangját:

— Hogy hol van? Hát Newyorkban!

Ismerős leány, gondolta Tallér Izsák és újra m ély 
álmatlan álomba merült.

*
Ez akkor történt, amikor a hajóról épp hogy elbocsá

tották; vám és egyéb vizsgálatok után alig haladt egy 
negyedórát a végnélküli házsivatag közepe felé, hogy 
odalökték a szivattyúhoz. Nem nagyon emlékezett a dol
gokra, am ikor másnap reggel a fiatal lány ágyához hozta 
a reggelit és kérdéseire elmondta, hogy az égő felhő
karcolóról lezuhanó vasgerenda majd agyonütötte volna, 
de apja az utolsó pillanatban megmentette, vállára vette 
és bevitte a házukba. Most minden veszély elmúlt.

*

Az óriási acélkonszern összes üzeme tizenkét ó rán  
ál szünetelt. A munkások ezrei kisérték utolsó ú tjára  
Tallér Izsák szenátort, az acélkirályt, aki ötven éven át 
apja volt minden munkásának. A sirt az Északam erikai 
Egyesült Államok legjobbjai állták körül és maga az el
nök búcsúztatta el Tallér Izsákot, aki ötven évvel ez
előtt vándorolt ki egy lengyel faluból Amerikába és öt
ven évi munka árán Amerika egyik leggazdagabb és 
legtekintélyesebb polgárává küzdötte fel magát. Az el
nök ezekkel a szavakkal végezte búcsúztatóját: „ötven 
év előtt, alighogy a mi földünkre tette a lábát, segitenie 
kellett egy borzalmas égési katasztrófánál a tüzet oltani
— és hü maradt ehhez a kezdethez, mert mindenütt, 
ahol oltásra volt szükség, ott volt és  addig nem nyugo
dott, amig az elemeket, az emberi szenvedélyek ele
meit meg nem fékezte, a tüzet el nem oltotta. Ezért n e 
vezték a munkások apjuknak."

Az elnök beszéde után számtalan egyesület delegá
tusa beszélt. Mikor az utolsó mondat is elhangzott, a 
megboldogult személyi titkárja lépett elő és m egkérte a

A legutóbbi kassa i n épün nepély  „Becsali csárdája"
(Győri és Boros felvétele, Kassa)

\



Az uj kassai neológ zsidó templom és iskola
(Győri és Boros felvétele, Kassa)

jelenlevőket, hogy fogadják szívesen azt a néhány olda
las füzetet, amely Tallér Izsák szenátor végrendelete és 
amelyet, a megboldogult utolsó akaratát teljesítve, szét
osztat a jelenlevők közt az elnöktől a munkásokig.

*

lalle:-' Izsák végrendeletében elmondja, hogy szülei 
elhaltak és épp csak annyit örökölt tőlük, hogy a hajó
jegyet megvehet te. Leirja, milyen nyomorban élte le a 
fiatalságát, majd beszámol az útról és arról, hogy alig 
indult meg Newyorkba, hogy szállás után nézzen, bele
sodródó It az égési katasztrófába.

— Minden veszély elmúlt — ismételte a lány. — 
Az apám mindjárt itt lesz — folytatta Tallér a végren
deletben élete történetét. — Tekintetünk egymásba fo
nódott és bámulva vettem észre, hogy az ágyamon ülő 
lány oiy tökéletes szépség, amilyet még sohasem láttam. 
Kedvesen beszélt hozzám, biztatott, hogy ne tartsak 
semmitől és azután magamra hagyott. Ösztönösen kiug
rottam az ágyból, hogy átkutassam a zsebeim. Néhány 
dollárom még a zsebemben vo!: ugyan, de minden iga
zoló Írásom eltűnt. Ellopták, gondoltam rémülten és 
kiáltani akartam, de ebben a pillanatban kinyílt az ajtó 
és a szakállas öreg lépett be a szobába. Szemeit szugge- 
rálóac n rám meresztve, lassú léptekkel közeledett felém 
és úgy állt meg előttem, hogy lentről felfelé kellett néz
nem reá.

— Nem tudod, ki vagyok, hát megmondom. Apád 
mostan abá tv ja vagyok, az, akinek megírtad, hogy ki
vándorolsz és hogy mikor jössz ide, melyik hajóval. Lá
zár vagyok, akiről százszor hallhattál odahaza, akit 
apád százszor elátkozott ő, a vallásos engem, az isten- 
tagadót. Apád tisztelte az ősi törvényt, én tagadtam Is
ten létét. Minek mondjam el, apád és anyád szájából 
hallhattad, hogy a  vitából mély gyűlölet, akkora végnél
küli gyűlölet lett, hogy gyerekeinket dobtuk a serpe
nyőbe: ők téged, én lányomat. Átokkal ajkunkon vál
tunk el, amikor otthagytam szülőfalunkat és kivándorol
tam Amerikába. Azóta sok év múlt el. Tudtam, bíztam 
benne, hogy egyszer Te is itt leszel. Most itt vagy, most 
itt az alkalom, hogy eldöntsük, van-e Isten, vagy sem! 
Mikor megérkeztél és titokban azt remélted, hogy a ha- 
jóhidnái megvárlak, nem csalódtál. Ott voltam, de nem 
árultam el magam és mikor megindultál Newyork 
dzsungelé be, követtelek. — Az öreg égnek dobta kar
jait, úgy állt egy darabig szótlanul, mintha ahhoz az Is
tenhez imádkozna, akiben nem hitt, majd folytatta: — 
Tervem gyorsabban valósult meg, mintsem gondoltam

volna. A tűz segített meg! M e r t . . .  — szeme fellángolt, 
szavai exiázisba csendültek — mert amikor megírtad, 
hogy kivándorolsz, hogy ide jössz, abban a percben ösz- 
szeadtaiak a leányom m al. . .  lányom férje vagy papíron 
. . . .  Nézz o d a!. . .

Három groteszk kecskebakugrással az ablaknál ter
mett, félrerántotta a függönyt, intett és én gépiesen kö
vettem. Kezével a szemben levő felhőkarcoló egyik pont
jára mutatott, ahol ez állt ökölnyi betűkkel:

„Independent Order Brith Abraham“.
— Ennél az intézetnél a lányom ezer dollárt kap 

férje halála esetén. Nos hát, Te meghaltál. A tüzvésí 
áldozata vagy! Igazoló irataidat hiába keresed, elszed
tem őket és egy halott zsebébe csempésztem azokat, egy 
halottéba, akit egy leomló vasgerenda agyonvágott és 
akinek a zsebeiből előzőleg mindent kivettem . . .  Ha
lott vagy! És értsd meg: nem az apád istene az Isten! 
Nem a szellem, hanem az anyag — — a pénz, a dollár! 
Meghaltál és igy jutok végre hozzá az első ezer dollár
hoz, egy összeghez, amit semmi munka árán eddig 
nem tudtam magamnak kiverekedni. Az intézetnél a Te 
neved szelepei mint lányom férjének a neve. A papírok 
mind rendben vannak. Meg fogom kapni az ezer dollárt, 
egy beláthatatlan vagyon alapkövét.

Öklével az asztalra vágott:
— Apád akarta igy! Tié|ged, a  fiát és a lányomat 

tette  meg tétnek! Moslt elvesztette a játszmát! Én nyer
tem meg, én és a  dollár istene. Tervem tüneményes 
gyorsasággal sikerült és akkor is sikerült volna, ha a 
tűzvész nincs segítségemre. Newyorkban eöég a gazdát
lan hailtott;. . .

Azután piliamaítoikig, perceikig csend volt a kis, na
gyon szegényes szobában. Apám a jobb oldaliamon. Szót
lanul rámnézett. Kezében a Szentirást tartotta. Egyik 
kezével rámutatott. Bal oldaliamon apám kérlelhetetlen 
eíílensógie, az istentiagiadó, dotlílárimádó öreg.

— Meg k e l  halnod, hogy megszülessél! — hailottiam 
baloldalit

— Megjutalmazlak ezrediziglen, ha parancsaimat 
követed! — Apám szelleme szólt igy.

De még mielőtt öntudathoz jutottam volna, egyedül 
voltam ismét a  szobában.

*

A nagy szenátor végrendelete azután szintié üzlet
szerűen száraz mondatokban arról számol be, hogy Tal
lér Izsák feleségül vette az öreg lányát, akinek hozo
mánya az az ezer dollár volt, amit az Independent Order 
Brilth Abraham tényleg kifizetett.

—  és ebből az ezer dollárból kelitek k i a  rnil-
Márdofc, a  gyáriak, a  konszern. Hálálom törltléneitíélt senki 
sem tudva meg: itt mondom eil először, mint életeim tö r
ténetét. Egyedül állok a  viliágban. Utolsó akaratom : 
holttesteim vitessék vissza szülőfalumba; temessenek el 
szüleim mellé. Egész vagyonom a munkásaimé, akik egy 
baloíJtnaik segítettek élete Mlépitésében. Eriről külön 
részletesen rendelkezem. Ezer dollárt ped'ilg fizessenek 
vissza kamatos kamattal! az Jndapendent Ordier Brith 
Abraiham-egyesületnek, m ert rajta kívül senkinek sem 
volt igaza: sem istenthivő apámnak, sem istentagadó 
apósomnak.

*

A munkások ércszobrot állítottak Tailler Izsák sze
nátornak. Mert nem értették meg végső akaratát, nem 
értették ezit a mondaltot:

„Ezer dollárt fizessenek vissza . . . “

Nem értették a haíiáilos élet és az élő halál megrázó tö r
ténetét. Pedig mindez valóban megtörtént. Amerikában, 
a huszadik század elején. És a történet fceitjtős mozgatója 
az istenhit és az istentagadás volt.
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Lois Margeritta Reddle az ágy szélén ült. Egyik ke
zében teáscsészét tartott, a másikban egy levelet. A vas
tag kenyéren alig volt vaj, a teát feketére és zavarosra 
főzték, de Loist annyira igénybe', étté a levél olvasása, 
hogy nem gondolt barátnőjének, Lizzy Smithnek kis 
háztartásbeli fogyatékosságaira.

A ievélpapirost -arany korona diszitette s a vastag, 
merített lapról kellemes, könnyű illat áradt.

„Chester Square, S. W. 307“.
Morcai grófnője örömmel vette tudomásul, hogy Miss 

Reridle elfogadta a magántitkárnői állást és hétfőn, 17-én 
megkezdi működésiét".

Az ajtót föltaszitották s a nyilásban Lizzy ragyogó 
arca jelent meg.

A fürdő kész — szólt röviden. — Itt a száraz tö
rülköző és itt a nedves. Mi van a levélben?

— A grófnőm irt — hétfőn belépek.
Lizzy elhúzta a száját.

- Persze ott is alszol? Ezt azt jelenti, hogy újra 
más lakótársnőt kereshetek. A legutolsó, akivel együtt 
laktam, szörnyen horkolt. Neked jó bizonyítványt állítha
tok ki: te nem horkoltál.

—■ Én is meg voltam elégedve — válaszolt Lois és 
megcsókolta a barátnőjét — aranyos voltál és sajnálom, 
hogy el kell mennem. De egész életemben felfelé töre
kedtem a leedsi iskolából a rooperi üzletbe, onnan a dro
gériába, most a nagy ügyvédnél —

Nagy ügyvéd? — szakította félbe Lizzy. — A vén 
Schad'ilest nagynak nevezed? A komisz karácsonykor

Az őszi kalapdivat. Szürke filckalap ezüstbőr szallaggal
és acél csattal. #

Az őszi kalapdivat. Felcsapott bordószinü toupe-kalap 
ugyanolyan színű csomóval.

tiz shillinggel sem emelte a fizetésemet, pedig öt év óta 
verem az Írógépet az irodájában! — De te, drágám, jó 
partit fogsz csinálni, okvetlenül társaságbelihez mész 
férjhez. A grófnő bizonyára valami női sárkány lesz, de 
gazdag és sok előkelő ember fordul meg nála. — Gyor
san a fürdőbe — adott beszédjének hirtelen más for
dulatot Lizzy — közben megfőzöm a tojást. Esni fog?

L.ns megdörzsölte fehér, jólformált karját és óvato
san megsimogatta a kis csillagalaku sebforradást a kö
nyökér.. Lizzy megingathatatlanul hitt abban, hogy eső 
lesz, ha a vöröses sebhely fekete árnyalatot kap.

Ezt a vacakot villanyos utón el kell távolittatnod — 
vélte a gyors és kedvesen nyers leány, de Lois a fejét 
rázta. — Hosszú ujjat is hordhatsz, a hosszú uj most épp 
oly divatos, mint a krinolin.

A két barátnő, amióta Lois Londonba jött, együtt 
lakott a Charlotte Street egyik házának legfelsőbb 
emeletén. Lois árvalány volt, apja korán elhunyt, any
jára nem emlékezett, arra az öregasszonyra sem, aki 
mint kis elemistát gondozta s önmagáról való tudomása 
azzal a kedves lávoli rokonnal kezdődött, aki mással alig 
törődött, mint a saját beképzelt bajaival. Ez a nagynéni - 
sok orvosságos üvege dacára hamarosan meghalt és Lois 
idegen emberekhez került.

- -  A grófnőnek tetszeni fog előkelő arckifejezésed
— szólt később Lizzy, amikor a szép Lois ismét látha
tóvá vált. — Fogadok, hogy azt a férfit is azonnal meg
hódítottad a tekinteteddel.

--  Ha csak aem beszélnél állandóan úgy arról a 
fiatalemberről, mint valami fiatal istenről! — felelt in
gerülten Lois.

De Lizzy Smith-t semmi sem hozta ki a sodrából. 
Elkészítette a tojást, letörülte izzadó homlokát, átjött a 
konyhából és energikusan az asztal mellé ült.

-  Semmiesetre sem közönséges ember s nem tar
tozik a gavallérok közé, akik az utcán minden leányt

13



Az ősz' divat. Sportzsöniper lavendulakék fricatszövetből 
steppelt övvel és kézelőkkel.

megszólítanak! Föltétlenül klasszist jelent! Úgy bánt 
velem, mint egy ladyvel és beszélgetésünk alatt egyetlen 
olyan szó sem esett, ami nem állhatna egy jámbor va 
sárnapi újság első oldalán. De amikor másnap nem hoz
talak magammal, igen 'kiábrándultnak látszott és szá 
momra nem éppen volt bók, amikor félszegen és da 
dogva kérdezte: „Hát Ű nem jött el?“

— A lágy tojás kemény — mondotta Lois.
—• Finom ur — folytatta megingathatatlanul Lois. - -  

Saját autója van, föl és alá jár a Bedford Row-n, csak 
azért, hogy legalább messziről lásson. Ilyen ragaszkodás 
a legkeményebb kőszivet is meglágyítaná.

- -  Az én szivem bronzból van — válaszolt Lois. — 
Erzsébet, nevetséges vagy!

— Nem változtat a dolgon. Mr. Dorn . . .
— A tea olyan, mint a  kilúgozott fa — szakította 

félbe Lois, mire Lizzy mégis megsértődött.
Rövid szünet után másról kezdett beszélni.
— Hallottad az éjjel az öreg Mackenziet? Egész éj

jel hegedült. Nem értem, hogy hegedülhet egy skót, hisz 
mind dudások. És pont éjfélkor játszik! Egész bolond.

—- Kedves öreg, nekem éppen a különcségei miatt 
tetszik.

A leányok megszokták, hogy minden reggel egy 
csésze teát vigyenek az öreg Mackenzienek, aki egy 
emelettel lejebb lakott és egész éjjel hegedült. Ma Lois 
volt soron, hogy meglátogassa az öreget, aki egyúttal a 
háziuruk is volt. Levitte a teát, kopogtatására csoszogó

léptek feleltek a kemény padlón, majd az ajtónyílásban 
megjelent az öreg skót pápaszemes képe.

— Ezer köszönet, Reddle kisasszony, — szólít buz
gón és barátságosan végignézett Lois bájos alakján. — 
Jöjjön be egy kissé. Visszakaptam az öreg hegedűmet. 
Talán zavartam az élj jeli?

— Nem. Sajnos, nem hallottam, — mondotta Lois 
és a csészét letette a tiszta szoba egyszerű asztalára.

— Zenésznek lenni magas hivatás — szólít Matíkénzie 
kenetitelijesen —, de a színpad rettenetes. Kisasszony, 
soha eszébe ne jusson, hogy színésznőnek csapjon fel, 
mert ezek a komédiások különös, alamuszi em berek.
Az öreg elgondolkozva bólintott. — Valamikor én ils is
mertein egy csodaszép színésznőt. Két éven á t csalit és 
kihasznált, határozottan gonosz hajlamai voltak. Sok fia
tal leány ilyen manapság, lelkiismeretiem, nem érez 
bünbánaitolt, nem ismeri a jó és a  rossz határait s néha 
könnyelműségében szörnyű bűnökre vetemedik — még 
gyilkosságra is.

Mackenzie Loás előtt többször kiöntötte szivét s e kü
lönös asszonyról iis beszélt m ár, de soha tiszta képeit nem 
adott s ma emlékezett meg először a titokzatos színésznő 
gonosz hajlamairól.

— A nő különös terem tés, Mackenzie ur, — szólt 
tréfálkozva Lois.

Bólintott.
— Különös, különös — felelt az öreg —, de általá

ban fölötte áll a férfinek. Köszönöm a teát, Reddle kis
asszony.

Lois fölment a szobájába.
— Nos, ismét óva in tett a színháztól? — szólt Lizzy 

a tükör élői, ahol a kabátját vette fel. — Fogadni m er
nék, hogy megint errő l beszélt. Tegnap bejelentettem 
n ‘ki, hogy kóristaleánynak csapok fal, hát majdnem el
ájult.

— Ne ugrasd állandóan ezt a kedves öregurat.
— Ha csak kissé több esze volna.

II.
Együtt mentek ell hazulról és irodájukba tartottlak. 

Lois néha-néha visszanézett, hátha követi őket megszo
kott fogadaitűan kísérőjük, de ma, szerencsére, senki sem 
volt a közeliben.

Két óra múlva Mr. Olivér Shaiddles, a  kelt leány fő
nöke, ügyvédi irodájának belliső szobájában bizonyos ok
iratokat keresetit k i Íróasztala fiókjából, gyorsan átfu
totta őket, idegesen megsimogaitita borotválatlan áldláít és 
kinézett a Bedford Row-ra.

Majd a kis asztali villllanyosengőhöz nyúlt, egy pilla
natig habozott és erélyesen megnyomta a gombot.

— M'iss Reddlet kéretem , — szóit a  sileítve belépő 
hivatalnokhoz.

Ismét fölvette az okiratokat és még akkor is beillőjük 
merült, am ikor az ajtó kinyílt és Lois belépett.

A szép leány azt az egyszerű fekete irodai ruhát 
viseliite, amit a  Shad dics-ház alkalmazottainak előír. 
Shaddies ur abban a  korban vollít m ár, am ikor a női szép
ség nem hait többé. Lois Reddle személyén finom, éteri 
báj lebegett, de az ügyvéd előtt ő is csak alkalmazott 
volt, aki heienkint harmincöt shilling gázsit kapott. Ter
mészetesen e fizetésből az ügyvéd -levonta a betegsegély- 
zőpénztári és a bafeetbiztosiiltási dijakat.

— Télsburytoa megy, — Shaddies hangja durván és 
aggressziven hangzott. — Másfél óra ala tt oitlt van. Vigye 
el a két közjegyzői okiratot és adja át Mrs. Desmondnak. 
írassa állá. Az autó lenit vár —

— Hát nem Dórikig ur jár vele? — kezdte Lois.
— Az autó a kapu előtt áll, — felélte röviden az 

ügyvéd. — Pompás útja lesz s tulajdonképpen hálával 
tartozik nekem, hogy annyi friss levegőt szívhat a  hiva
talos órák alatt. Itt van, ne felejtse el ezt, — kiáltott a 
leány után, am ikor Lois az iratok nélkül akart távozni.
— Ilyen figyelmetlenség! És itt van az igazolvány, amely
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feljogosítja, hogy a börtönbe belépjen. Másképp nem 
juthaJt laz igazgató elé, kisasszony. Mehet.

Lois kim ent a szobából! lés halkan betette maga mö
gött az ajtót.

A Shaddles 'és fia cég autója a háború ellőtt bizo
n y á r a  szép és modern kocsi volt. Az ügyvéd egyszer va
lami árverésen hihetetlen olcsó áron vásárolta. Most a 
szomszédos garázsban állt, amelyért nem fizetett bért, 
r ie r t Shaddles egyik birtokán épült. Az alkalmazottak 
kötelességévé tette, hogy kivétel nélkül kezelni tudják 
az elaggott Ford-kocsíit, amely egyformán Vitte Shaddlest 
a törvényszéki tárgyalásokra, vagy a  hivatalnokokat hi
vatalos útjaikra és alki egyszer használta, semmiféle utii- 
szamlát nem nyújthatott be a  zsugori ügyvédnek.

— Remélem, boldog vagy, hogy elmehetsz? — k ér
dezte Lizzy némi irigységgel. — Te jó Isten, ha egyszer 
ér. is kibújhatnék ebből a  poros lyukból! Lehet, hogy a 
szerencséddel találkozol.

Lois összeráncolta a  homlokát:
— H o g y  m o n d ta d ?
— A szerencséddel — felelte élesen Lizzy. — Már 

ina reggel láttam a fiút, amikor kinéztem az ablakon — 
liát az biz‘ szerelmes beléd.

Lois hűvösen és elutasítóan nézett barátnőjére.
— Semmi különös sincs a dologban — folytatta Lizzy.

— A fiatalember néhány nappal ezelőtt a lenagyobb eső
ben órák hosszat várt rám, hogy irántad érdeklődjék. 
Már azt hittem, megbolondult.

Lois halkan fölnevetett, tarka sált tett a vállára és 
felhúzta a keztyüjét. Hirtelen komoly lett.

— G y ű lö lö m  Telsburyt. Egyáltalán g y ű lö lö k  m in 
d e n  b ö r tö n t  — ö s s z e rá z k ó d o m , h a  c sa k  T ágondo lok . ö r ü 
lök , hogy már n e m  so k á ig  k e l l  d o lg o z n o m  Mr. Shaddles 
i r o d á já b a n .

— Ne nevezd miszternek, nem érdemli meg!
Az ócska és otromba kocsi a ház ajtaja előtt állt, 

mint Shaddler ur megmondotta. Szép, meleg nap volt és 
langyos szellő kószált a tájon. Amikor Lois kikerült Lon
don lármájából, rossz kedvét és levertségét mintha elfuj- 
ták volna. Mielőtt elindult, ösztönszerüleg visszanézett, 
hogy megkeresse azt a titokzatos férfit, akiről Lizzy az 
elébb oly kevéssé hizelgően nyilatkozott és akinek ál
landó és megingathatatlan hűsége tényleg csodálatba 
ejtette. De most nem látta és útközben hamarosan meg
feledkezett róla. London mögött letért a főútiról és egy 
kanyargó mezei utón futott célja felé. Innen feltétlenül 
jobban élvezhette a természetet, mint az egyenes, unal
mas országúiról, amelyet ráadásul magas sövény szegé
lyezett.

Hét mérföld.nyire Telsbury előtt a párhuzamosan 
futó mellékutról ismét ráfutott az országúira — sajnos túl 
nagy sebességgel. Amikor át akart hatolni a magas sö
vényen, az országúiról egy automobil figyelmeztető tül
kölésére lett figyelmes és nyomban megrántotta a féket. 
A kis* kocsi ennek dacára tovább csúszott az utón. Még 
látta, ahogy egy hatalmas autó fekete eleje villámgyor
san feléje jön és hallotta a soffőr ijedt fölkiáltását.

Reccsenés.
A hatalmas és elegáns kocsi vezetője az utolsó pil

lanatban megálílitoltita autóját, de nem kerülhette el, 
hogy könnyedén ne súrolja az ócska Ford-ot.

A leány keiziéít a volánon tartotta éis kétségbeesetten 
nézett az eltörött üvegekre. Dorm Miháfy, m ert ő, a „-tit
kos imádó** volt a nagy fekete autó vezetője, lassan hát- 
rafutiaitta iaz autót és kikerült a Ford elgörbült siárhá- 
nyöi közül. Mindezt oly udvarias türelem m el tette, hogy 
szinte már sértőbb volt, mintha gorombiáslkodott volna.
, , Mondjon m ár valamit — miattiam akár gorom
bát! — kiáltotta akaratlanul Lois.

"A szürke szem hatását remeikül fokozza a sötét 
szempii!la“, gondolta Dorn. A nő orra is finoimmetszésü

voilt, az álla is tetszett s mivel! Lois támadó pózban 
emelte föl fejét, Dorn a  vörös és sárga selyemkendőből 
előnyösen kiemelkedő nyak egy részét is láthatta. Lois 
egyszerűen, de Ízlésesen volt öltözve.

— Nem haragszom, csak a szivem lázong. S ha min
denáron azt akarja, hogy valamit kifogásoljak, kimon
dom : a salja nem tetszik.

Lois lenézett selyeinkendőjére és összeráncolta 
homlokát.

— Nincs joga, hogy autójával nefcemfusson, mert a 
sálam nem  tetszik, — szólít hűvösein. — Kérem, enged
jen utat, hogy továbbmehessek. Remélem, bebiztosította 
a kocsiját?

Dorn hátrafelé indította gépét. Loás hallotta, ahogy 
a bádoglemezek szakadtak, az üveigdarabok a földre hul
lottak, s a  kis Ford ismét szabadon állt az utón.

— Negyvenmé'rföldas sebességgel jött ki a íneüllék- 
utról — a gépe természetesen belefutott volna az árokba, 
ha nem ütközik össze az enyémmel, — szólt Dorn csak
nem mentegetődzve. — Remélem, nem sebesült meg?

A leány a fejét rázta.
— Nem sebesültem meg, de a főnököm dühös lesz, 

ha megtudja a dolgot. De ön, Dorn ur, ugye elérte a cél- 
iát. Végre megismerkedhetett velem.

Dorn vérvörös lett.
— Csak nem gonddija, hogy az összeütközést csupán 

a kisasszonnyal való megismerkedésért rendeztem meg?

Az őszi divat. Beige gyapjuzsüm per kék  részekkel, 
Sötétkék szoknya.
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Lois komolyan igent intett, s Do:m t mintha villám
csapás érte volna.

— Hónapok óta üldöz, — faly'taJtita Lois nyugodtan.
— Megismerkedett a Shaddles-iroda egyik igépirókisasz- 
szonyával csak azért, hogy a közielembe férkőzhessek, s 
’aizit is tudom, hagy utánamles, valahányszor hazafelé 
megyek — egyszer fölugrott arra  az autóbuszra, am e
lyen utaztam s a  télen ott voillt aiz egyetlen bálon, am e
lyen részt vettem. Nem kíván om az ismeretségét — foly
tatta  megingaithartiaitllanül — s a  viselkedését kissé — 
hogy mondjam . . .

— Tolakodónak tartja, — mondotta D óm  hűvösen.
— Elismerem, annak látszik.

A férfi lassan felülit a gépére és onnan beszélt
— Kérem, hligyje ell, Reddle kisasszony. Semmi sem 

áld tőlem távdliabb, mint (terhére elsmi. Ha nem lleitltem 
volna ügyetlen, sohasem tudta volna meg, hoigy én ön!t . . .
— Dorn nem találta mag a  helyes szót. — üldözöm. Ke
mény szó és szívesen fejezném ki barátságosabban, ha 
szabadna, — fóttyitadtta mosolyogva a férfi.

Lois Dornra nézett és mi tagadás, tetszett a férfi 
hü és vidám kék szeme. Ha Dorn most szótlanul odébb 
áll, feltétlenül szívesen gondol rá  később, de a  meg
átalkodott ember folytatta a beszélgetést.

— Hová, hová ezen a szép őszi reggelen?
Lois visszaesett régi tartózkodásába.
— Kérem, kurblizaa fél a  moltorit, — mondta hide

gen lés szakszerűen.
Dorn megtette ás utiat engedett a  gépnek. Lois nem 

állhatta meg, hogy egy utolsó csapásít ne mérjen rá:
— Ha köveit, csodálkozni fog. Ugyanis a  Télsbury- 

börtönbe megyék.
E szavak meglepő hatást értek el. Dorn zavartan 

és szörnyüködve nézett a léányra.
■— Hová? — kérdez/te rekedten, mintha neim hitt 

volna a  fülének.
— A Telsbury-börtönbe — utalt kérek!
Loás intett és a töröttüvegü kocsi zakatolva idullt 

útjára.
— Nagy Iisiten! — sóhajtott Dorn Mihály és az autó 

után bámult.
III.

A Telsbury-börtön komor bejáratát hatalmas fenyő
fák vették körül. A ^rörös falak az évitizedek folyamán 
elvesztették rikító színüket s ha a telep közepén nem 
emelkedett volna a magas torony, a  vándor alig vétte 
volna észre a szomorú épületet.

Lois főnöke megbízásából már kiét ízben járt a  bör
tönben, merít bizonyos irészvényügyeikiben szüksége vdllt 
egy sikkasztásiért öt évre elitéit asszony aláírására. 
Autóját a  kapu előtt hagyta és becsöngételt. A haMlmiais 
fali ráccsal elkerített kémlelőlyuka mögött csakhamar 
megjelent a portás arca és az igazolvány! kiérte. Kétsze
res vizsgálat után végre beengedte Lo.ist az egyszerű 
vendégszobába és értesítette az igazgatót hogy látogató 
érkezett. A portás és az igazgató voltt a  két egyedüli 
férfiszemély a női fagyházban, ahol minden munkált 
nők végeztek el. Két perc múlva az igazgató barátságo
san üdvözölte a  kis Loist

— Nem kefflietmétien ez a látogatás ? — kérdezte mo
solyogva.

— A börtön beteggé tesz, — válaszolta a leány.
Az igazgató bólintott.
— Haitszáz olyan asszony él itt, aki bágyadtabb és 

betegebb, minit a kisasszony viMgéiletében llesz, — mon
dotta előzékenyen. — Magam sem látom őket, csalk nagy
ritkán, — borzalmas volna.

Lois Mrs. Desmond iránt érdeklődött
— Bizonyára a cellájában van ebben az időben — 

vélte az igazgató —, jöjjön, Reddle kisasszony, meg
nézzük.

Hindenburg, 
a ném et őszi hadgyakorlatokon

A folyosó végén ajtó nyílt s egy óriási terem be ve
zetet,t. Mindkét oldalon, emeletes magasságban, vasfo
lyosó fűtött körül; errő l a folyosóról n y ila k  a cellák. 
Lois isszonyodva nézett fel a  folyosó dróthálóira, tudta, 
azért vannak, hogy a szerencsétlen asszonyok öngyilkos
sági szándékból le ne ugorhassainiaik az >em elteltről.

— Itt vagyunk, — szólt az igazgató és felnyitotta az 
egyik cellát.

Öt percig tartott, amiig a csökönyös, 'elkieseiredatt asz- 
szonytó'l kicsikarták az aláírást s tényleg megkönnyeb
bültek, am ikor végre kiléphettek a folyosóra. Visszafelé 
az udvaron keresztül jöttek, ahol éppen isétaiidő tehetett.

— Ilyenkor egy kis mozgásit végeznek a foglyok, — 
szólt az igazgató.

Lois kimondhatatlan szánalmat érzett a szerencsiét- 
leniek iránt és szivében elítélte a  rideg törvényt, amely 
ennyi asszonyt ily reittenétes módon lealacsonyit Miköz
ben a nők kisiértéties sora lassan elhaladt mellette, sok 
vad és alamuszi arcot llátott, de másokat is, fáradtakat 
és olyanokat am elyekét a bánat szinte magnemesitett. 
Zavart szemek bám ultak az űrbe, sötét tekintetek vil
logtak feli itt is, ott is gonoszán, egy-Ivét szem gondtala
nul futott át Lois alakján, ez a sok, gépiesen totyogó 
asszony szinte valószínűt lennék és nyugtalanítónak tűnt 
fel Lois előtt.

Csaknem mindnyájan elhaladtak már, amikor a 
leány egy nmgas és fejedelmi alakot vett észre, aki 
mintha nem is tartozott volna a többi közé. Az asszony 
büszkén, egyenesen járt, fölemelt fejjel és nyugodt sze
me megvesztegethetetlen nyíltsággal nézett környeze
tére, Negyven-öt ven éves lehetett, arcán nem volt ránc, 
de a haja már megőszült. Isteni nyugalom árad t az ász- 
szóm- ról.

- Mit keres itt ez a nő? — kérdezte Lois1, de nyom_ 
bán észrevette, hogy olyan kérdést intézett az igazgató
hoz, ami szigorúan tilos minden látogatónak.

Az igazgató nem válaszolt. Ő is a közeledő alakot fi
gyelte. A fogoly tekintete egyetlen pillanatra Loisra 
esett de nem tovább, mint amily sokáig egy közömbös 
idegent szoktunk megnézni. Azután elhaladt a többi nő 
után.

Lois felsóhajtott.
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— Sajnálom, hogy ily meg nem engedett kérdést tet
tem — mondotta, amikor az igazgatóval a berácsozott 
folyosón ár. visszament az irodába.

— Sokan kérdeztek ugyanígy — válaszolt az igaz
gató — és nem kaptak választ. A fegyház szabályaival 
ellenkezik, hogy eláruljuk foglyaink múltját. De, külö
nös . . .  — Az igazgató körülnézett, a könyvszekrényhez 
ment és egy vastag, borjubőrbe kötött könyvet vett elő.

Egyetlen szói sem szólt és a fiatal leány elolvasta 
a könyv címét: „fawley bűnesetei".

Mary Pir.dei — mondotta röviden az igazgató és 
ott ütötte föl a könyvet, ahol ez a név állt. — Bevallom, 
engem éppúgy érdekel ez az asszony, mint a kisasszonyt.

Lois újra a címre nézett: „Mary Pinder. Bűne: gyi* 
kosság"

— Gyilkolt? — kérdezte hihetetlenül.
Az igazgató bólintott.
— Lehetetlen!
— Olvassa el!
Lois közébe vette a köny vet.
„Mary Pinder — a hereforüi esküdtszék gyilkossá

gért nalálra Ítélte. Később a halálos Ítéletet huszévi 
fegyházbüntetésre változtatták. A pénzt és hasznot re
mélő gyilkosságok tipikus esete. Pinder sokáig egy fia
talemberrel élt együtt, aki valószínűleg törvényes férje 
volt. Röviddel a bűntett előtt a férj rejtélyesen eltűnt és 
feleségét anyagi támogatás nélkül hagyta. A nő háziasz- 
szonya, Mrs. Curta n, gazdag, de bolond özvegyasszo.ny 
v o j ’ í , akinek excentrikus életmódja gyakran az őrültségre 
emlékeztetett. Házában például nagy vagyont tartogatott.

Amikor a férje elhagyta, Pinderné újsághirdetés ré
vén állást keresett, de amikor egy munkaadónő fölke
reste, a hirdető asszony éppen eltávozott hazulról. A szo
bák ajtai tárva-nyitva állottak és az idegen nő borzadva 
látta, hogy Mrs. Curtain holtan fekszik a padlón. Az öreg, 
fiókos szekrény ajtaját valaki fölfeszitette és a fehérne
műt széthányta. A ruhacsomag alatt több ékszert talál
tak, de az értéktárgyak nagy része hiányzott. A lakó 
szobáját távollétiben átkutatták és az egyik lezárt szek
rényben sok ékszert és egy üvegcse ciankálit találtak. — 
A védelem azzal érvelt, hogy Mrs. Curtain már több iz-

Mussolini legújabb arcképe

ben követett el öngvilkosságot. Senki sem ltudta bebizo- 
•nyitani, hol vette Mrs. Pinder a mérget. Maga a vádlott 
nem vallotta meg, ki volt a férje, a házassági okmányok 
pedig elvesztek. Darson biró vezette a törvényszéki tár
gyalást és az esküdtszék elitélte Mrs. Púidért. Az asz- 
swny, aki nagy pénzhiányban szenvedett, elkeseredésé- 
bsr. bizonyára ciankálit töltött Mrs. Curtain teájába és az 
íróasztalt kirabolta. Az eset semmiféle különlegességet 
nem mulat, furcsa egyedül az, hogy a vádlott egyetlen 
szóval sem védekezett1’.

Lois a jelentést kétszer is átolvasta.
— Mégsem hihetem. Húsz évre Ítélték, — de ugy-e, 

hamarosan kegyelmei kap? Nincs semmiféle enyhítő kö
rülmény ?

— Sajnos, az asszony kétszer meg akart szökni a 
fegyházból és igy jó magaviseletét nem vehetjük tekin
tetbe. Pedig kár, mert nagybátyja, aki csak öt évvel ké- 
sőbo tudta meg, hogy Mrs. Pindert elitélték, nagy va
gyont hagyott rá. Mis. Pinder sohasem mondta meg, 
hogy tulajdonképpen kicsoda.

Lois újra a könyvbe nézett.
— Ez a különös asszony gyilkolt? — De ha biztosan 

tud'ák, hogy öli. miért nem . . .
Nem tudta kimondani: „akasztották föl“.
Az igazgató ránézett.
— Volt egy ok — egy igen súlyosan latba eső ok. 

Az asszony itt a fegyházban leánygyermeket szült. Bájos 
kislányt, soha életemben szebbet nem láttam. Mrs. Pin
der szomszédja fogadta örökbe a gyermeket, de a ne
velő szülők nem :gen vigyáztak rá. Egyszer például a 
cseléd gondatlansága miatt a kisgyerek leforrázta a kö
nyökét. A sulyo* égési seb csillagalaku forradást ha
gyott hátra a könyök közelében.

lo is  Keddié görcsösen belekapaszkodott az asztal- 
lapba és arca halotthalvánnyá vált. Az igazgató a köny
vet visszatette a szekrénybe és háttal álh a leány felé. 
Lois akaraterejének végső megfeszítésével tudta csak ki
nyögni a kérdést:

— Tudja .. nem emlékszik véleitlenül a g y é r  mák 
nevére?

— Hogyne. Különös név volt, sohasem felejtem el. 
A kisleányt Lois Margerittának hivták.

(Folyt, köv.)
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Tarka krónika
Jusupoff herceg könyve

A fiatal Jusupoff Félix  herceg 1910 
decem ber 16-án estélyt adott Raszputln 
tiszteletére s a  papot még az éjjei m eg
gyilkolta. M indenekelőtt ciankálival p re 
p ará lt csokoládészeletekkel k ínálta  meg, 
majd am ikor az első adag nem  használt, 
m érget k ev e rt a  borába. De a szibériai 
kolosszust nem  tud ta  ily egyszerűen el- 
távólitani. Szervezetének kevés volt a 
k im ért adag s szörnyű belső fájdalm ai
val tovább ült az asztalnál. Már sejtette 
a Valót és vérbeboru lt szemmel nézett 
vendégadójára, ak i mézédes szavakkal 
igyekezett szórakoztatni fel-felnyögő 
vendégét. Végül is Jusupoff orvul rálőtt 
Raszputinra. Ez sem használt: tiz perc 
múlva a földön fetrengő áldozat fölnyi
totta reszkető szempilláit és lassan föl- 
em elkedett. Birkózni kezd tek  és Raspu- 
tin m ár-m ár diadalm askodott. Jusupoff 
kétségbeesett segélyk iáltásaira  a szom
széd szobából berohan t a többi összees
küvő: Puricskevics, a dum a képviselője, 
egy fiatal nagyherceg, Lasovert dr., ak i 
a ciankálit k everte  és egy fiatal ariszto
k ra ta  hadnagy. Puricskevics revolveré 
vel többször rálőtt az energ ikus haldok
lóra  és Raszputin végre k ilehelte lelkét. 
Jusupoff a  végső küzdelem ben nem  vett 
részt: a birkózástól k im erü ltén  hevert 
az egyik kereveten . Csak akkor té rt m a
gához, am ikor Raszputin éle tte len  leste 
m ár elnyúlva feküdt a padlón. Tájtékzó 
dühvei vetette magát a te tem re és ólmos 
gum ibotjával csaknem fél óráig ütötte, 
verte, rugdosta, köpködte. Mindezt ön 
m aga mondja el a lehető legprecízebb 
részletességgel.

A holttes tet az udvari au tón  elszál
lították s a Néva jegén egy külön e cél
ra  vályt lyukon a folyóba vetették.

Ha Dosztojevszki ir ja  m eg a gyil
kosságot, következm énye artisztikus büu- 
hödés le tt volna. De nem ez lett. A te t
te t maga a gyilkos, Jusupoff Félix  h e r 
ceg ir ta  le, szélesen, kedélyesen és h i
degen. („Raszputin- ha lá la“ Pantheon-ki- 
adás, Berlin) A szegény K labund elő
szavában a  gyilkosságot a vulkanikus 
idők össze-visszaságába igyekszik beil
leszteni, a  Leninek, a  Mussolinik, a  
trusztkirályok, a  fo rradalm ak viselt dol
gai közé. Raszputin esete  a m aga idejé
ben nem  je len te tt különlegességet. Pu- 
rickevics is le írta , de nem  tud ta  kellő 
képen  m egindokolni. Az összeesküvők 
Raszputinban, a cár urában, Oroszország 
átkát lá tták  és elhatározták, hogy meg
ölik. Jusupoff gondolt először a  gyilkos
ságra. A gondolat sokáig  élt benne és 
soká tartott, amig bűn tá rsaka t toborzott. 
V égre hosszú előkészítés és h ideg  meg
fontolás u tán  sor kerü lh e te tt  a  te rv  k i 
vitelére. Raszputin bizalm asait ügyesen 
megtévesztették, a nem megfelelő tiszte
k e t eltávolították, a  c iankálit m egkever- 
tékj a  revo lvereket megtöltötték, — s 
elérkezett a nagy nap, am ikor m éreg és 
revolvergolyó m egtehette kötelességét.

Ism ételem : m indezt és sok m ást az 
ú ri gyilkos előkelő precizitással irja  
meg.

Mi ez könyv? É rtékes „document 
hum ain“ ? B ünbánat d ik tá lta?  Nem. — 
Puszta m agyarázat és mentegetőzés. A 
képzelt erkölcsi alap legfeljebb önszug-

gesztió benne, m ert maga a gyilkosság, 
Raszputin legyilkolása, m inden le ir t 
részletben oly b ru tá lis  és oly bestiális, 
hogy szinte azt kérdezzük: beszám itha- 
tó-e az az em ber, ak i m egtette és nyu
godtan le írta. Történelm i igazságot akar 
m egállapítani, ez a  könyv? A történelm i 
igazság m egállap ítására  elég a  vallomás, 
nem  ke ll hozzá a  te tt k inem atográfiai 
pontosságú leírása.

Sőt, a  tö rténelm i igazság egészen 
m ássá válik  ebben a könyvben: rá jö 
vünk, hogy m ily  kevés belső em beri 
k u ltu ra  rejtőzött az orosz udvari tá rsa 
ság a risz tokra ta  miliőjében. Az aljas 
gyilkosság e tá rsaság előtt megfelelő 
m egoldásnak látszott abban a sö tét k r í 
zisben, am elyben Oroszország akkortá jt 
vergődött Mintha Raszputin vesztette 
volna el Nikolajevics Nikolaj háborúját! 
Ellenkezőleg, Raszputin volt az egyetlen, 
aki tisztán lá tott és ak i a cá rt olyan ú t 
ra  ak a rta  vezetni, am elynek végén nem 
a bolsevizmus állt. A papot néhány em 
b e r gyilkolta meg, az  udvar légkörében 
élők egyformán helyeselték. —- Jusupoff 
pusztán annak  az epigon rétegnek  re p 
rezentáns ifjonca volt, am ely m ár nem 
tudott a lkotni s am elyben nem volt töb
bé eszme és érzelem. Megölték a  józan 
parasztészt, am ely — akárhogy  vesszük
— Raszputin a lak jában  k e rü lt a cár kö
zelébe és ta lán  m egenyhite tte  volna 
Oroszország sorsát. Raszputin ugyan.iz a 
kétségbeesett és földbevert elszántság 
volt, m in t Tisza István, ugyanaz az en e r 
gia és m isztikus kevésbeszédüség. ő  sem 
tehete tt a  háborúért, Tisza sem, de ő is 
folytatni akarta , Tisza is, m ert egyikük 
sem látott jobb m egoldást a m egkezdett 
borzalomban. Őt is m eggyilkolták a  vég 
kezdetén, Tisza Istvánt is. Mindkettő 
egyforma heroizm ussal ha lt meg.

Jusupoff pedig, ez a gyönyörű her- 
cegfiu, k ik e rü lt Franciaországba, ahol 
az asszonyok áb rándképe  lett. A legele 
gánsabb, a legszebb em igráns, hódított, 
ahol megjelent. De a  viz nem  válik  vér
ré : a  beteg  m orál folytatta megkezdett 
útját. A kinek  a  nagy gyilkosság csak 
epizód volt és nem  zavarta különöské
pen  sportja i, parföm jei és selymei k ö 
zött, nem  állhatott meg a  továbbiak 
előtt. S Jusupoff Félix  herceget a min- 
den ttü rő  F ranciaország kénytelen  volt 
k itiltan i te rü letérő l, m e rt leánykereske 
delemm el, titkos ta lá lkahelyek fentartá- 
sával foglalkozott és beteges hajlam aival 
százakat m egrontott. Mielőtt eltávozott 
volna, a  b iarítzi b íróság  m aga elé idéz
te, m ert Raszputin lánya kárté rítésé r t 
pörölte — legalább kárté rí té sé r t.  Furcsa 
pör: a gyilkost csak kárté rí té sé r t,  apa 
názsért pörölhették, m e rt ügyét egy 
oroszországi hercegi álbiróság annak ide 
jén állítólag m ár elintézte. Most B erlin 
ben él Jusupoff herceg  és k iad ta  ném e
tül arcátlan  könyvét.

Egyszer lá ttam  ezt az em bert Párís- 
ban. Ragyogott külső tökéletességében. 
A karatlanul a s ir ra  ke lle tt gondolnom, 
mely k ívül m árvány  és hófehér, de bé- 
vül tele van a rothadás undokságaival.

A bolond különc könyvtára

Az ógörög világból ism eretes Era- 
tosthenes esete, ak i önkezével vetett vé
get életének, m ert m egvakult és szere
tett könyveit többé nem  olvashatta. Na

póleon C am erata herceg nagy nyom orá
ban végre elhatározta, hogy eladja 
könyvtárát, de egy órával az aukció után 
öngyilkos lett. Szobolevszkij orosz b ib 
liográfus, P usk in  személyes jóbarátja, 
50.000 rubelt adott k i csak azért, hogy 
ú jra  b irtokába jusson egy unika-könyv- 
nek, am elyet elloptak tőle. A könyvet 
nem  szerezte vissza s efölötti e lk ese re 
désében búskom orságba esett és be le 
halt. Lazarevszkij orosz könyvgyüjtő, 
am ikor könyvtára kigyulladt, beszaladt 
a  lángok közé, hogy k im entse Gog >ly 
m üveinek első k iadását. A lángok kö 
zött le lte halálát.

Egy régi balti városkában a  minap 
m eghalt egy bizonyos G. ur. Utolsó sa r 
ja egy ősrégi hanseáta-nem zetségnek, 
különc és szenvedélyes könyvbarát, aki 
félig beomlott, hatalm as barokkházban 
lakott s csak agg házvezetőnője viselte 
gondját. Az öreguron m ár évekkel ez 
előtt m utatkoztak az elmebaj jelei. Az 
azelőtt dandysen öltözködő férfi egyszerre 
csak a fe lism erhetetlenségig  elhanyagol
ta magát. Hosszú szakállt növesztett, so
ha nem k erese tt fel borbélyinühelyt, 
egész éven á t egy kopott és öreg róka
bundát viselt, s egyetlen  em bert sem 
engedett háza falai közé.

Egy nap m egjelent a rendőrségen 
az öreg különc házvezetőnője 5s je len 
tette , hogy m ár k é t napja nem lá tta  (í. 
u rat, szobája a jta ja  zárva van s áltól 
fél, hogy u rán ak  valam i baja esett. A 
rendőrség behato lt a  lakásba s a könyv
tá rban  a padlón holtan  ta lálta  az öreg 
urat. M egállapították, hogy a könyvra
jongót egy fóliánsokkal m egrakott h a 
talmas könyvállvány ölte meg, amely 
rázuhant és fe jé t összezúzta. Ú gyneve
zett „könyvhalált“ halt, ugyanugy, mint 
annakidején  Stöffler János csillagász, 
Coray hellénista és Saint-Charles b iblio 
fil. V alam ennyiüket az alázuhanó könyv
lavinák ölték meg.

A különc hagyatéka sokezer porlep 
te könyvből, több féligelvadult m acská
ból és egy titokzatos, elzárt m ahagóni
szekrényből állott. Ez a szekrény vala
mi nagy titkot re jtegete tt s am ikor fel
nyitották, kitűnt, hogy érdem es ta rta lm á
val a bibliom ánia annáleszeiben foglal
kozni. A szekrényben szép sorjában  á l
lo ttak  a pompás pergam entbe és a disz
nóbőrbe, vagy színes m aroquinbe és 
szaffiánba kötött könyvek. A könyveket 
so rra  fellapozták, de  sem m i egyebet 
nem  ta láltak  bennük, mint fehér, tiszta 
papírlapokat. Minden könyvnek első ol
dalán  azonban gondosan ráfestve külön 
böző könyvcimek állottak. Példáu l:

Schnellpfeffer Jakobus: Mézeshetek.

L aurus Bein: Egy gerontofilos ím r-  
gináliái, Lucca, 1914.

Lord Byron: Gyónásom, Missolunghi 
1824.

A ndreas Schall de Bell: Egy nyu

galmazott iszákos m em oárjai.
Paris  Lodron: Les neiges d‘ anian, 

Venise 1820.
E. A. Poe: P é te rvári naplók, Boston 

1837.
Thüm m el: Egy víg  fü rde tő  asszony 

m em oárjai, C ythera, 1780.

Teshofil Wirffentopfif: Les Lende- 
mains, Thule 1920.
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És igy tovább. Az egész neim volt 
más, m int kigondolt, soka nem  létezett 
könyvtár, am ely olyan könyveket ta r ta l
mazott, am iket csak az elm eháborodott 
meghibbant agya ta lálhato tt ki.

Az eset egyébként hasonlít Chalabre 
m árki esetére, aki a  fejébe vette, hogy 
m egkeres egy olyan bibliát, am ely egy
általában nem  létezett s am elynek a 
pontos címét Nodier tréfából ta lálta ki. 
A m árki öngyilkosságot követett el, 
m ert nem találta  m eg a képzelt bibliát.

A francia nők illata

León D audet politikai szempontból 
bizonyára nem kényeskezü em ber, de 
mint iró  F ranciaország legfinom abb sti
lisztái közé tartozik  és pom pás megfi
gyelései, szellem es m ondásai állandó ol
vasókört te rem tettek  szám ára Párisban. 
Nos, León D audet most olyat fedezett 
föl, am ire  érdem es néhány  szót veszte
getni. Kitalálta, hogy m inden  francia 
asszonynak tartom ány és város szerint 
különleges illa ta  van, am ely egy-egy v i
rág ra  emlékeztet. A proveneei asszony 
például lavendula illatú  és thym ialí sza
ga érezhető a hajában, a  b re .on  nő a 
tengerek sós leheletét árasztja és a b a 
rátságos breton  mezők szénaillatát, a l y 
oni nő édes mézszagu, a párisi asszony 
pedig, — k i gondolt volna e rre  — egye
síti m agában m indazt a parfüm öt és il
latot, am elyet Franciaország tartom ánya
inak asszonyai külön-külön m agukban 
hordoznak, de ehez m ég különös vanília 
és orgona illat járul, s ez az — León 
Daudet szerint, — ami ellentáLllmtaua- 
nokká teszi P áris  h ires  asszonyait.

Jellemző a francia közvéleményre, 
hogy D audet m egállapítását csakham ar 
heves vita követte. A kadtak  újságírók, 
ak ik  m agukévá te tték  a fölfedezést, sőt 
tökéletesítették és általánosították. Má
sok viszont nevetségesnek  ta rto tták  a 
poetikus elm efuttatást, holott León D au
det teljes komolysággal vette. Az egyik 
hevesvérü  és an tiroyalis ta  újságíró, ak i 
bizonyára natura lista  életfelfogásával is 
ellenfele D audetnek, a következőket ii;a  
a poetikus iró  il la t teo r iá já ró l:

— Két napot szenteltem  León D au
det teóriá jának megvizsgálására. Végíg- 
szagoltam P áris asszonyait. Reggel a tej- 
árusasszony istálószagu volt, az ujság- 
árusnő a  nyom dafesték szagát hord ta  
ruhájában, a  házm esternő határozottan  
a foghagymát és poloskákat ju ttatta 
eszembe. Este a  színházban sem volt 
nagyobb szerencsém. Ha parfüm szakértő  
lettem volna, bizonyára m egkülönbeztet- 
hettem  volna az összes divatos illatszer 
szagát, de tiszta mezei virágillatokat, 
am iről D audet beszél, sehol nem ta lá l
tam, A legkellem esebb m eglepetés szom
szédnőm volt, egy angol asszony, aki 
abszolút szagtalanságával vonta m agára 
a figyelmet. Hiába, a nő  nem  v irág  és 
nem földbegyökerezett természetesség, 
a hogv D audet szeretné, hanem  vagy m u n 
kás nő, s ak k o r a  foglalkozása szagát 
árasztja, vagy luxusnő, s  akko r bóditó 
parfömillatokba burko lva je lenik  meg 
közöttünk, — de született v irágillata 
egyiknek sincs.

Daudet term észetesen folytatta a 
megkezdett v itát s m ásodik cikkében 
Pontosabban, részletesebben bizonyítja

igazát. Közben a nők term észetes illa tá 
nak  egész irodalm a tám adt Néme.or- 
szágban is, s egy ném et újságíró soria  
beutazta a városokat, hogy „adatokat 
gyűjtsön". E redm ényei csalódást k e lte t
tek  a  birodalom ban, m ert m egállapította 
ugyan, hogy a nők városonkint más-rnás 
illatba burkolódznak, de ez az illat k o 
rántsem  poétikus. így  példáu l a  ham 
burg i nő angolnaszagu, a berlin i ká- 
posztaillatu, a  m üncheni sörszagu,

— A ku ta tás  nehé^,‘ — írja  a n é 
met ú jságíró — m ert a  n iko tinsz ig  
m indent elnyom. Kevés oly nő van, ak i 
nem dohányzik, vagy ak in  m ás okoknál 
fogva nem  érezném a cigaretta bűzét.

—- Nem, a nőnek m anapság nincs 
természtes v irágillata!

Irodalom; művészet, zene
F \ „Képes H é t“ első számának írói

Arkadij Avercsenko 1884 m árcius G- 
án  szü le te tt Sebfcsztopolban és 1925 
március 12-én halt meg Prágában. — A 
bolsevizmus k itö résekor em igrált és vé
gigszenvedte mindazt, am it a le tört 
orosz in tellek tuellek  az idegenben csak 
végigszenvedhettek. E kese rű  sors elle
nére  m égis ő le tt a m odern orosz iroda 
lom, sőt csaknem  a  hum orban  anny ira  
szegény m odern  világirodalom egyik 
legnagyobb hum oristája , aki Zoscsenkó- 
val, a  szovjettársadalom  szatirikusával 
együtt m inden európai nyelvre lefordít
va, szinte az em beriség  közkincsévé 
vált. Rövid elbeszéléseiből k ifogyhatat
lan kom ikum  árad . Nagyszerű m egfigye
lő — s a  p rága iak  még em lékeznek rá, 
ahogy szállodája kapu jában  állva órákig 
figyelte a járókelőket, hogy v ise lkedé 
sükből egy-egy hum oros pózt vagy moz
dulatot följegyezzen.

Edgár Wallace m a kétségtelenül a 
világ legolvasottabb irója. Angliában, 
G reenwich m ellett született, szárm azá
sát homály födi, de k ilenc napos k o rá 
ban  egy m unkás adoptálta. Tizenegy
éves korában  rikkancs Londonban, majd 
egy halászbárka szakácsa lesz, te jk e res 
kedő, kőműves, katona. D alokat és v e r 
seket költ. Egyik barátnője, Mrs. Calde- 
cot, lanszirozza m int irót. C sakham ar 
Marx Twain és K ipling bará tja  lesz és 
m egírja  első regényeit. D élafrikába k e 
rül s a „Cape Tim es" m unkatársa , s a 
burháboru  alatt a  nagy angol lapok tu 
dósítója. K itchenerrel összevész, majd 
megejti a  délafrika i spekulációs láz, 
kezdetben keres , de végül elveszti egész 
vagyonát. Három sillinggel érkezik v í s z - 

sza Angliába, ahol Northcliffe a  „Daily 
Mail“ m unka társává  fogadja. M adridban 
közvetlen közelről tanúja  a k irá ly  eskü 
vőjén tö rtén t bom bam erényletnek. Ma
rokkóban, Kongóban utazik, a  legvesze
delmesebb kalandokon  m egy keresztül, 
majd am ikor hazajött, önmaga ad ja  ki 
müveit, de tú l reklámozza őket és ismét 
tönkrem egy. A nagy Northcliffe k isegiti 
zavarából, s  ma egyike Anglia leggazda
gabb em bereinek. K alandos élete alatt 
ugyanis rá é r t a rra , hogy nyolcszáz r e 
gényt Írjon (átlag egy hét a la tt ir t egy 
regényt, de néha kettőt is) és m üveit 
negyvenkét millió példányban terjessze 
el a világon. Ma kétség te lenül ő a világ

legjobb kalandorregény  irója, aki May 
Károlyt, Conan Doylet vagy Leblanc-ot 
messze felülmúlja.

Herceg Ferenc 1863-ban született, 
s ma Magyarország egyik legreprezenta 
tívabb irója. Különösen az 1890—1900-as 
évek m agyar ú ri osztályának ábrázolásá
ban tűn ik  ki. (Gyurkovicsok). T örténel
m i regényei a  legolvasottabbak voltak 
egész M agyarországban. (A Pogányok) 
Mint d rám airó , a tö rténelm i színmüve
ken  kívül, néhány franciás könnyedségü 
darabot és vígjátékot irt, am elyek be 
já rták  a világ összes színpadait. (Bizánc, 
Á rva László k irá ly  — Három testőr, 
Kék róka.) Ma ritkán  ir, s ha egy-egy 
uj novellája m egjelenik, esem ényszám ba 
meg a m agyar irodalom ban.

Surányi Miklós 1882-ben szü le te t , 
regényíró  és a Nemzeti Újság m unka tá r
sa. Történe'imi és tá rsadalm i regúnyei 
(A szent hegy, Domoszlay, A nápolyi 
asszony, A tr ianoni páva) a  m agyar 
irók egyik legolvasottabbjává te tték. • — 
Különösen a  renaissance k o r az, amely- 
lyel sokat foglalkozik, s  amelyből leg
szebb alkotásait m eríti. A Képes Hét is 
egyik renaisance-regényét közli.

Gil, Mexikó uj elnöke.

Neubauer Pál 1891-ben született 
Vágujhelyen. Sokáig Németországban élt 
s ma beérkezett ném et iró. Régebben 
versei, most pedig  a  legnagyobb ném et 
folyóiratokban és nap ilapokban m egje
lent novellái ke lte ttek  feltűnést. Uj re- 
nye, a „M ária" a  szenzáció erejével h a 
tott Németországban és k iadás k iadásra  
fogyott belőle. P rágában  él, m agyarul is 
ir és Ady fordításai budapesti irodalm i 
körökben is ism ertté  te tték  nevét. A lko
tásait szenvedélyes tempó, a szeli 3in,>s 
dialógus és a  gazdag meseszövés je llem 
zik.

Falu Tamás 1881-ben született, előbb 
Szlovenszkón élt, most Monoron (Ma
gyarországban), aho l k irá ly i közjegyző. 
A „K icsinyesek" című regénye annak 
idején nagy port v e rt föl a szlovenszkói 
m agyar irodalom ban. A finom veretú , 
halkszavu chansonverseknek H eltai J e 
nő m elle tt ő a legjobb művelője a m a 
gyar irodalom ban.



Nemzetközi zeneünnep Sienában

V elencében 1925-ben ta rto tták  meg 
ezt a m ár tradicionális nagyszerű ze
neünnepélyt, ezidén ped ig  az ősrégi Sie
nában ad tak  egym ásnak találkozót a 
m odern zene barátai. A siénai ünnepen 
azonban a  régi m esterek rő l sem feled
keztek  meg. A nagyszabású m egnyitó
koncertet a 17-ik század zeneszerzői töl
tötték ki. San Francesco bazilikájában 
Vivaldi és Monteverdi kelt é letre oly 
erővel, hogy az illusztris közönség a 
szent helyről m egfeledkezve tombolva 
ünnepelte  az előadókat és a régi m este
rek  em lékét. A Ohigi—Saracini palo tá 
ban tarto tták  m eg a „nem zetközi" zene- 
ünnepélyt. Németországot H indem ith 
képviselte, (mint m indenütt, ahol a fia 
ta labb ném et generáció szóhoz jut.) 
Olaszországot Franco Alfano, F ranciao r
szágot Ravel és Csehszlovákia részéről 
a negyedhangos rendszer m ellett kardos- 
doskodott ezúttal is Alois Haba, jk i  
ebből a  negyvennyolcból m ár csak azért 
sem enged, m ert m indenütt feltűnést 
kelt vele. K am arazenében m ajd  az ösz- 
szes je lentősebb fiatal zenész versengett 
egym ással igen szép eredm énnyel. — 
Ugyanis bá tran  meg lehetett állapítani, 
hogy ezen a  té ren  van még m ondaniva
ló, itt fekszik a m odern zene súlypontja, 
és hogy a W agner—Strauss szinfonikus 
költészete és program zenéje  u tán  a vo
nósnégyesből és trióból indu lhat k i a 
m elodikus polifónia újjászületése — 
mindegy, hogy a lineáris  ellenpont, vagy 
más elmélet alapján. M ert: h a  van az 
uj, a m odern  zenének nagy betegsége, 
akko r ez az, hogy megfertőzte a dallam 
nélküliség  bacilusa, bár a  m elódia nem 
zárja k i a  m odernséget, az atonalitást. 
A sienai ünnepély  kam arazenei része 
ö rvendetes haladás volt ezen a  téren. 
Sajnos, politikai kakofóniára is sor k e 
rült, m ert egy róm ai zenekritikus elő
adást ta rto tt a  m odem  zenéről és elő
adásában éles k irohanásokat rögtönzött 
a ném etek  ellen. A musica sacra k e re 
tében, római, velencei, spanyol és fla- 
m and kórusokat és k an ta téka t ad tak  
elő. A pápai Róma zenei m últja  (16 és 
17-ik század) h ihe te tlenü l m odernen  ha 
tott. Az ünnepség „II Palis“ cirnü régi 
ünnepi já tékkal nyert nagyszerű és m él
tó befejezést. n. p.

Színház, mozi
A beszélő film

A film piac nagy nemzetközi betörés
re  készül. Évek óta folynak a k ísé rle 
tek a beszélő film megvalósításához és 
most m ár hónapok óta folynak a fe lvé te 
lek  az uj, a  film szakkörök szerint k o r 
szakalkotó beszélő filmekhez. Egész A m e
rika  lázasan várakozik a beszélő filmek
re. A vállalatok forradalom szerü á ta la 
ku lást várnak  ettől az újítástól. Az á ta la 
kulás m inden valószínűség szerin t t>e fog 
következni, de nem egészen úgy, amin; 
azt a hivatalos szakkörök gondolják.

*

A színházak a beszélő film miatt 
ujabb kríz is tő l ta rtanak . Még á t sem lá- 
bolták azt a krízist, am it állítólag a  film 
okozott nek ik  és m ár jön az ő szelíd és

gyengéd k on trá juk ra  a rekontra , a be • 
szélő film. A színház ettől a pofontól szó
hoz sem  ju t és közben a  film beszélni 
kezd. A mozgáshoz jön a hang és ez a 
hang öli m eg a színházakat. így  gondol
koznak a színház tá jékán. És egyiknek 
sem jut eszébe, hogy ez a hang az, ami 
elpusztíthat virágzó film vállalatokat.

*

A film beszélni fog. illetve a filmszí
nészek fognak beszélni. Eddig hallgat
tak. A hallgatás határozottan jót te tt n  - 
k ik. Ezentúl beszélni is fognak. Csak le 
gyen, aki hallgassa őket. Könnyebb hall
gatni, m int valakit m eghallgatni. Ez a 
hang fogja leleplezni a filmszínészeket 
Hollywood típusokat term elt, most pedig  
kereshe t hangot a filmszínészeihez, il
letve színészt a  hanghoz, m ert a film be 
szélni fog. Vájjon a patentirozott film- 
kedvencek közül m elyik az, aki beszélni 
is tu d ?  A beszéddel még a színpadon is 
baj van, de a perdü lő  filmet ezentúl a 
zenén k ívü l beszéd is  k íséri. A legbár- 
gyubb tö r téne tü  film szövege is é letre 
kell.

*

A film egész nagy nem zetköziségét 
veszélyezteti azzal, hogy most szólásra 
jelentkezik. Eddig elju thato tt Kamcsatká- 
tól a Fokföldig. Most m egkötik  a film te r 
jeszkedési szabadságát. Nyelvhez kötik, 
a filmsztár nyelvéhez. És m indez azér1-, 
hogy ezzel végül is lebunkózhassák a 
színházat. A színpad egyik legélesebb lu- 
fejezési eszköze a szó. A színész je len 
valósága és a jelenvaló beszédje. Az az 
egyöntetű á télési folyamat, am ely a szí
nész m ozdulataiban és hangjában egy
forma erővel nyilatkozik meg.

A színpadon a kere te t, a formát rob 
bantó kifejezés, gesztus az, am i hat és 
gyújt. Minden ehhez hasonló k irobban ts  
a film nél furcsán, érte lm etlenü l hat, nem 
lehetséges.

És most megszólal a film, beszélni 
fog. Vájjon milyen Bebe D aniels h an g 
ja és m it szól majd C lara Bow, halkan 
és érzelm esen suttog-e a tünem ényesen 
szőke Alice T erry?  Milyen kár, ho g y  a 
szegény Valentino hangját m ár nem hall
hatjuk, de kárpó tlásu l beszélni fog Ra- 
mon Novarro . . .  Ó, ez a szenzáció el !og 
ta rtan i ideig-óráig. A beszélő film. Re 
m egnek a színházak és b e d ü ln e k . . .  az 
uj attrakciónak.

Nem ke ll félni; a beszélő film n r m 
állja k i  a versenyt a színpaddal. Szegény 
hollywoodi sztárok, most leleplezik őket. 
Eddig csak fogyókúrát kelle tt ta rtan iuk  
a szerződésük szerint, most m ár beszólni 
is fognak. Eddig hallgattak , hallgatni 
arany, de ezentúl beszélni fognak. Mi 
lesz a hollywoodi aranyhegyekkel?

Nem is beszélek a beszélő film kez
detlegességéről, technikai fogyatékossá
gáról, a m inden újfajta  technikai k ísér
le tezésnél felötlő h ibákról, m ert ez az 
újítás m inden valószínűség szerint ko~ai 
és vára tlan  végelgyengülésben fog M- 
mulni. Szegény beszélő film, még meg 
sem született.

*

A színház utóbbi időben sok m indent 
tanu lhato tt a  filmtől.

A cselekm ény ritm usá t és gyorsasá
gát illetőleg. T anulhatott aj, képszerű  
beállításokat, dekoratív  fényhatásokat.

A színpad rekvizitum ai is  megszapo

rod tak  a film hatása alatt. A színpadi 
em ber fantáziáját m indenképp  term éke- 
nyitőleg izgatta a film.

A film esetleges h ibája, botlása, egye
netlensége ellenben  m ajdnem  m inden 
esetben onnan származik, hogy a szín
padtól ak a rt bizonyos formai elem eket 
átvenni. A film valahányszor a színház 
nyom dokain a k a r  haladni, m indig elvér
zik ezen a szándékán.

A film nek egészen élőiről kellene 
kezdenie, hogy elju thasson önmagához. 
Gondoljunk a tavalyi „Nagyváros szimfó- 
n iá ja“ című képre . Ilyen és ehhez hason
ló m onum entális fe ladatok v árnak  a 
filmre. De a film eddig  m inden en erg iá 
ját Mae M urray m osolyára pazarolta. De 
Mae M urray ezentúl beszélni fog!

Szépségápolás, divat
Megszűnik a női sportegyenruha 

juraima

Ir ta : Jíolyneux, páris i divatrendező
A legújabb stilustörekvések  egyik 

szim patikus tu lajdonsága az, hogy a 
sportruhák  hosszú uralm ának , ugylátszik. 
most m ár véget fog vetni. É veken á t --  
am ióta a hábo rú  m egindult — az ansrol 
gyapjúszövetekből készült spo rtruháka t 
viselték egész nap csaknem m indenürt 
és m inden alkalom ra, ebédre, bridg'>- 
partira , sétához és délu tánra. Az e red 
mény az volt, hogy m inden  nő csaknem 
teljesen egyform án öltözködött. A '-pori- 
ruhák  valóságos uniform issá le ttek  és 
sok helyen még ma is azok. A vélem é
nyem az, hogy nagyon helytelen  volt, 
hogy ezeket az egyszerű és „p rak tikus"  
ruhákat m inden alkalom ra felvették.

Szerencsére azonban, most m ár a 
spo rtruhák  kezdenek  visszaszorulni az 
őket megillető hely re  és m a  m ár csaK 
többé-kevésbé a sportta l kapcsolatos a l
ka lm akra  veszik fel őket. V égre íe zd i 
m indenki belátni, hogy ezt a ruhatipust 
ma m ár inkább csak utazásokon vagy 
autom obilkirádulásokon lehet viselni.

A sportruhák  divatját a háború  szül
te. A sportruha  olcsó volt és lehetővé 
te tte a  kis gardróbot. A kkoriban a leg 
több em bernek  nem volt túlsók pénze és 
a h áb o rú  utáni évek ta lán  m ég válságo
sabbak voltak, m int a  háborús eszten
dők. Ezekben az években ped ig  az egy
szerű, p rak tikus spo rtruha  igen jó szol
gálatokat, tett.

Most, hogy végre kezd m inden visz- 
sza tém i kerékvágásba, a  nők kezdik  is 
m ét belátni, hogyha nincs is egészen 
igaza W ilde O szkárnak abban, hogy ami 
hasznos, az nem  lehet szép, annyi azon
ban igaz, hogy nem csak a  hasznosságot 
és a p rak tikum ot lehet figyelem be venni 
az öltözködésnél. Ma m ár egyre s ű rű b 
ben v iselnek olyan ru h ák a t a nők, am e
lyek nem okvetlenül szükségesek vagy 
prak tikusak , de viszont nagyon szépek. 
Az örökös sportkosztüm ök helyett a pá 
risi nők m a m ár csinos délu táni ruháka t 
viselnek, am elyekben az előkelő é t te r 
m ekben ebédelhetnek  és azután a brid- 
gepartikon is részt vehetnek.

Megszűnik az öltözködés egyenruha- 
szerűsége. A nők  ismét az egyéni s tílu 
sokat k e re s ik  és igyekeznek ruhá ika t a 
saját egyéniségükhöz idom ítani. Kezdünk



visszatérni abba a korba, am ikor az voit 
a fontos, hogy a nők elegánsan, finoman 
elkészített ruhákban  járjanak . Ez eszté
tikai és gazdasági szempontból egyaránt 
üdvös.

A mai forradalom  az egyenruharend 
szer ellen, mely oly sokáig  ta rto tta  magát, 
kitűnő cáfolata annak  az e lterjed t h it
nek, hogy a  páris i divattervezők d ik tál
ják, hogy a  nők  m it viseljenek. Ez a 
gondolat te ljesen együgyü és sohasem 
volt olyan alaptalan, m int éppen ma. El
lenkezőleg, a  nők m a ragaszkodnak ah 
hoz, hogy azt kapják , am it ők akarnaK 
és m i igyekszünk őket a legjobban, 
egyéniségüknek legm egfelelőbben kiszol
gálni.

Ma m ár egyetlen divattervező ;sm 
kényszerithetné a nőkre  azt a stílust, 
am ely nem tetszik nek ik . Egy ism ert p á 
risi divatház vezetője nem rég iben  k é t
ségbeesetten p róbálta  visszahozni a n o r
mális csipővonalat. Valósággal ingyen öl
töztette a nőket, m annequineket küldőt! 
a lóversenyekre és m indenféle más mó
don próbálta  népszerűsíteni a norm ális 
csipővonalat, de hiába. A francia nők 
nek ez nem  kelle tt. Sőt ragaszkodnak 
ahhoz, hogy karcsú, egyenes alak juk  le 
gyen és nincs szükségük te lt csípőkre. A 
nők 10—12 éven át élvezték a  szabadsá
got és most m ár nem hajlandók  többé a 
divat rabszolgáivá válni.

A ruhatervezők szívesebben öltöztetik 
a nőket egyéni k ívánságaik  szerint, 
minthogy alázatosan, gerinctelenü l kö 
vessék az uralkodó stilusáram latokat. A 
divattervezés kezd m ost m ár ism ét m ű
vészetté válni. Mindenütt, de elsősorban 
Párisban, a  divat igen komoly dolog és 
rendkívül fontos. A szép nőket szépen 
öltöztetni: ez pszichológiai és m űvészeti 
szükséglet. Nem szabad ezt a női élet n e 
vetséges, kicsinyes je lenségének tek in te 
ni, m int ahogy egyes országokban teszik. 
Ennek a felfogásnak is az a következm é
nye, hogy a külföldi lapokban  gyakran 
egészen abszolút szörnyű képek  je lennek  
meg ezzel a felírással „párisi divat“.

Legutóbb az egyik angol újságban 
megjelent egy kép, ezzel a  felírással 
„fátyolba hím zett pillangók, a legújabb 
párisi divatőrület". Én m agam még so
hasem láttam  ilyen szörnyűséget Páris- 
ban és egészen bizonyos, hogy ezt P a 
risban nem viselik.

Az is hazugság volt, am ikor egyes 
külföldi lapok azt írták , hogy Párisban  
jóval té rden  felül é rnek  a  szoknyák, ü g y  
látszik, ilyen h írek k e l ak a rták  k ie lég íte 
ni a p ikan tériára  irányuló  szükségletei, 
amely a  háború  óta nagyon m egnöveke
dett az Atlanti-óceán m indkét partján . 
Egyetlen jól öltözködő páris i nő sem vi
selt soha olyan szoknyát, amelyből k ilá t
szott volna a térde. A m érsékelten  rövid 
szoknya valószínűleg hosszú ideig d ivat
ban marad, m ár ami a  m indennapi r u 
hákat illeti. Egyelőre sem m i je l sem szól 
amellett, hogy a nők valaha is vissza
térnének a háború  előtti rendk ívü l iiosz- 
szu szoknyához. Ez ta lán  kellem etlenül 
érinti a  nem túlságosan széplábu hölgye
ket^ de ők se veszítsék el a  kedvüket. A 
párisi szabónak nem kell a szomszédba 
menni ö tletekért, am ikor valam it el kell 
rejteni.

Az úgynevezett „egyenlőtlen vonalak 
alkalm asak arra , hogyha valaki akarja ,

ne sokat m utasson a  lábából. Ezért ta lál
ták fel ezt a  módszert. A szoknyán kü
lönböző hosszúságú rávarro tt lebegő ré 
szek vannak, am elyek az egyik oldalon 
hosszabbak, m in t a m ásik oldalon. Ha a 
ruha  viselője jár, ak k o r a  láb körü l á l 
landó változatos mozgásban vannak ezek 
a lebegő darabok és tökéletesen elrejtik  
a nem  éppen előnyös idomokat.

Védekezés a fagyás ellen

i.

Még csak október elején  va 
gyunk, a nap  délben  még m elegen tűz 
alá, de este, k ivá lt pedig  éjjel m ár hűvö
sebbre  fo rdul az idő. Szél kereked ik , 
megrázza a fákat és sűrűén  hullanak  a 
levelek. Közeledik az ősz. Kétségtelen, 
hogy ennek  az évszaknak is  m egvannak 
a maga örömei, de ezeket igazan csak 
az élvezheti, ak inek  kifogástalan az 
egészsége. A beteg  em ber sóhajtva gon 
dol vissza az e lm últ nyár szép nap jaira . 
Különösen fájdalm asan nélkülözi a d rá 
ga napfényt m indenki, ak i vérszegény, 
sápkóros és ak inek  m eggyengült a szer
vezete és megfogyatkozott az ellenálló- 
képessége. Ezeknek m inden  J ü?ösebb 
szellő m egárt. Még a  hőm érő jó m agasan 
áll a  fagypont felett, m áris meg kell 
kezdeniük a  fagyás ellen való védeke
zés m unkáját m indazoknak, ak ik  rosz- 
szultápláltak, vérszegények és a fagyás 
irán t hajlam osak. Különösen nagym ér
tékben  vannak  k itéve  az e tek in te .ben  
való veszélynek az olyan egyének, ak:'k 
foglalkozásuk term észeténél -— v?gy 
egyéb oknál fogva huzam osabb ideig 
kénytelenek szeles és h ideg  helyen  
tartózkodni, vagy té len h ideg  és fütet- 
len  szobában alusznak. Ehelyütt ke ll n é 
hány szóval m egem lékeznünk a rró l az 
általánosan és m ég m űveltebb em berek  
kö rében  is nagyon e lte rjed t téves n é 
zetről, hogy hideg szobában aludni 
egészséges. Ez nem  felel m eg a valóság
nak. Igaz, hogy túlfűtött m eleg  szobában 
nem  jól esik  az alvás, nem  is m ély az 
álom és az em ber fel-felébred, sőt a  feje 
is megfájdul, h a  a  szoba te lje sen  el van 
zárva a  friss levegőtől, ám de ez még 
minidig nem  jelenti azt, hogy h ideg le 
gyen a szóiba. H ideg szobában lecsapód
nak  a párák , am i m eggátolja a  te rm é
szetes szellőződ és t, felhalm ozódik a szén
sav és az em ber reggel főfájással ébred  
és rosszul érzi magát. Hálószobánk hő- 
m érséke körü lbelü l 14—16 fok legyen 
C. szerint. Az ilyen szobában nyugodt 
lesz az á lm unk, am ely  u tán  frissen  és 
v idám an ébredünk  és indu lhatunk  m in 
dennapi m unkánk  után.

A fagyás nem  m inden em bernél lép 
fel ugyanazon hőfok m ellett és ism étel
jük, hogy elsősorban azokat fenyegeti, 
ak ik  irán ta  hajlam osak. Az erős, egész
séges és edzett em ber szinte h ihe te tlen  
h ideget e lb ír m inden néven  nevezendő 
egészségi károsodás né lkü l és anélkül, 
hogy ra jta  a  fagyásnak legkisebb je lei 
is m utatkoznék. Úgy látszik tehát, hogy 
ez bizonyos tek in te tben  egyéni dolog.

Még egy je len ték te lennek  látszó dol
got kell m egem lítenünk. Téli k irán d u lá 
soknál, szánkázásnál, korcsolyázásnál, 
síelésnél és m inden  egyéb téli sportnál 
nem egyszer lá tjuk, hogy nem csak a

gondatlan  férfiak, hanem  m ég a  gyenge 
nők sem idegenkednek  egy k is gyomor- 
erősítő, m eleget adó szeszes italtól. A 
férfiak  konyakot, a  nők pedig  édes pá 
linkát, likőrt isznak. Ez m egdöbbentő 
tá jékozatlanságra m utat, m e rt a  szeszes 
ital csak a  látszat szerin t ad meleget. 
Élvezete u tán  vérbőség tám ad az arc 
ban, am it az avatatlan  m elegnek gondol. 
Ha ilyenkor a  test hőm érsékét hőmérő
vel m egm érjük, rögtön k iderü l, hogy az 
arc p irossága e llenére  is a  hőm érsék te 
tem esen szállott. így  lehet m egérten i 
azt, am iről m ár Napoleon panaszkodott 
em lékirataiban, hogy a borzalmas orosz- 
országi visszavonulás a lkalm ával éppen 
azok a katonái fagytak meg legelőször, 
ak iknek  a derm esztő hideg ellen való 
védekezés céljából szeszes ita lt adatott. 
Aki tehát azt akarja , hogy semmiféle 
testrészét, tehát lábát, kezét, -fülét és 
o rrá t fagyás ne  érje, sem m i körü lm é
nyek között szeszes italt ne igyék.

(A jövő számban folytatjuk.)

Szerkesztői üzenetek
K. L. Pozsony. Ú gynevezett „iisieiJi- 

gens“ tá rsasjá ték  például a következő. 
Minden játékos papirost, ceruzát készít 
elő. K imondják, hogy például S-foelüvel 
kezdődő h íre s  neveket kell Írni öl p e r 
cen keresztü l. Az öt perc  le teltével (le
het hosszabb vagy rövidebb időn k e 
resztül is irn i) so rra  felolvassa m inden
ki, am it irt. Példáu l az első ezt olvassa: 
Schubert, Schumann, Shakespeare, S tre- 
sem ann, Sarasate, Saljapin, Széchenyi, 
Samassa, Sidló, Schiller, Sévigné, sib. 
stb. Azokat a neveket, am elyeket a tá r 
saságnak más tagja is feljegyzett, tö rü l
nie ke ll a  névsorból nem csak a  Jeiolva- 
sónak, hanem  m indazoknak Is, ak ik  ".zt 
a nevet irták . H a például Széchenyit 
mind a h a tan  ir ták , m ind a h a tnak  fö
rü ln ie  kell. Ha k e tten  írták , k e tten  tö r
lik. A listán  csak azok a  nevek m arad 
hatnak, am elyek m ásnak nem  ju 'o ílak  
eszébe. A végén tehát az nyer, akinek 
több neve m aradt. Megeshetik, hogy 
egyetlen név  se m arad. Megjegyzendő, 
hogy csak ihires neveket szabad irni, 
olyanokat, am elyeket m inden müveit 
em bernek  ism ern ie  kell. Olyan neveket 
tehát, am elyeket csak egy bizonyos fog
la lkozási ághoz tartozók ism erhetnek , 
nem  szabad irni. Ezt a já tékot term észe
tesen  csak olyan társaságban  lehet ját-
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szám, am elynek tagjai körülbelül ugyan
azon a szellemi nivón állanak. Hogy még 
nehezebb legyen a já ték, olykor azt is 
ki szokták m ondani, hogy csak azoknak 
a nevét szabad följegyezni, ak iknek  az 
élettörténetét, m unkásságát, jellemző tu 
lajdonságait ism erjük  s ak ikrő l legalább 
hozzávetőleg m eg tud juk  .mondani, m i
ko r éltek. H a tehát va lak i például Sa
rasa iénak  hallotta ugyan a revét, de azt 
nem  tu d ja  róla, hogy m ikor élt, milyen 
hangszert játszott, melyik nem zet fia 
volt, akkor m ár az ő nevét n ács joga 
felirni. Szokták ezt a játékot úgy is já t
szani, hogy nem  nagy em berek neveit, 
hanem  földrajzi helyeket: városodat, 
folyókat, hegyeket stb. irn ak  * akko r 
meg azt ke ll m egm ondani, hogy melyik 
hol van. Az em ber ilyenkor látja, hogy 
milyen nagyon hiányos a tudása és m i
lyen sokat nem  tud, am iről azt hiszi, 
hogy tudja. Persze, ha sokszor egym ás
után  és am bícióval játszák ezt a játékot, 
akko r m ár elveszti érdekességét, iné it 
intelligens em ber könnyen bel3':<>nuí. 
Olyankor egy ide ig  p ihen te tn i kell, míg 
az em lékezetünkbe idézett i«m erc 'ek  
k issé  m egint feledésbe nem  mennek. 
Egy m ásik úgynevezett in telligens já 
ték, am elyhez két em ber is elegen lő, 
am elyhez m ég papiros meg ceruza sem 
kell s am ely sok hosszú utazás vagy vá
rakozás unalm át segített m ár elűzni- ez 
„ igen-nem “ játék. A nnak, aki a t a 
lá lásra  vállalkozik, feladnak vala n it. A 
k italá ló  kérdez, a többiek  csak igennel 
vagy nem m el felelhetnek. Felad ják  p é l
dául ezt a neve t: Éva. A kita lá ló  k é r 
dez: — Személy? — Nem. — Olyas va
lami, am i nélkü l nem  é lhe tünk?  — Kém.
•— Csak gazdag em bereknek  van? — 
Nem. — Van a  társaságban  valak inek?
— Nincs. — Csak öregeknek  van?  — 
Nem. — Csak nőknek  van? — Igen. — 
Sok nőnek  van?  — Igen. — Női név?  — 
Igen. — Hosszú? — Nem. — Az abc ír.á- 
sodik felében van az a betű, am ellyel 
kezdődik? — Nem. — M ássalhangzóval 
kezdődik? — Nem. — Három sző tagú?
— Nem. — Két szótagu? — ’gen. — Az 
utolsó betű je  m ássalhangzó? —  Nem. — 
Négy betűből á ll?  — Nem. — K eveseb
ből?  t— Igen. — Ida?  — Nem. — É va?
— Igen. — Ez egy könnyű péida. Mon
danunk  sem kell, hogy ennél sokkal ne
hezebbeket lehet feladni s Hogy nincs 
az a lehete tlennek  látszó feladat, am e
lyet egy intelligens, logikusan kérdező 
valaki meg ne  tudna oldani. Fel lehet 
adni pé ldáu l azt a  pillanatot, am elyben 
a kérdező k i fogja ta lálni, hogy m it ad 
tak fel. F e l lehet adn i akárm ilyen  tö r 
ténelm i esem ényt, valam ely regénynek 
egyik alakját, egy évszőmot, a kilincs 
nyikorgását, a  tegnapi napot, a  levegőt, 
a  hőséget, a  fejfájást, a m ennydörgést, a 
15-ös villamost, a  T urandot p a r titú rá 
ját, az Olimpiászt-t, L indborgh k ap i
tányt, a  világ legm agasabb épületét, 
egyszóval m indent. És k i is lehet ta lá l
n i m indent. A logikus gondolkozás fej
lesztésére kiválóan alkalm as ez. a  játék. 
Mig gyakorlatlan  kérdezők egy óra  hnsz- 
szat is e lk in lódnak a legegyszerűbb fel
adattal, add ig  a gyakorlott kérdező, aki 
tudja, hogy: ebben a já tékban  a legfon
tosabb: szűkíteni a k ö rt és m inél töb
bet k izárn i belőle, néhány  perc  alatt, 
játszva és a be nem  avatottak  előtt szin
te boszorkányosnak látszó ügyességgel

találja meg a megoldást. Alkalomadtán 
szívesen szolgálunk egyéb ilyenfajta . in- 
te lligens“ társasjá tékokkal is. Üdvözlet.

G. S.-NÉ. 1. Az elefántcsonísz’.nü 
gyöngypam utból horgolt reeem m tás ie- 
r itő  szép lenne a  zongorára és meg is 
védené a portól, piszoktól. Azonkívül 
könnyen tisztítható is. 2. V itrine-oe leg
szebb a rece-csipke. A horgolt is « é p , 
de annak  nagyon finomnak kell lennie. 
A relief-festés m ár sokkal kevésbé illik 
a polc szélére. 3. Sodrott fehér selyem 
ből ,még m i sem  lá ttunk  horgolt vagy 
kötött kendőt. Azt hisszük, nem íeíiet 
csúnya, de m iután  igen súlyos volna, 
viselése nem alkalm as. Legfeljebb te l i 
tőnek lehetne használni.

X. G. 1. A fauteuil form ája nagyon 
szép és m indenesetre  nagyon megeri, 
hogy szépen behuzassák. De mi innen 
nem  m ondhatjuk  meg, hogy milyen szí
nű  anyaggal húzássá be. Az anyag bu- 
torbehuzásra  való ripsz-szövet, amely 
legtöbbnyire nem  egyszínű, hanem  min
tás. A kárpitosnak, akivel a g a rn itú rá t 
behuzatjuk, bizonyára vannaK minla- 
könyvei, am elyeket szívesen átenged  
m ajd egy-két napra , hogy otthon alapo
san áttanulm ányozhassák és megbeszél
jék, m elyik volna a legszebb és a leg 
alkalm asabb minta. A szoba falával és 
a  butorfa  színével harm onizáln ia kell a 
szövetnek. 2. A függöny két keskeny ol
dalszárnya készülhetne a bú tor szöveté
ből is, a  sztór pedig  lehe t fehér íüll, 
csipke, mull, g renadin , h a  a szov-.ríüg- 
gönyt drágálják, a tiszta fehér mosótűg- 
göny m agában is szép. Ha nincs rajta 
csipke, fodorral is lehet díszíteni. Ré
gi biederm eier-asztal illik  hozzá, ovális 
formájú, vagy téglalapalaku, lek e rek íte tt  
sarkokkal. 4. B a  olyan régi jóbarátjuk, 
bá tran  m egkínálhatják . Hogy mivel, ez  
attól függ, m ikor jön. Délelőtt pogácsá
vá!, a p ró  sóssütem énnyel, esetleg  vajjal, 
felvágottal. D élután teával, vagy kávé 
val, am it szeret. Bizonyára nem  k íván 
ja, sőt nem  is szereti, hogy bará ti k ö r 
ben  szertartásosan  fogadják, azért csak 
úgy kínálják , ahogyan más kedves és 
nagyrabecsült vendéget kínálnának.

C. K. L. 1. Az am erikai m illiárdos 
kisasszonyok között csakugyan sokan 
vannak, ak ik  kereskede lm i akadém iát 
végeznek. Ezeken a kereskede lm i aka 
dém iákon  term észetesen  gyakoriad  is
m e re tek e t is szereznek, sőt, hogy m in
den t m egtanuljanak : az akadém iák  nö
vendékeit néhány  hónap ra  a  nagy Dili
házakban  helyezik el, m int e lárusító  
kisasszonyokat. 2. Ne higyje, *ogy ott 
könnyeb férjhez m enni. Igaz, rogy  ott 
nem  lehet bünte tlenül szerelm esle- 'e let 
irn i, nem  lehet szerelm et hazudni, m ert 
h a  csak egy tanú  van  rá, hogy a férfi 
egyszer azt m ondta a  nőinek, hogy >-.«ré 
ti. m ár feleségül ke ll őt vennie. Köny- 
nyen  elképzelhető ezek után, hogy a  fé r 
fi, ak i nem  a k a r  házasodni, m ennyire  
vigyáz a szabadságára.

Áldozat. Ha vonzalma annyira  erős, 
annak bizonyára mélyenfekvő okai van
nak. V alószínűleg azé rt megy oda, m ert 
ott olyasmit talál, am it m ásu tt fe llelni 
nem  tud, s am ire  ugylátszik, szüksége 
van. Azt hisszük, csak abban  az ese tben  
tudná ezt a  szom orú kö te léket elszakí
tani, h a  sikerülne, azt egy kevésbé szo
m orúval helyettesítenie, vagy, ha le tud 

na  mondani arról, am i önt odaviszi. En
gedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk: 
az idegességet ily esetekben eredm énye
sen csillapítják a nagy séták, k irándu 
lások s a  naponkint használt, félórás, 
langyos fürdők.

S. J. Kassa. A szlovenszkói irodalm at 
sem m iesetre sem  fogjuk elhanyagolni. 
Csupán az a  különbség, hogy mi nem  sa 
játos szlovenszkói m éretekkel m érünk, 
mint eddig m indenki, ak i itt ku ltu rténye- 
zőnek csapott föl, hanem  a szlovenszkói 
m agyar irók  m üveit ugyanolyan rostálás 
alá vesszük, ugyanolyan m értékke l m ér
jük  és ugyanolyan szem pontokból Ítéljük 
meg, mint a  budapesti Írókét. Ha jó, szí
vesen közöljük, sőt szívesebben közöljük, 
mint mást, de  ha nem felel meg, akkor 
iró ja h iába  hangoztatja idevalóságát, ez 
előttünk sohasem lesz irodalm i k r i té 
rium. S enk inek  a  rovására  nem  dolgo
zunk. Pesti anyagunkat éppúgy megvesz- 
szük, m int az ittenit, sőt a nagy nevek 
müveit határozottan csak nagyobb áldo
zatokkal tud juk  megszerezni, m int mást 
szerezhetnénk. Irodalom politikát termék 
szetesen nem csinálunk, ez sem m iesetre 
sem lehet a mi feladatunk, s különben 
is csak rossz tapasztalatokkal, vagy m in 
tákkal rendelkezünk  e téren . Nem aka 
ru n k  veszekedni, hanem  szórakoztató, 
nemesitő, a k u ltu rem ber finom igényeit 
és mélyebb érzéseit kielégítő  művésze
te t adni. Azt hisszük, ebben h iány  volt, 
itt volna ném i szerepünk. M aradisagot 
sem hányhat senki a szem ünkre, elvégre 
a Képes Hét, am ely Móricz Zsigmond, 
Szabó Dezső. K assák Lajos s a fiatalok 
közül Zsolt Béla, Márai Sándor, Kodolá- 
nyi Lajos m üveinek közlését vette be el
ső negyedévi program jába, később pedig  
H eltai Jenő regényét etc. szándékszik k i 
hozni s em ellett a legm odernebb külföldi 
irodalom ból hoz m utatókat, nem  vádol
ható reakcióval. Aki okos em ber, be 
fogja látni, hogy szándékunk tiszta a 
szlovenszkói irodalom m al szemben. Ne 
nyugtalankodjék Ön se. Tessék jól a l
kotni, s m i jó pénzzel megvesszük, öröm
mel, sőt büszkén, leközöljük, — de e rő 
szakolni, az olvasóközönséget elidegení
teni, a hozzáértőket kacajra  hangolni 
csöpp kedvünk  sincs. Amúgy is vívmány, 
hogy végre független, m inden kotériá ló l 
ment szépirodalmi lapja van Szlovenszkó- 
nak, mely töm egekhez ak a r  szólni, töm e
geket ak a r  szórakoztatni, felvilágosítani, 
bizonyos speciális nap ilapokban  nem tá r 
gyalható dolgokban tájékoztatni, a mo
dern  em ber fokozott vizuális igényét k i
elégíteni, barát, tanácsadó és ügyvéd len 
ni. — Még egyet: figyelje jól a Képes 
Hét szerkesztői üzeneteit. Bizonyosra 
vesszük, hogy am ennyiben irodalom poli
tikát jogosultnak ta rtunk , e szerkesztői 
üzenetekben bőven fog találkozni vele 
vagy hasonlóval. Meg fogja lá tn i hogy 
jó szándékuak vagyunk, ta lán értünk  is 
hozzá, s m indent, am i komoly, m agyar 
ku ltu rtö rekvés és csira Szlovenszkón, 
őszinte örömmel — ism ételjük: büszkén 
fölkarolunk. De egyet m indenko rra  le 
szögezünk: e lőttünk nincs különleges 
szlovenszkói irodalom, csak egyetemes 
m agyar irodalom, — s akko r lennénk  a 
legboldogabbak, ha  a  szlovenszkói irók 
egyszer végre nívósán, m éltón és egyen
rangúan beleolvadhatnának az utóbbiba.
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KERESZTSZÓREJTVÉNY
MEGFEJTÉSI HATÁRIDŐ: 1928 OKTÓBER 21.

színdarabja
16. Mulatóhely.
17. Pecsétnyomókat

Vízszintes: 87. H íres az ittlakó  ,2.
„  , . nagynénikről. 3.

1 He rezeg F erenc  h íres . .
® 89. Ilyen  pont is van, 4.

90. K é tlö v . . .  5.
92. Ola'j: ism ert idegen 6.

i i  szóval. 7.
apró  a 93. U tburkolóanyag ma-
szitenek -belőle. gánhangzői. 8.

18. Orv -  keverve. Énekhanff
19 Hindu félistennők. tlekllang, . . . .

í  -i v.i-1 i 96. Ilyen em bereke t la 22. Innen dobtak le a go-
rögök az életre nem  
való gyerm ekeket.

25. Soha — ném etül.
26. Lop- . . . ,  h íre s  tó, 

m elynek környékén 
Sven H édin majdnem 
életét veszítette.

tünk  az induló vonat
m ellett.

99. D amjanich 1848 de- 9.
cem ber 12-i fényes 10.
győzelmének szin-

1 helye. 11.
101. H arag  — latinul.

őr, -  r  ™  t v i ,  102. Az ötven forintos 12. 27. Vissza: finom tészta . , .
{̂on  ̂ bankjegy nepies ne- Iá,

ín  ^ upon kó,zepe. , . 105. A három  e red e ti 15. 
30. Súlyos teh e r fizetni. ,.
qi Várns Angliában 9VaJC1 kanton eg>'lke-
' ‘ ‘ . . ,  a , /o 106. Napoleon itt van el- 20. 
33. K émiai fogalom. (Sa- , * .

vak  h a tá sá ra  sóvá 
változó vegyület.)

35. K érni — franciául 
-(fon.)1

36. Az álom ellentéte.
38. Finom gyapjas juh-

fajta.
40. K eresztül — népiesen.
42. Távbeszél.
44. H angutánzó szó.
46. Vissza: növény.
47. Téli sporteszköz.
48. I n . .  .-onnan.
49. Vissza:- a szakácsnő.
51. A 106. vizsz. 9., 4. és 

13. betűje.
52. Indulatszó.
53. Kikötő az A lduna 

mellett.
55. Olasz váró?.
57. Mulatság m ássalhang

zói.
58. Üzleti alkalmazott.
59. A kígyó.
60. Százszemü m itológiai 

lény.
61. Vissza: kereskedelm i 

rövidi-tés.
62. Az orosz arisz tok rá 

cia kedvelt téli ta r 
tózkodási helye volt 
(közelében cári kas 
tély.)

64. Az arabok szent köve.
66. Növény része.
67. . . .  putin.
69. . . .  na tu ra  =  a dolog 

természete.
70. K ettőzve: afrikai nép.
72. Vissza: bőven önt.
73. . . .  la (közism ert fran 

cia szó fonétikusan.)
74. Spanyol (keresztnév.
76. Rágalm azásnál kell

bizonyítani.
80. Dél-amerikai ország.
81. A szentekről sok szól.
82. E redeti okm ányról k é 

szül.
83. Felső: ném etül,
85. idős.

temetve.
21

Függőleges: 2g'

1. A Toldi-trilógia és a  J24. 
Csaba-trilógia. 27.

Eszlel.
. K órtünet.
A lgíri kikötő.
Kötőszó.
Vissza: és — görögül. 
Sorszám — idegen 
rödivitéssel.
F iatalon elhalt pesz- 
szi-mista költő a 
X V III. században P á 
losrendi szerzetes 
volt.
Igekötő.
Vissza: túlságosan — 
angolul.
K ék — idegen nyel
ven.
T ehát — latinul. 
Latin  üdvözlés (fon.). 
Jegyző.
Két osztrák ta rto 
mány.
A p ápa  neve — ola
szul.
Nehéz m unkát végez. 
Görög betű neve.
V issza : világnyelv.
A N ibelungenlied h í

res alakja.
28. H ires görög hadve

zér. Miltiades fia.
32. Vissza: ház.
33. P ap ir- és gyapjú- 

m érték .
34. Japán  pénzegység.
35. A.-val rom án pap.
37. San . . .
139. Sok orvosságnál 

szükséges a bevétel 
előtt.

41. Ázsiai főváros.
43. Fölvesz.
45. Szobaberendezéshez 

tartozik.
47. Ostoba.
50. Iparos.
53. Vissza: szilárd viz.
54. Ca — rég i helyes

írással.
55. Á llati hang.
56. Menyasszony.
63. Az utolsó pogány 

Á rpádházi herceg 
(m eghalt 1047).

65. H ires az ilyen kecske
68. Ilyen a jó rádió.

70.

71. 

73. 

75. 

77.

H íres francia  tan- 
költem ény-iró (fon.). 
A verssorok végző
dése rendszerint. 
Római császár 350- 
toen.
Német hangsúlytalan 
igekötő.
Vissza: nem es — n é 
m etü l (fon.). 
Vízinövény.
. . .  anini.
Néha ezzel fizetnek. 
. . .  Dan-aos et dona 
ferentes.

188. Névutó.
90. Mindegy — idegen 

szóval.
Vered.
Német női név. 
Vissza: ki-sifiu.
Kor.
U, u, u, u, u. 
Vissza: ital.
. . .  ovas.
Belső szerv m ással
hangzói.
Ba. ...

78.
80.
84.
86 .

91.
93.
94.

99.
100. 
103.

404.
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Mond csak, Lili, m i erkölcstelen?
Ha valaki harm ad ik  meglát.

(Söndagsnisse-Stoi X.)

A KÉNYES UR.

— Méltóságos u r parancsol?
— János, számolj meg ezer b irkát, am int egy 

kerítésen  ugornak  át, hogy elaludjak!
'Judge, Newyork.)

— Halló, itt vagy Kovács?
— Nem. Benn vagyok a kab inban  és ebédet 

•főzök.
(Hűm >rist.)

Kiadó: Tarján Ödön. Szerkesztő: Szvatkó Pál dr.
Szerkesztőség és kiadóhiva/tail: Praha, Panská 12. III. 
Nyomatott: Mercy Heinrich Fia nyomdájában, Prágában.

A nyomásiért felelős: J. Charvát.

AZ UTCAI ÁRUS.

A já tékáriis: Te nem panaszkodhatsz gyümöl
csös kocsiddal. De én az én luxusboltommal!

Van kedves férjéneik ta lán öreg  ruhája?  
Igen, de ő m aga hordja.

(Passing .Show.)

— Ne a levesestálat az Is tenért! Dobd azt 
a szerviszt, amiből am úgy is hiányzik!

(„Le R ire“)
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Dr. SZONTAGH

PALOTA-SZANATÓRIUM

IGAZG A T Ö -F O O R V O S :

Dr. SZONTAGH MIKLÓS

NOVY SMOKOVEC UJTÁTRAFŰRED

Magas-Tátra (Csehszlovákia), 1010 méter a ienger színe 
fölött, A jelenkor legmodernebb magaslati gyógyintézete. 
A legújabb hygienikus és technikai berendezések. Egy- 
és kétágyas, valamint többszobás délifekvésü appartamen- 
tek fürdőszobával. Valamennyi szobában hideg és meleg 
v íz . Egész éven át üzemben. Teljes ellátás szobával s or
vosi felügyelettel 80  csK-íól kezdve. Elő- és utószezonban 

2 0  százalék kedvezmény.

Illusztrált prospektust kívánatra küld 
a FÜRDŐI  G A Z G A T Ó 5 Á G



A SZÍVBAJOK
különösen alattomosak, mert a legfőbb eset
ben nem ismerjük a szervezetünkre való 
káros hatásukat. E betegségek gondos 
ápolást igényelnek nyugodt, azonban minden 
modern kényelemmel berendezett fürdőben, 
melynek gyógyító eszközei oly annyira 
gazdagok, hogy az orvosnak módjában áll 

individuális kezelést végezni.

Ilyen kezelésre nyújt alkalmat az idillikus 
fekvésű, hires

Podébrady-Fürdő,
gyönyörű kertváros Csehország legszebb 
vidékén, egy órányira Prágától. Podébrady 
az egyedüli szívbajok elleni gyógyhely 
Közép-Európában, mely egész félen át nyitva 
van. Szanatóriumait és gyógyintézeteit a 
legsúlyosabb betegek félen is látogathatják.

Kérjen prospektust! Magyar levelezés!

Cegfinomabb férfi-fehérnemü

mérték szerint francia selyemből.

♦

Cinhart & IKörbler
9raha II., 5pálená ul.
9 a l. Olympic. — <3el. 280/44/45/46.

♦
ÍKioánatra képoiselönk azonnal fölkeresi Ont. 

Szlooák és német leoelezés.

B E R G H O F F E R  J Á N O S
M A G K E R E S K E D É S E

P O Z S O N Y

KÉRJEN MINDENÜTT

Ü  PRIMUS 

|SANCT FLÓRIÁN 

■  SORT

Gyártja: BAUERNEBL és FIA
Ü ! S O R -  és MALÁTAGYÁRÉRT. K A SSÁ N

H I R D E S S E N  A „ K É P E S  H É T “B E N l

FISCHER
s z ö n y e g h á z , B R A T I S L A V A  

FERENCIEK TERE 8
Nyomatott Heinr. Mercy Fia nyomdájában, Prága.


