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A Z I E N D E D l C U R A 

Abbazia, Pensione al Parco. Újonnan átalakítva, teljes modern kényelem, a megszo-
kott g o n d o s vezetés. Mérsékelt árak. Kérjen prospektust. 

Szálloda- és benzinbónok. 
70 /o-os vasúti árkedvezmények. 

Felvilágosítást ad ; ENIT, Budapaat, »V. kerület. Vád-utca 4 . azám éa az ö w e a Utazáal irodák 

R A B P e n s i o n I r e n a 
Elsőrendű családi ház, közvetlen a tengerpar-
ton. Minden komfort. Azonos vezetés: Pension 
Irena: Zagreb, Jurlsiceva 3. Tulajdonos: Alsó-

domfcoru Hirschler Ernő. 

Színházi Elet társasutazásai : 
»—30. Abbáz ia P 175-től 
• San Ramo P 2 6 2 „ 
, .. Rapal lo P 2 3 8 „ 
• .. Olasz t a v a k P 2 6 2 „ 
> h Végig Olaszországon . P 360*— 

ÍVoneiií-firenzí-Róma-Nápoly-Capri) 
i l lóres h a j ó W i e n - b a P 12-80 

A N A G A I T A T R A V E Z E T Ő H Á Z A l 

a Bányász sport- és divatáruház 
Ó t á t r a f U r e d — S t a r y S m o k o v e c 
Ha a Tátrába utazik ; itt mindent legjobb ízlés szerint 
olcsón megvehet. Divatcikkek állandóan a legnagyobb 
választékban. Minden időben a legszebb újdonságok. 
Szepességi vászonáruk. K u n n e r t selyemharisnyák. 

máj. 16—30. Utaxis a Dalait tngerpartra . p 383.— 
máj. 16-27. 12 aajwi aatecar-kiráajaiás a 

Dala ál teagcraartra . . . . P 333*— 
máj. 15—25. Badgas te in P 22S-t6l 
máj. 1—18. Maron P 2 6 6 „ 
máj. 15—30. M a r á n P 2 4 0 , , 
máj. 15—23. S a m m a r i n g P 143 „ 

AZ „OREG DIÓFA" 
t e l j e s e n á t a l a k í t v a c s a k h a m a r 
a k ö z ö n s é g k e d v e l t b n d a i v a -
c s o r á z ó h e l y e lesz, m i n t a r é g i 
j ó i d ő k b e n , m e r t az ú j veze t é s 
m i n d e n t e l k ö v e t , h o g y a lege i -
k é n y e z t e t t e b b i g é n y e k e t i s k i -
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»Mérges ember« 
Hunyady Sándor meg-

írta a »Családi albums-ban 
rólam, hogy ne vegyék 
ezt tőlem. rossznéven, 
»nem tehetek róla«.. Ko-
lozsváron hallotta ugyan-
is, hogy az én nagyapám, 
Egyed Albert, Hosszú-
macskás, Magyat macskás 
és Nagy macskás ura, szin-
tén milyen mérges ember 
volt. Ha végigment a régi 
Kolozsváron, galambszür-
ke magyar ruhájában, ke-
zében ébenfanyelű ezüst 
fokossal, gyönyörű söré-
nyével, félméterre kipö-
dört bajúszával, letértek 
előle az emberek a járdá-
ról a kocsiútra. Egyéb-
ként az öregúrnak öt fele-
sége volt és huszonhárom 
élő gyermeke. Első fele-
sége, az én nagyanyám, 
Jancsó-lány volt. Öt is, a 
többieket is, mind eltemet, 
te, ö özvegyen halt meg, 
nyolcvannégyéves korá-
ban lefordult a lóról, a 
melegben, az aratók kö-
zött. Roppant érdekes em-
ber volt. Én még ismer-
tem. Drága apámtól hal-
lottam egyszer, amikor el-
mondta szegény anyám-
nak, hogy Egyed Albert 
— csak így hívta az édes-
apját, az én nagyapámat 
— bement tiéldául Kolozs-
várra a termést eladni és 
a vásár után degesz bu-
gyellárissal beült a Zöld-
fába, az volt akkor a di-
vatos vendéglő. És elkez-
dett mulatni. Annak pe-
dig terminusa nem volt. 
A négy ló kint állt az ut-
cán, azokat nem volt sza-
bad kifogni. Mikor azután 
a kocsis jelentette, hogy 
a negyedik ló is megdög-
lött a hámban, az jelen-
tette a mulatság végét. 
Akkor fizetett az öregúr, 
a kocsissal kimehtek a 
vásárba, vettek négy új 
lovat és mentek haza. Eb-
be halt bele öt felesége. 
(S ezért nincs nekem pár-
ezer holdacskám.) 

A Monte San Michelén 
történt. Alltunk egy dolina 
előtt, amelybe szabalyos 
idokozökben, három per-
cenként, nehéz gránáttal 
lövöldöztek az olaszok, 
Ledniczer tábornokkal 
(Szlatinay Sándor zene-
szerző édesapjával) — és 
tíenke vezérkari száza-
dossal. Egyszer esak azt 
mondja a tábornok úr: 

— Ejnye, vájjon milyen 
kaliberrel lőhetnek ezek? 

A repeszdarabokból meg 
lehet tudni, hogy milyen 
a kaliber. Nem szóltam 
egy szót sem. Megvártam, 
amíg a következő gránát 
bepuffan és a háromper-
ces időközt kihasználva 
leszaladtam a dolinába és 
kesztyűs kézzel — hogy 
meg ne égesse a bőrömet 
— kihoztam egy repesz-
darabot és átadtam a tá-
bornoknak. 

— Nagyon köszönöm — 
felelte kedvesen és kezet 
fogott. Igazán bátor do-
log volt. De hadnagy úr 
könnyelműen, ok nélkül 
tette kockára az életét. 
Három heti táborfogság! 
Szólt, szalutált, sarkon-
fordult és elment. A tá-
horfogság pedig annyit 
jelentett, hogy a pihenő 
alatt nincs Triesztbe való 
berándulás. Ebben az 
egyetlen esetben bántam 

Ma húsz éve. Nem változtam 
semmit 

meg csak, hogy bátor vol-
tam. Azóta mindig csak 
azt bántam meg, ha a pol-
gári meggondolástól le-
beszélni hagytam magam 
arról, hogy bátor legyek. 
(»Ne verd meg: mire a 
botrány!« Eddig egyetlen 
botrány nem ártott any-
nyit nekem, mintha a 
botrányt —• kikerültem!) 

GYÁVASÁG 
Washingtonban megtámadtak a négerek. 

Harsányt Zsolttal sétáltunk éjszaka a négerne-
gyedben, meg szegény Bencs Kálmánnal, u volt 
nyíregyházi polgármesterrel. Pénzt láttak ná-
lunk, valami ürüggyel belénk kötöttek. A hely-
zet kritikus volt, de eszembe! jutott, hogy előző 
nap Newyorkban, Harlemben — folyton a néger-
negyedeket bújtam — láttam, hogy egy rendőr 
megállít egy négert és megtapogatja, majd szó 
nélkül továbbmegy. Megtudtam, hogy a rendőr 
fegyvervizitet tartott és hogy Amerikában né-
ger nem kap fegyverviselési engedélyt, még 
akkor sem, ha egyetemi végzettsége van. Rászól-
tam az urakra: 

— Nincs nálatok fegyver? 
Bencs Kálmán ideadta a revolverét. Rájuk 

fogtam. Pillanatok alatt kilométer távolságban 
voltak. Egyetlen browninggal sakkban tartot-
tam az egész washingtoni négernegyedet. Gyáva 
dolog volt, ma is restelleyn. 
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Kiadó 
Senki sem tudja, hogy 

a hírlapírásba mint ki-
adó vonultam be és nem 
mint komba ttáns. Tizen-
hatodik születésnapomra 
húszkoronás takarékköny-
vet kaptam ajándékba 
nagybátyámtól, Kovrig 
Alberttől, aki bankigaz-
gató volt. A takarékköny-
vet 19 koronáért elzálogo-
sítottam és megindítottam 
rajta a Dési Színházi Új-
ságot. Koppant körülmé-
nyes vállalkozás volt, 
mert még gimnazista vol-
tam, nem szerepelhettem 
a lapon mint szerkesztő, 
már pedig! — felelős szer-
kesztő kellett, öt koroná-
ért vettem tehát egy 
strohmannt magamnak, a 
»Vármegyei Közélet« cí-
mű hetilap korrektorát, 
aki egyébként díjnok volt 
a telekkönyvnél. Első in-
ter vjúmat Tombor Olgá-
val csináltam, a Krémer-
társulat primadonnájával. 
A lap megbukott, mert a 
diiákbálon összevesztem az 
osztályfőnökömmel és drá-
ga apám még évközben 
elvitt Nagyenyedre, a re-
formátus kollégiumba 
bennlakónak. 

Szerelmi tapasztalat 
Egyetlen egyet szűr-

tem le magamnak: reg-
gel felébredés után, egy 

óra hosszat legalább, a 
legszerelmesebb ember 
sem szerelmes. (A sze-
relemnek is fel kell éb-
rednie.) 

/ h a f y tcWÙK betn 
Nagy teóriám, hogy min-

den ember számára szüle-
tett valaki, aki pontosan 
az, aki neki lehet, aki ne-
ki kellhet, aki az ő egyet-
len, igazi párja. Lehet, 
hogy az én párom valahol 
Dél-Amerikában él és so-
hasem fogok vete talál-
kozni. De ha találkoznék 
is vele, még mindig kér-
dés maradna, hogy — váj-
jon én is az volnék-e az ő 
számára, aki ő az én szá-
momra? Nem adom fel a 
reményt, hogy megtalálom.. 

írás 
En hálás vagyok neki, 

eltart• Neked köszönöm 
olvasó. Ezen túl? Néha 
gyönyörű. Olyan ritkán 
az, mint az igazi szere-
lem. 

Ami kimaradt 
belőlem 

Csathó Kálmán az ő 
néhány hét előtti »Re-
v ü k é b e n vadászhistó-
riákkal kedveskedett. 

Szeret, szeretem. Mi ketten egymással sírig 
boldogok leszünk. 

Eszembe jutott, hogy 
drága apám kilencéves 
koromban medvevadá-
szatra vitt el. Híres va.-
dász volt Erdélyben, 
Zichy Jenő gróf és Mi-
lán király minden év-

lej öttek egyszer 
hozzá Tihucára med-
vére vadászni, különvo-
naton, még most is em-
lékszem az udvarmes-
ter óriási pléh cukros : 

dobozaira, amiket a ján-
dékba kaptunk a hú-
gommal együtt. Volt 
Flóibert-puskám, kilenc-
mi liméteres, (igazi med-
veölő szerszám.) Anyám 
szegény, letérdepelt 
apám előtt: 

— Béla, az Isten áldja 
meg, ezt a gyereket . . . 
megeszi a miedve... 

— Ne inyafogjon, — 
felelte az apám — szok-
jon a kölyök. . . 

Ezt az egyet nem volt 
alkalmam megszokni. 
Pedig közben vagy négy 
esztendeig, — nemcsak 
medvére vadásztam, ha-
nem távcsöves mannli-
cherrel emberekre is. 

Színház 
Minden hazuig, — de 

ha egyszer őszinte va-
lami, akkor — jobb lett 
volna meg sem születni. 

Barátság 
Indig Ottó. ö az egyet-

len ember, aki elnézi és 
megbocsátja, hogy kímé-
letlen és szertelen vagyok. 
Kit szeressek, ha nem őtf 
Lázár Miklós — az más. 
ö egy kicsit az apám. 

Ismerek valakit most, 
akiért habozás nélkül ölni 
tudnék. Tulajdonképpen 
ez is a természetem, a dzsun-
gelvadé. aki nem okosko-
dik. Fájdalom, nem va-
gyunk a dzsungelben és 
minimum öt évre lecsuk-
nának érte. Addig pedig... 
na ne beszéljünk róla. Hát 
ha nem is kerül gyilkos-
ságra a sor, megúszom — 
öngy il kos sá ggal. 



INTIM PISTA, hogy milyen ban-
ketteket ünnepeltek mostanában a 
jubileumok és premierek hetében? 

— A Nemzeti Színház ötvenszemé-
lyes társasmicsorát rendezett a Gel-
lért márványtermében Kari Wüs-
tenhagen, a hamburgi állami szín-
ház igazgatójának tiszteletére a 
»Faust« bemutatója után. Egyúttal 
ez volt a búcsúvacsora, mert a ki-
váló német rendező másnap eluta-
zott a fővárosból. 

— Kik jelentek meg az összejöve-
telenf 

— Németh Antalné, 
Peéry Piroska látta él 
a háziasszonyi tisztsé-
get. Megjelent Hász 
Aladár dr. miniszteri 
tanácsos a kultuszmi-
nisztérium és Némethy 
Károly tanácsnok a 
már os képviseletében. 
Résztvett a vacsorán a 
F árust valamennyi ma-
gánszereplője. Három 
órakor ért véget az 
összejövetel. 

— A többi premier és 
jubileumi bankett? 

— A Magyar Szín-
házban elmaradt »A 
szűz és a gödölye« szá-
zadik előadása után 
tervezett kocsmázás, el-
lenben Zilahy Lajos és 
felesége, Bárczy Piros-
ka május elsején »szín-
ház utáni majálist« 
rendeznek és ezen pó-
tolják az elmulasztotta-
kat. A néma levente 
»reprize« után kedélyes 
kávéházi összejövetel 
volt csupán, a nagyobb 
cécót félretették a 150-ik 
előadás utáni éjszakára. 

Bajor Gizi, a »hazatért bárány«, pla-
fonig érő virágkosarat kapott az 
igazgatóságtól. 

— Mondja el, hagy a Budai Szín-
kör bezárása után mivel fogunk a 
nyáron szórakozni? 

— Ne ijedjenek meg, annyi nyári 
színház lesz, hogy legalább három 
tenyészállat vásár kellene hozzá. 
Azon a napon, amikor bizonyossá 
vált, hogy a Horváth-kerti épületet 
lerombolják és az idén rántott csir-
ke előtt nem nézhetünk meg két fel-
vonást a hagyományos budai ope-
rettből, egyszerre lázasan kezdtek 
tervezgetni a pénzemberek, alkalmi 
és hivatásos vállalkozók. Ebben a 
pillanatban úgy fest a helyzet, hogy 
több színház lesz a kánikulában, 
mint volt télen. 

— Például? 
— Például, a kőszínházak közül a 

Karl Wüstenhagen, a hamburgi Schauspielhaus intendánsa, 
aki a Faustot rendezte a Nemzeti Színházban, Góth Sándor-

ral a főpróbán 
(Vajda M. Pá l foto) 
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Liliamék a függöny előtt. Dayka Margit, Komár Julia, Páger Antal 
(P&lházy foto) 

Magyar Színház azzal <a gondolattal 
mutatja be május közepén a Vasza-
ry—Eisemann-operettet, hogy addig 
játsza, amíg jön a meleg. Ez a hi-
vatalos terv, de ha az újdonság pó-
tolni tudja a nyári attrakciót, nem 
fogják ^bezárni a színházat a káni-
kula hónapjaiban sem. Feltétlenül 
készül nyári darab a Royalban, 
amely eddig is minden nyáron ját-
szott, tehát már ismeri a közönség 
ebből a szempontból. Most sustorog-
nak a kulisszák mögött, előtérben 
van egy Föld—Sebestyén-alakulat 
Hajmússy Ilonával, mint lobogó-
val . . . 

— A lobogó elég tetszetős. 
— Erdélyi Mihály kültelki tröszt-

vezérünk is erősködik, hogy az idén 
a Budapesti Színház ligeti épületé-
ben lévő Erzsébetvárosi Színházban 
a budai operetteket megszégyenítő 
hatalmas kiállítású daraíbot hoz ki 
a legnagyobb sztárok részvételével. 
Nyári revűt rendez Loránth Vil-
mos is, sőt ha az előjelek nem csal-
nak, a kies szigeten is lesz egy 
Horváth-kert-pótló operett . . . 

— No, akkor biztosan kapunk esőt. 

— Már megbukott a szigeti ka-
bala is mely szerint mindig esik az 
eső, ha a Margitszigeten szabadtéri 
előadást tartanak. Tavaly például 
Németh Mária ultramarinszínű ég-
bolt alatt énekelt a szigeten. 

— Apropo, mi van a kamaraéne-
kesnővel? Kiheverte már a Josephi-
ne-balesetetí 

— Az orvosok megállapították, 
hogy a hangja három hét múlva; a 
régi csengésében fogja elbűvölni a 
közönséget. 

— Meséljen még valami kedves 
pletykát. 

— Perczel Zita, akinek »vissza-
ment« partijáról annyit hallottunk 
mostanában, szűk családi körben 
ünnepelte a születésnapját. 

— Mit hallani, hányadik? 
— Tizenkilenc! 
— Ejha, hogy múlik az idő! 

öregszünk, öregszünk! 
— Mit szólnak hozzá, ilyen korú 

naívák is vannak még a világon. 
A naivakról is el lehet mondani, 
hogy az egyik tizenkilenc, a másik 
egy híján negyven. 

— Nono, csak ne személyeskedjen! 
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Misztikum helyett valóság 
í r t a : BIBÓ LAJOS 

A gondolat még mindig ott ül bí-
borpalástban isteni trónján, de a.z 
igazság már a múlté. A lélek meg-
fakult, de a költő halhatatlan. Kari 
Wüstenhagen államtanácsos, ia ham-
burgi Städtisches Schauspielhaus in-
tendánsa, Groening, a hamburgi 
színház szcenikai főnöke, Krohn, a 
hamburgi színház zeneigazgatója 
nemcsak a halhatatlanságot, hanem 
a multat is akarták istápolni, ami-
kor Faust felújításával Budapesten 
hódoltak Goethe szellemének. De a 
múlttal a jelent kíván-
ták hangsúlyozni és a 
Faust ebben a legújabb 
elgondolásban és rende-
zésben ia lkul túrmisszió 
céljait és hatalmas áb-
rándjait szolgálja. A 
monumentalitás, amely 
a legtölbb helyen a vég-
telen síkjára helyezi a 
remekművet, lenyűgöző, 
de a misztikumot felcse-
rélte a vialóság; a köl-
tői régiókban natura-
lista díszletek jelzik a 
bölcselem, a költészet, 
az áhítat és a megren-
dülés út ját . A teremtés 
műhelye itt sötét, még 
a lobogó lángok is rőt 
ködökbe vesznek: a sej-
tés, a hit, nem világít 
át a révület borzongató 
titkain, csupán a táj 
zordonságát teríti fö-
lénk roppant kupolá-
nak. 

A drámai kitörésekké 
izzított dikció, a hősi 
lángolássá felfokozott 
vágy, a mennyeinek lé-
giesített elomlás, a mű 
áradó és minden mély-
séget és magasságot 
megjáró belső lendiile-

»Volt egy király, s a kegyenc« 
Egy mánykü nagy bolha volt« 

Lehotay Àrpdd és Góth 
Sándor 

Nemzeti Szfnház: Faust 
(Foto Vajda M. Pál) 

te mintha egyúttal az északnémet 
stílus régi és súlyos gótikájának ko-
mor vetülete volna a színpadon, ahol 
az Ember csaknem elveszik a felhők-
be tornyosuló díszletek között és a 
zengésétől szándékosan megfosztott 
sötét tirádák homályos árnyéká-
ban. 

A keret: a produkció és a lát-
vány, a színek és tónusok félelme-
tes komorsága nem egyszer el-
hatalmasodik a szavakon és .:** ak-
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»Oh ne remegj, 
E pillantás hadd vallja azt ki, 
Mit szó nem mondhat el«. 

Lehotay Árpád és Tőkés Anna 
Nemzeti Színház: Faust 



A színészek játéka mindemben a 
rendező szempontjához igazodott. 
Tőkés Anna Margit szerepében már-
már mártíromsággá emelte bulkását 
és szenvedése a lehelet érzékekkel 
alig felfogható világában járt. 

tEgyetlen hangjában, egyetlen moz-
dulatában ott- vibrált a remekmű 
egész lelke. Lehotayt ez egyszer 
megtévesztette a saját férfias ereje 
és heve, végig lírára hangolta át a 

^szellem végzetes összeütközését ön-
pnagával. Góth Sándor Mefisztójá-
ban az ördögit összecserélte a fö-

i lényességgel, de romboló könnyed-
.iégében még így is ott ágált min-
dig az igazság körül. Viztváry Ma-
riska, Ungváry, Várkonyi, Gózon, 
Pethes, Tapolczay, Gobby Hilda, 
meg a többi a feladat nagyságához 
méltó buzgalommal és tudással 
szolgálta a nagyszerű előadást. 

A remeikmű felújítása mindenkép-
pen kimagasló nagy eseménye a 
magyar-német csere-rendezésnek. 
Hamburgban az Ember tragédiája, 
Budapesten a Faust — az ötlet és 
teljesítmény nagyvonalúsága, pro-
pagatív értéke és irodalmi jelentő-
sége Németh Antalnak, a Nemzeti 
Színház ikiváló igazgatójának ér-
deme. 

»Oh boldogságos csitri T * ^ ^ 
Az ékszert titkon raie« fel itt« 
Vizvdry Mariska és TOkés Anna 

Nemzeti Színház: Faust _ _ _ _ _ _ 

ción. A rendezés, a 
díszlet, a kísérő zene 
ennek ellenére nem csu-
pán szándékaiban, de 
eredményeiben is a leg-
nagyotbb színpadtechni-
kai teljesítményeik hatá-
rain mozog és a művé-
szet legkáprázatosabb 
eszközeivel dolgozik. A 
megfiatalodott Faust és 
a megöregedett Mefisz-
tó viszont nem vett el 
és nem tett ihozzá egy 
napot sem a mű örök-
kévalóságához. 

»Mit vigyorogsz üres koponya 
rám?« 

Lehotay Árpád 
Nemzeti Színház: Faust 

(Vajda M. Pál fotók) 



61 lAUn^di Íiáítítáí 

Nagy dicséret, ha konstatáljuk, 
milyen lelkesedéssel és kitartással 
űzik művészeink azt a szent fel-
adatot, melyre tehetségük kötelezi 
okét. Égnek irányított tekintettel 
j á r ják az út jukat s nem figyelhet-
nek a kövekre, melyekben megbotol-
hatnak, az árkokra, hová belehull-
hatnak, a tövisekre, melyek megté-
pik ruhájukat, megsebzik lábukat — 
szóval a keserves életre, amely küz-
delmeivel mindennap újabb és újabb 
nehézségek elé állítja őket. ök pap-
jai a szépségnek, fülük melódiákra 
les, szemük csillagokat kutat. 

Minden nagy művészeti kiállítás 
már méreténél, a kiállított munkák 

tömegénél fogva nagy terhet ró a 
műélvezőre. Mindegyik kép és szo-
bor a dolog természeténél fogva nem 
lehet kitűnő, hiszen egészen első-
rangú mesterek alkotásai között is 
vannak sikerült s kevésbbé sikerült 
dolgok. De a Műcsarnoknak ez a 
mostani kiállítása a jóindulatú és 
türelmes műélvező fáradságát meg-
jutalmazza. iSok-sok kvalitás, j->g 
felfedezni sétaútján s a kvalitáson, 
mellett sok jó (képet is. Tudomást 
vehet azokról a művészi áramlatok-
ról, melyek ma európaszerte lelkesí-
tik vagy izgatják a művészeket, 
tiszta élvezetet találhat a kisébb-
nagyoblb egyéniségek megnyilatko-

Komáromi Katz Endre: Con espressione Márk Lajos: Perényi Istvánné 



Boldizsár Istv&n: Balkonon 

Szüle Péler: Guthy Böske 

Herman Lipót: Délben 

zásaiban, jövendölésekbe bocsátkoz-
hat a fiatalabb generáció kiválóbb-
jai pályájának kiteljesülésére vonat-
kozólag, becsülheti és méltányol-
hat ja a beérkezettek termését. 
Folytathatja a zsűri és rendező Frank Frigyes: Női arckép 

2? 



T«tir*n- iffli»ár«.i Fénvaa Adolf: Hazafelé 

Zádor István: tfj. Sorg Antalné 

Siőnyi István; Sárga tehén 

(nagyon ügyes és hozEáértő) mun-
káját, osztályozhat és méltányolhat, 
igazságot szolgáltathat olyanoknak, 
akiknél azt érzi» hogy nem voltak 
velük szemben igazságosak, dicsér-
het és lelkesedhetik s terjesztheti, 
propagálhatja a szépség és művé-
szet hírét. De legfőképpen élvezheti 
a jót, megbocsájthat a gyengébbnek 
azzal, hogy nem vesz róla tudomást. 
A kiállítás -megérdemli, hogy sokan 
nézzék megt; a magyar művészeik 
erejének, bátorságának és nehéz vi-
szonyok közt való kitartásának egy 
újabb példája. 



írta: REJTŐ JENŐ 
Torino, 1937 április. 

A rohanó vonat ablakán szikrázik a 
napfény. Rizsföldek mentén robogunk, 
víz alatt álló mezők között. Ahogy meg 
tudom ítélni, a hangulat bizakodó, de a 
látszólagos nyugalom alatt, lehet, hogy 
csak én hiszem, mintha fojtott izgalom 
feszítené a langyos cigarettaszagú fülke 
levegőjét. És jön ez a szép szál, hatal-
mas, matrózmegjelenésű ember, Takács 
edző, kezében hőmérővel. Dudás láza 
37.8. Nézik a hőmérőt. Dudás nem játsz-
hat. Ugy érzem magam, mintha film-
szüzsé kellős közepén ülnék. A cselek-
mény gyorsvonat sebességével közele-
dik a befejezés felé. 

Átmegyek a: játékosokhoz. Talonmá-
riást játszanak. A kibicek összedugják 
a feíüket, mindenki nyugodt, nyoma 
sincs az izgalomnak, pedig Titkosnak 
kihajtották az ultimóját. Félrehúzom 
dr. Sárosit. Kissé mongolos arc, tiszta 
hideg, világos, északi szem, nagyon 
megfontoltan beszél. 

— A csapat ,jó. Bízunk magunkban. 
Nagy hendikep, hogy az olaszok annyi-
szor győztek és nem mindig megérde-
melten. Ennek egyszer meg kell for-
dulni. 

— Azt írták a budapesti lapok, hogy 
egyedül magán fog múlni, a meccs 
eredménye. Mit érzett, mikor ezt ol-
vasta ? 

— Hát kérem . . . Nagy felelősség és 
túl/ás is. A csapaton múlik minden, én 
csak beleadhatom, amit tudok. De azért 
sok lelkesítő is van az ilyen előzetes 
kritikában. Erőt adü 

Zalán úr bemutatkozik. Budapestről 
jött, drukker, ülőhelye is van néhány 
vagónnal arrébb, de állandóan itt áll 
a játékosok fülkéje előtt. Legyek szíves 
és mondjam meg neki, hogy Dudás ját-
szik-e? Es ha nem, akkor kit állítanak 
be helyette? Megmondom neki, hogy 
Dudás valószínűleg nem játszik és eb-
ben az esetben Polgár keriil a posztjá-
ra. Nagyon megköszöni, de nem tartja 
helyesnek. Polgár még sohasem játszott 
balhalfot. Kér, hogy ezt közöljem Dietz-
cel. Különben golyóscsapágyat képvisel. 
Megy 1© a nap. 

* 
8 óra 40 perc. TorinoI Tömeg. Kara-

binierik tartják fenn a rendet. A ma-
gyarokat Gazzotti a Federale titkára 
és Mauro, az olasz futballszövetség alel-
nöke fogadja. Rövid, de nagyon barát-
ságos üdvözlés, magnézium lobban, 
megindulunk a ki,iárat felé. A magyar 
csapat megérkezik a Sitea szállodába, 
ahol paprikáscsirke várja. 

* 
Másnap délelőtt tizenegy óra. Zalán 

úr izgatottan sétál a szálló előcsarno-
kában. A legszebb futballidő: kék ég, 
friss, tavaszi nap. A magyar és olasz 
látogatók 10—20 lapot vásárolnak és 
aláíratják mindenkivel. Zalán úrral is. 
Itt van Feldmann, a régi nagy váloga-
tottból, a torinói csapat trénere. Vacca-
ro tábornok eljön a magyar csapatért. 

A Corso Millen áll Kossuth Lajos szob-
ra, megkoszorúzzák. Onnan a Casa Fas-
cioba vezetik a csapatot és az olasz hő-
sök emlékművénél is koszorút helyez-
nek cl. 

Az első gól. Colaussi nigta közvetlen közelből. Frossi, Polgár, Szabó, Korányi, Futó 
(Foto Beltrone Piero) 
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Fischer Mór, a magyar futballsport »külügy-
minisztere« az olasz előkelőségek között 

(Foto Beltrone Piero) 

Az autóbusz elindul. Éljeneznek kö-
rülöttünk a nézők. Vidám, langyos, 
olasz vasárnap van. Az egyik játékos 
ibúsan mondja: »Ilyenkor szeretnek min-
ket. Kellemesebb érzés, ha szidnak és 
esetleg kővel dobálnak. Olyankor győ-
zünk«. Ma szeretnek minket. 

Este tósztokat fognak mondani. Ün-
neplés lesz, bankett lesz, száz fehér vi-
rággal . . . 

Szomorú vasárnap . . . 

És két órakor megindul a nép! Ma-
gánautók, taxik, zsúfolt villamosok 
igyekeznek a félórányira fekvő futball-
pályára. 

* 
A torinói pálya nagyon szép. Kivül-

ről olyan, mint egy hatalmas beton-
hajó. Tölcsérszerűen szélesedik a tete-
jéig, még korlát is fut körül a peremén. 
A hajót 40.000 ember izgalma fűti. Meg-
keresem a milánói magyar diákokat. 
Mi a véleményük a csapatról? 

— Az olaszok most nagyon gyengék. 
Meg lehetne verni őket. Azt tessék meg-
írni, hogy Telekit kellett volna a cen-
terbe állítani, Cseh Matyit és Sárosit 
összekötőnek. Akkor biztosan nyernénk, 
így kérem ölrülnénk az eldöntetlennek... 

Nagyon sok magyar mondja a meccs 
előtt, hogy örtilne az eldöntetlennek. 
Pedig meccs előtt a drukkerek általá-
ban elbizakodottak. Nem találok sehol 
egy optimistát. Érthetetlennek találják, 
Teleki és Cseh II. távolmaradását. És 
mikor meghall/iák, hogy Pndás nem ját-
szik, már lemondóan legyintenek. Ugy 
látszik, nem hiszik, hogy két Dudás is 
lehet egy csárdában. 

Azután jött a dráma. Még pedig tör-
ténelmi dráma: mindenki unatkozott. 
Egyik csapat rosszabb volt, mint a má-
sik. Egyik csapat volt a magyar, a má-
sik az olasz. Ilyen válogatott mérkőzést 
a legöregebb nézők sem láttak még. Az 
olasz közönség kifütyülte a saját csa-
patát. A vendégcsapatnak is jutott a 
füttyből. 

Magát a meccset minek írnám leî Hal-
lották élőszóban, olvasták szakleírás-
ban. Legfeljebb a tanulságot írom ide. 
mint szem- és fiiltanu: Meg kell hall-
gatni, kérem, válogatásnál a diákokat is. 

A hosszúlábú Rava harca Kállayval. A háttérben Andreoló és Monseglio 
(Foto Beltrone Piero) 



B.1M, r , v Magda. Akosgy Erzsébet, Barta Sándorné, Silber Magda, 

Barabás Klára tanárnő 
vezényli a ritmikus tornát 

(jjluráti 
tornászni akar 

A pénzintézeti tisztvi-
selők nagy sporttáborában 
most szóhoz jutottak a — 
női tornászok. A »bank-
fiúk« a sport különböző 
ágaiban szép eredménye-
ket értek el, most a női 
tornászok vizsgáztak te-
hetségükről és tudásukról. 
A banktisztviselőnők dísz-
tornáján a ritmikus tor-
na és a csárdás aratta a 
legnagyobb sikert. A gya-
korlatokat végignézte Mu-
ráti Lili is. A végén be-
jelentette, hogy tornászni 
fog. Az autóvezetés, vívás, 
lovaglás és úszás után rö-
videsen megjelenik a tor-
nász porondon . . . 



PSZIH0LÓG-1AI JÁTÉK A FÉR-
FIAK ÉS NŐK ÉLETKORÁRÓL 

Az egyik amerikai egyelem pszi-
chológus-professzora. Atkinson, ér-
dekes táblázatot állított össze. A 
táblázat alapján meg tudja állapí-
tani, hagy az ember — legyen az 
bármilyen korú is, — lélekben hány 
éves? 

Atkinson kérdéseket tesz fel. Hu-
szonöt kérdést, amelyekre őszintén 
válaszolni kell. Nem szabad önma-
gunkat becsapnunk, tehát ha vála-
szolunk, csak a tiszta igazat felel-
jük. 

Minden (kérdésre igen-nel vagy nem-
mel kell válaszolni. Atkinson pro-
fesszor minden igent és minden ne-
met osztályzattal lát el- Azt a szá-
mot, amely vagy az igenhez, vagy 
a nemhez tartozik, alá Ikell húzni. 

A végén ezeket a számokat össze-
adjuk. A végösszeget aztán el kell 
osztani huszonöttel és megkapjuk: 
lélekben hány évesek vagyunk. 

Az eredmény azt & lelki korszakot 
mutat ja meg, amelyben a kérdésekre 
felelő férfi, vagy nő, e pillanatban 
van. 

Amennyiben az eredmény 25 lesz, 
akkor az illető lélekben tökéletes. A 
20—25 év jó eredmény. A 18—20 év 
általános. A 16—18 fokozott életked-
vet jelent. A 14—16 év a serdülő kor 
kedélyállapotát. A 12—14 a tapasz-
talatlanságot, az egész fiatalságot, 
a 10—12 jîyerekességet, a 10 pedig a 
gyengeelméjűséget. 

1. A (hangulat emhare vagyok és 
sokszor vannak depressziós pillana-
taim? Igen 11, nem-21. 

2. Szeretek -fuháimmal feltűnést 
kelteni és örülök, ha öltözködésem 
tetszik és felhívja mások figyelmét? 
Igen 7, nem, 2. 

3. Va;n-e lélekjelanlétem súlyos és 
váratlan helyzeteknél? Igen 26, 
nem 7. 
" ^ t j ó n d o l a t a i i n a t rendesen logiku-
san fejezem ki? — Pedáns ember 
vagyok? Igen 12, nem 30. 

5. Az egyedüllét és magánosság; 
örömet jelent-e számomra? Igen 40, 
nem 8. ^ 

6. Sokszor mondok-e olyat, amit 
később megbánnék? Igen 10, nem 20. 

7. Jóviszonyban vagyok-e a csalá-
donftnal, vagy legalább is jóindu-
lattal? igen 31, nem 9. 

8. Gyakran felbosszant mások be-
széde, vagy cselekedete? Igen 11, 
nem JÛ. 

C Elismerem, hogy nincs igazam, 
ha nincs igazam? Igen 26, nem 10-

10. Szívesen hárítom másokra ír-
magam hibáit és ügyetlenségét? 
Igen 7, nemj& 

11. MagCmat tartom legtöbbre a 
családomban? Igen 6, nem 25. 

12. Az az érzés él bcinnem, hogy 
én többet érdemelnék 'az életben? 
Igen 11, nem 28. 
'^íST'Saívesen élnék a, megszokott 
keretemnél fényűzőbb életet? Igen 
13, nem 26. 

14. Előfordul, hogy néha elveszí-
tem az önbizalmamat? Igen 7, nem 

^ , , ^ 
15. Ha színházban vagyok es szo-

morú darabot játszanak, tudok-e 
könnyezni? Igen 5, nem JÜ, 

16. Röigtön szamárnaifiTiiond n m azt 
az embert, aki butaságot beszél? 
Igen 11, nem 28. 

Hajlamos vagyok arra, hogy 
az én véleményemet más emberekre 
erőszakoljam? Igen 7, nem 25. 

18. Uralkodó természet vagyok? 
IgeriJl2, nem 30. 
<rlS; Dührohamot kapok, ha ugrat-
nak, vagy sértegetnek? Igen 5, nem 
ßOj, 

20. Azt hiszem magamról, hogy 
más embereknek szimpatikus va-
gyok? Igen 7, nem 21. 

21. TudÖKsokáig és mélységesein 
gyűlölni? Igen 7, 'nem 21. 

22. Iríigykedem és 'féltékenykedem, 
ha mások sikerét látom? Igen 11, 
nem 21. 

23T=Ves.zekedős természetű vagyok 
és sok kifogást találok mindenben? 
Igen 10, nemJíO. 

24. Tekintettel vagyok más embe-
rekre és azok érzéseire? Igen 22, 
nem 7. 

25. Gondoltam-e valaha is arra, 
hogy valakit megölnék, vagy ön-
gyilkosságot köviatnék el? Igen 5, 
nem 20. ^ ^— 

^Pe§sek számolni 1 



BÁL HOLLYWOODBAN 
Hollywood, 1937 április hó. 

Hetek óta a Rathbone 
bálról beszél egész Cali-
fornia. Két okból: először 
azért, mert soha annyi hí-
rességet nem láttak még 
mulatságon együtt, mint 
ahányan itt megjelenték, 
másodszor, mert kötelező 
volt a kosztűm és min-
denki olyannak öltözött, 
amilyennek önmagát kép-
zeli . . . 

A fiatal Douglas Fair-
banks volt az egyetlen, aki 
frakkban, tehát civilben 
jelent meg. Mentsége, 
hogy éppen a bálra érke-
zett meg Londonból. Raj-
ta kívül, még egy »civil« 
volt a bálon: Marlene 
Dietrich, jólsizabott férfi-

Marietta Dietrich, Dolores del Rio és Douglas 
Fairbanks junior a hollywoodi bálon 

Oharies Boyer gaucho ruhában, feleaégével, 
Pat Patsrsonnal, aki manlllai menyasszonynak 

öltözött Az ősember házaspár: Fredric 
«éa^yttiiáBa^ía^Efiaflfiih 

March és !«!•-
" H U U U h 



Hollywood legújabb jegyespárja: Jeanette 
MaoDonald 6s Gene Raymond, Romeo és Julia 

Mary Astor magyar népviseletben, vőlegényé-
vel Manuel del Campoval A házigazda: Basil Rathbone a londoni lord-

mayor kosztümjében fogadja a vendégeket. 
Éppen Heather Angel lép be 

ruhában. Kettőjüket min-
dig együtt is lehetett lát-
ni. 

A házigazdát: Basil 
Rathbonet, a híres angol 
színészt igen ellenszenves 
embernek ismerte meg a 
közönség, hollywoodi 
filmjeiből: Karenint és 
Tybaltot játszotta a Kare-
nina Anna és a Romeo és 
Júlia filmben. I t t a leg-
szeretetreméltóbb és legöt-
letesebb házigazdának bi-
zonyult. Miután villája 
kiesi lett volna háromszáz 
hírességnek —• ennyi ven-
déget hívott — a bálra 
a legelőkelőbb hollywoodi 
mulatót bérelte ki. A je-
lenvolt filmrendezők sze-
rint a Rathbone ünnepély 
szebb volt a legszebb film-
nél. 



Ezúttal nem Párizs jelenti, 
Csak itt a szomszédból a rét, 
A mező idén mit viseljen? 
Természetesen emprimét. 

Akcesszoárnak brittiánssal 
Hintse az égnek harmata. 
A meggyfa hóféhért viseljen 
És rózsaszínt az almafa. 

A rózsa öltözzék pirosba, 
Ha majd a kedve megered, 
Az orgona öltsön lilához 
Sok szívalakú levelet. 

Turay Ida 
paaaréti-úti villájának kertjében 

(Foto Seidner) 

Œavaszt 

divattudósítas 



A hajnalka ontson magából 
Kis halványkékes kürtöket 
Az akác kérjen Antointól 
Fehér, lecsüngő fürtöket. 

A gyöngyvirág is jelentkezzék, 
Ne adja már a hanyagot, 
Csengetyűihez rendelje meg 
Krepdesinből az anyagot. 

Koomár Juliska 
a Páger-villa gyümölcsös kertjében 

(Foto Pálházyl 



Agay Irénnek 
a ruhája is almafavirágos 

A pipacs lángoljon pirosan 
S a szoknyácskáját, amit hord, 
Ne vesse le, tanácsolom, 
Parasztnak nem való a short. 

Illatban ki-ki tartogasson 
Pompás egyéni párlatot, 
Ezennel megnyitom "tehát 
A legszebb divat-tárlatot. 

KÁLMÁN JENŐ 

Simon Zsuzsi 
Dobos Anni kislánya már előre örül, hogy 

mennyi sárgabarack lesz 
(Pálházy fotók) 

A vadgesztenye ágaptassa 
öt ujj/ormára levelét, 
Árvácskának az anyag bársony, 
A szín sánga és pávakék. 

Es finom, kék erek csíkozzák 
A pompás nőszirom húsét, 
Liliomnál fő a fehér szín, 
De még inkább a karcsúság• 



Jlfubt Aumuola 
S Z E R. K E S Z T I S K A ' L M A r M J E M Ü 

A NAGY JELENET 

A rendező: Azt hiszem, még jó néhányszor meg kell mutatnom a fiú-
nak, hogyan kell ezt a jelenetet csinálni. . . 

(College Humoti 

A BÍRÓI 
A futballhírák, vagy aihogy újab-

ban hívják őket, a játékvezetők, 
meccs után kötelesek írásos jelen-
tést adni a mérkőzés lefolyásáról. 
Az egyik harmadosztályú amatőr-
mérkőzés vezetőjének jelentéséből 
vettük ki ezt a részletet: 

»Az első félidő 21. percében Pau-

JELENTÉS 
lovics durván leterítette Csirkést. 
Figyelmeztettem, öt perc múlva 
megismétlődött a jelenet. Meg-
mondtam neki, hogy ha mégegy-
szer ilyesmit csinál, kiállítom. Azt 
válaszolta, hogy akasszam föl ma-
gamat. Ennek megtörténte után 
kiállítottam Pnnl<wí«ar»+ « 



V i c c v & t i i f l i c u x 

OLCSÓSÁG A SZABÓ-
SZAKMÁBAN 

— De szép felöltőd 
van! Mibe került? 

— Egy pohár fekete 
és a borravaló. 

Beküldte: Jámbor Pál, 
Szombathely. 

SKÓT ESKÜVŐ 
Párbeszéd az aber-

deeni korzón: 
— És miért tűzted az 

esküvődet szombati1 

napra? 
— Mert így week-end-

jeggyel nászutazhatunk. 
BekUldte: Vágó Sándor 

Kaposvár. 

AZ ÓVATOS 
VENDÉG 

A borbély: És mi a 
véleménye uraságod-
naik a politikai helyzet-
ről? 

A vendég: Ugyanaz, 
ami a magáé. 

A borbély: De hiszen 
uraságod nem ismeri 
az én politikai felfogá-
somat! 

A vendég: Az igaz, 
de önnek borotva van 
a kezében. 

Bektlldte: Antal Ernő, 
Budapest. 

MELYIK A JOBB? 
— Mi úgy kezeljük a 

háztartási alkalmazot-
takat, mintha családta-
gok lennének. És önök? 

— óh, mi ellenkező-
leg, nagyon udvariasan 
és előzékenyen bánunk 
velük. 

Beküldte: Sándor István, 
Budapest. 

AZ OKOS KUTYA 
— Volt nekem egy 

kutyám, mondhatom,, 
hogy olyan okosat mé^ 
nem is láttam. Első 
pillanatra megismerte, 
melyik a jó ember és 
melyik a rossz, Ha va-
laki gyanús szándék-
kal lépett a házba, 
azonnal elkapta a nad-
rágját. 

— No és mi lett vele? 
— Kénytelen voltam 

elajándékozni. 
— Miért? 
— Mert megharapott! 

Beküldte: Guth György, 
PlPMt. 

TEXTILESEK A REVÜSZ1NHAZBAN 

— Odanézz! Ezt a kosztümöt én szállítottam 
neki! 

(College Humor) 

HERMAN LIPÓT DEBRECENBEN 

Herman Lipót, a kiváló festőművész, kállí-
tást rendez Debrecenben. A Fészekben így kép-
nnlür ni o tyWW Q̂» HQKTQP.QTÎ  Tri T»ÁnHnl ágát;, 



— Hány órára van konferenciája 
az elnök úrral? 

(College Humor) 

RÖVID VALASZ 
— Papa kérlek, hova 

megy az a sok kerék-
páros vasárnap? 

— Vidékre. 
— És mit csinálnak 

ott? 
— Port. 

Beküldte: Erdős Imre, 
Pestszenterxsábet. 

BIZTATÓ 
— őrmester úr ké-

rem, én nem merek rá-
ülni a lóra. Még soha 
életemben nem lova-
goltam. 

— Ne félj, fiam! A ló 
szintén kezdő, még so-
hasem lovagoltak rajta. 

Beküldte: Kovács Gábor, 
Budapest, 

TOMI 
— Hova sietsz, Tomi? 
— Haza. 
— Miért sietsz úgy? 
— Mert a mama meg 

akar verni. 
— És azért kell így 

rohanni? 
— Igen, mert később 

hazajön a papa és ak-
kor ó ver metr. 

Beküldte: Király Aranka, 
Újpest. 

— Pardon, innét küldtek 
rértf 

A rö REKLÁM 

dokto-
(Judjre) 

— Mióta1 egy lap megírta, hogy a maharadzsa 
érdeklődik Irántam, kénytelen voltam telefonközpon-
tot beállítani a lakásomba.. . 

(Esquire 

TÖKÉLETES UDVARIASSÁG AFRIKÁBAN 



A SKÓT PÁCIENS. 
Az aberdeeni híres or-

vosprofesszor rendelőjében 
ki van írva, hogy az első 
vizsgálat díja 50 shilling, 
minden további vizit 10 
shillingbe kerül. Mac Al-
lan Brown meg akarja 
spórolni az ötven schillin-
get, ezért, amikor a tanár 
rendelőjébe lép, így szól: 

— Tanár úr kérem, mát 
megint itt vagyok 1 

Mire a professzor; 
— fiát csak tegye azt, 

amit a múltkor előírtam. 
Beküldte: Tihanyi BOzsl 

Budapest. 

A BÁTOR KUTYA 
— És mondd, bátor a 

kutyád? 
—« Mi az, hogy bátorf 

Még a feleségemtől sem 
féli 

Beküldte: Kemény Sándor, 
Kaposvár. 

ÓVATOS TANÚ 
Bíró: fiámy éves a 

kisasszonyt 
Tanuhölgy: Megmondta 

az előttem kihallgatott 
hölgy is ? 

Bíró: Természetesen. 
Tanuhölgy: Nos, ihát én 

három évvel fiatalabb 
vagyok niála. 

Beküldte: Mikes Anna 
Budapest. 

A TIZ HOLLANDFORINTOS VICC 
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Néhány hónappal ezelőtt Budapesten járt 
dr. Markovics Károly jávai magyar orvos és 
megkérte két régi barátját* a kövér Szenest és 
Komlós Vilit, hogy szabályos díjazás ellenében 
küldjenek ki neki Jávába egy sereg viccet. 

Á két kómikus összeült és ami jó vicc az 
utolsó két év alatt termett, azt mind megírta 
a magyar orvosnak. Minden viccet külön szám-
láztak s az egész kitett kétszáz hollandi forin-
tot. Nemrég levél és csekk futott be Jávából 
a kómikusoKhoz A levélben a viccek egy része 
jött vissza (ezeket már ismerte a doktor), a 
csekk pedig negyvenhét hollandi forintról 
szólt. 

A rekordot, tíz hollandi forintot, a követ-
kező viccel érték el Szenesék: 

Egy bankár tönkrement és segítségért 
egyik régi barátjához és üzletfeléhez fordult. 

— Hajlandó vagyok segíteni rajtad, — 
mondta ez — de egy feltétel alatt: ha megmon-
dod, melyik szemem van üvegből. 

— Ez! — felelte a tönkrement bankár és rá-
mutat barátjának balszemére. 

— Rendben van, megkapod a pénzt, de 
áruld el, hogyan találtad ki, hogy ez az üveg-
szemem1? 

— Mert annyi jóság, kedvesség és ember-
szeretet sugárzik belőle! 

A KERESZTLEVÉL 
A Vígszínház egy idős 

hölgytagjának szüksége 
volt a születési bizonyít-
ványára. Bement az ille-
tékes plébániára, ahol ai 
ősz plébános maga keres-
te ki az irattárból az ok-
mányt. Amikor végre 
megtalálta, belepillantott 
a bizonyítványba ós így 
szólt: 

— Ejnye, hiszen ón ke-
reszteltem kegyedet! 

Mire a hölgy boldogan: 
— Igazán? Rám tetszett 

ismerni?! 

BÖRTÖN 

— Maguk mit akarnak 
Itt? 

— Visszajöttünk kérem, 
odakünn még rosszabb a 
koszt . . . 

(Ric et Rae) 

AZ »AUTÓS-SZÍNÉSZ-
NÖ« BEUGRÁSA 

Az egyik pesti kabaré-
színpadon van egy kis 
ambiciózus »autós-szí-
nésznő«, aki nagyon sze-
retne szerepelni. A direk-
tor azt mondja neki: 

— Figyelje fiacskám az 
előadást, lehet, hogy va-
laki megbetegszik, akkor 
beugorhat helyette. 

A kislány minden este 
végigkibicelte az előadá-
sokat és egyszer csak-
ugyan szerencséje volt: 
az egyik színésznő megibe-
tegedett és ő ugrott be 
helyette egy jelenetbe. 

A beugrás várakozáson 
felül Isikerült. A fiatal 
hölgy hibátlanul elmondta 
a szerepet egészen végig;. 
Csak utoljára történt né-
mi kalamitás. A darab 
szerint íegy írógépelt le-
velet hoznak be neki a 
színpadra és .a hölgy bele-
sült a felolvasásba. Kitu-
dódott, hogy csak szóta-
golva tud olvasni. 



dott! 
D r á g á m ! Az apád nemet mon-

A KÉTSZERSÜLT 

HAJÓTÖRÖTTEK 

— Jöjjenek gyorsan! A motoros a hajóra viszi 
magukat . . . 

— Várjon egy kics i t . . . A bulit nem lehet abba-
hagyni . . . 

(Candide) 
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A ZENEBOLOND 

— Most már nem bánom, akármi tör-
ténik velem, mégis játszottam a filhar-
monikusokkal ... 

Gál Sándor, a kitűnő komi-
kus a Nyírségből hozott fal 
háztartási alkalmazottat. A 
lány most lát először várost, 
ami természetesen sok zavart 
okoz fiatal életében. 

Nemrég takarítás közben 
észrevette, hogy a reggeliző 
asztalon néhány darab keksz 
maradt. 

— Ezt hova tegyem, nagy-
ságos úr? — kérdi. 

— Egye meg! — feleli a 
színész. 

Panni rágcsálni kezdi a két-
szersültéit. 

_ Jó? —. kérdi a gazdája. 
— Vhüml Csak kár volt eny-

nyire kiszáradni hagyni. 



Heltal Jenő, Bajor Gizi és Törzs Jenő a »Néma levente« 
ájit&sán 

fel-

Zilahy Lajos, Titkos Ilona és Professor Frederich Schwarz-
fogl a »Szűz és a gödölye« századik előadásán 

Ünnepi hét 
a Magyar Színházban 

Az elmúlt hét való-
ságos ünnepi hangulat-
ban zajlott le a Ma-
gyar Színházban. Az 
idei szezon két kiemel-
kedő sikeréhez harma-
diknak betársult a 
színház tavalyi nagy 
attrakciója, a Néma 
levente. A ihárom si-
ker találkozóját jubi-
leumok tették még ne-
vezetesebbé. Az »Egy 
óra a Vatikánban« és 
a vele egy estén ját-
szott »Mennyei dal« a 
huszonötödik előadás 
öröméhez érkezett, a 
»Szűz és a gödölye« túl-
jutott a százas szérián, 
a Bajor Gizivel felújí-
tott Néma levente pe-
dig a száztizenötödik 
táblás házat hozta a 
színháznak. 

Ilyen körülmények 
között természetesen 
mindenki jókedvű volt 
a Magyar Színházban. 
A szerzők udvariassá-
gi viziteket tettek egy-
más darabjainál. Keltái 
megjelent a Zilahy-da-
rab jubiláris előadá-
sán, Zilahy ott volt az 
újraszületett Néma le-
venténél. és mindjárt 
meg is hívta Bajor Gi-
zit, Heltai Jenőt » és a 
Magyar Színház társu-
latát május elsejei 
garden partyjára, az 
áfonyautcai villába. A 
kerti ünnepség tulaj-
donképpen hármas ban-
kett lesz: itt fogják 
megünnepelni • a Ma-
gyar Színház tavalyi 
és idei ragyogó szezón-
jának legszebb sikereit. 

Tör28 Jenő ás Toronyi Imre 
a vasfüggöny előtt 

(PálhAzy fotók) 



A legújabb pesti sztár ós igazgatója: Hajmássy 
Ilona és Föld Aurél 

(Aldor foto) 

»Minden külön értesítés helyett« 
Radó Pirit a Belvárosi Színház titkárnőjét elje-
gyezte Qonda György, a Belvárosi Színház 

művésze 
(Foto Angelo) 

Jubileum-halmozás 
Fodor Oszkár, a kitűnő pécsi 
igazgató tiszteletére valóságos 
jubileum-halmozást rendez má-
jus 1-től 10-ig a Pécsi Nem-
zeti Színház művészegyüttese. 
Ebben az időben ünnepli a di-
rektor, a színház és a város 
Fodor Oszkár tízéves pécsi 
igazgatói, húszéves színigaz-
gatói, harmincéves rendezői ós 
harmincötéves színészi jubileu-
mát. A tíz napra terjedő ju-
bileumot ősbemutató vezeti be: 
östör Lajos »Szeretnék szán-
tani« cimü háromfelvonásos ze-
nés játéka. Másnap, május 
2-án Zilahy Lajos »A szűz és 
gödölye« cimü darabját adja 
a színház, a következő napon 
a »Süt a nap«-ot, május 4-én 
»Az ördög«-öt, S-én a »Szent 
Johanná«-t, 7-én pedig a »De-
nevér«-t. Orosz Julia, Szilvássy 
Margit és Fekete Pál vendég-

felléptével. 

A »Két asszony« premierjén a Vígszínház személyzete vi-
rágos istenhozottal fogadta 

Bulla Elmát 

Bulla a Terézkörűtiban 
A Terézkörúti Szín-

pad a »Tavaszi kacagó 
esték« nagy sikere 
miatt május 11-ére ha-
lasztotta ú j műsorának 
premierijét. Május vé-
géig játszik a színház. 
Uj szezonját augusz-
tusban kezdi Bulla El-
ina vendégjátékával. 
Felújítják a »dr. Kere-
kes Máriát«. Az első 
műsorban felújításira 
kerülnek a múlt szezón 
legnagyobb sikerű tré-

Kis Ferenc növendékei a Szín-
művészeti Főiskolán a »Kréta-
kör«-ben vizsgáztak. Botond 
Mária és Fülöp Viola voltak 
a főszereplők. Jelest érdemel 

mindkettő 



Brunswick alezredesnek, a kormányzó útimarsalljának fia jazz zenekart alakított, amely óriási siker-
rel mutatkozott be a Zeneakadémián. A zenekar tagjai mind társaságbeli fiatalemberek 

(Dflily sajtófotó szolgálat) 

ÁL. 

Nádas Anna beregszászi írónő »Farizeusok« citnü drámája most a kassai színházban került színre 
és a közönség nagy szeretettel ünnepelte Nádas Annát, a Színházi Élet egykori tehetség-verse-

nyének győztesét. Bodó József, Nádas Anna, Jánossy Terka ós Sereghy Andor 

Egry Anna Baján az Isteni 
színjátékban vendégszerepelt 

(Foto Kiss Pál) 

Vidéki Színházi Hét 
Debrecen: Új ra szín-

padra lépett a »posta-
mesternő!«, Timár Ha, 
a Tánooló város fősze-
repében. Nagy szeretet-
tel fogadták. 

Szeged: Szalay Ka-
rola, Bordy Bella és 
Brada, Rezső idén má-
sodszor vendégszere-

Seltek a Szegedi Szín-
ázban. 
Miskolc: Fejes Teri 

vendégszerepel a »Ma 
éjjel szabad vagyok« 
primadonna szerepé-
6en. Május 3-án Sza-
lay Karola és Kőszegi 
Ferenc lép fel az Ope-
raház balletkarával. 

Bvi Maltagliati és öino Gervi 
Abbáziában játszották Fodor 

László »Érettségijét« 



H A N G O S HETI H Í R A D Ó 
S Z E R K E S Z T I : P Â N I M R E 

Az egyik newyorki filmszínház, új filmje »A rejté-
lyes utas« (Gyilkos jár közöttünk) premierje napján 
ötszáz dollár jutalmat tűzött ki annak, aki meg-
mondja, hogy kl a filmben a gyi lkos. . . Az utolsó 
felvonás előtt félbeszakították a vetítést, világosság 
támaclt és a közönség leadta szavazatát. Scnkisem 
találta el a helyes megoldást. Az érdekes film fő-

szereplői Carole Lombard és Fred Mac Murray 
(Foto Paramount) 



Mindez Pedig a 
Kreutzer-s zonáta film 
alkalmából jutott az 
eszünkbe. Ez a műve 
volt talán legérdeke-
sebb, legtöbb és legiz-
galmasabb vitákra kész-
tető valamennyi között. 
Mint az ördöigdallam, 
az »Asbein«, jajgat , re-
meg, fölsír, borzong és 
nyugtalankodik e re-
gényben, e csodálatos 
írásban egy másik nagy 
zseni szívéből feltörő 
melódia. . . A Kreutzer-
szonáta ugyanis Beet-
hoven műve! Hát ami 
azt illeti, elég jó szerzői 
alakulat: Ludwig van 

Tolj és Beethoven-íiln! 
írta: FARKAS IMRE 

Azt mondotta nekem a mai film 
egyik alapos ismerője: 

— H a megkérdeznék Hollywood-
ban, ki ma a világ legnépszerűbb 
filmírója, habozás nélkül azt felel 
nék, hogy: Tolstojl 

Tolstoj! A szőrcsuhában, fapa-
pucsban bolyongó orosz nagyúr, az 
egykori gazdatiszt, a »knyaz«, aki 
később hamut hintett a fíejére. Tol-
stoj, a mult század utolsó évtizedei-
nek egyik legnagyobb elméje, leg-
érdekesebb, legnyugtalanabb írója, 
aki ott áll a legelső soriban a Zolák, 
az Anatole France-ok, a Turge-
nyevek, Dosztojevszkik mellet t . . . 

. . . a feleség 6b a csábító 
Lil Dagover és Albrecht Schönhals 

(Foto Ufa> 
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Beethoven és Tolstoj Leó gráf. 
A csodaszonátát, amely végigbor-

zong-, végigzúg e fikniem, a Csábító 
játsza. Heine verse jut itt az 
eszünk'be: »A dalok szárnyán visz-
lek kedvesem...« A Csábító hegedül, 
az Asszony belészeret, a f é r j pedig 
rekedten, szívszaggató panasszal 
mondja el minden időik egyik leg-
emberibb, hátborzongatóan igaz tör-
ténetét. A orosz Bovary a szibé-
riai vasút ködében, gőzében, pipa-
füistjében szólal meg, a pislogó olaj-
mécses .alatt, aimig a kezdetleges 
mozdony szuszogva viszi a szomorú 
faláda-kocsikat a hómezőkÖn á t . . . 
beszél a fér j az Asszonyról és a 
Csábítóról, az örök témáról, a há-
romszögről, amelyet Beethoven leg-
szebb zenéjével szőtt á t a krasznája-

poljánai gróf, a szegletes arcú, 
szegletes orrú remete, a rég halott 
nagyúr, a legjobban élő í ró . . . 

Tolstoj élete végén megtagadta 
ama műveit, amelyekbe» a vér, a 
szerelem, a szenvedély vihara köve-
teli a maga jussát. Megtagadta a 
Kreutzer-szonátát, a Karenina An-
nát . . . A »Háború és béke« meig a 
»Feltámadás« voltak a kedvenc írá-
sai, amiket a megtért, megbékélt, 
szenvedélymiantes bölcselkedő írt. 

De hiába tagadta meg ezeket az 
írásokat. Jobban élniek, mint va-
laha. A Karenina Annát háromszor 
vitték filmre, Greta Garbo kétszer 
is meigjhalt a főszerepben, a vonat 
kerekei alatt, Vronszky gróf iránt 
érzett halálos szerelméért. A »Feltá-
madás« is a legnagyobb filmsike-
rek egyike volt és most indul a 
Kreutzer-szonáta diadalmas útjára! 
Valahogyan — tényleg így van: 
Tolstoj ma a legdivatosabb filmíró. 
Ez is bizonyság amellett, hogy: le-
hetnek divatok, ügyeskedések, kita-
lálások, trükkök, üzleti harmóniák 
és szellemeskedések, kisebb-nagyobb 
ötlet-sikerek... de a nagy, a ko-
moly, az igaz érték végül mégis 
diadalmaskodik. 

Mondjuk, hogy jó ötlet volt Tol-
stoj t és Beethovent megszólaltatni? 
Ez a megállapítás komikusan hatina 
így. Hiszen ez nem ötlet: ez szinte 
kötelező művészi feladat az ú j mű-
vészeti ág, a hangos film számára, 
amit szívvel és szaktudással szabad 
csak megoldani-

Es tegyük mindjárt hozzá: ez a 
film, a Kreutzer-szonáta filmje 
megoldotta a súlyos és tiszteletre-
méltó feladatot Mert a nőt Lil Da-
gover játsza, aki — magát játsza 
ebben a filmben, aki a szívét, a lel-
két, az ujjongás föllobbanását adja 
bele ebbé a hatalmas, viharos sze-
repbe. A fér j : Peter Petersen, Bécs 
kedvelt szíinésze, férfias, komor, szé-
les skálájú művész, a Csábító pedig 
Albrecht Schönhals, aki — úgy tet-
szik — specialista Csábító-szerepek-
ben, a Willy Forst »Mazurka« film-
j'ébien is — emlékszünk rá ja — pom-
pásan csábított . . . 

Tolstoj szavai, Beethoven muzsi-
kája! Minduntalan visszatér a 
Kreutzer-szonáta ujjongó, szívet-
tépő, meghökkentő melódiája a já-
ték során. Mikor à filmet végig-
néztük, az volt az érzésünk, hoigy — 
királyok asztalához hívtak meg min-
ket vendégül. 



Sláiyázatat fuuletiuiâ az új 
Vxtó/zwuf Jánoá-fiún 

Aúáz íeányá/z&tepáte ! 

Hollywood mindem évben legalább 
egyszer fölfrissíti a maga szépség-
galériáját. Ilyenkor új, (gyönyörű 
arcoki ezrei vonulnak föl a rendezők 
előtt. Most a magyar Hollywood is 
hasonló eszközzel próbálkozik. Az 
»Objiöktiv-film« — a »Rádbízom a 
feleségem« volt első filmjük; — rö-
videsen megkezdi Vaszary János új 
filmjének, a »Harcias angyalod-
nak (ideiglenes cím) felvételeit. A 
film meséje egy leány intézetben 
kezdődik és a vállalatnak már most 
gondot okoz, hogy <a meglévő anyag-
ból honnét vegyen tizenöt-húsz szép 
lányt, akiknek mindegyik© egy-egy 
felsőbbiskoliáslány típust kell, hogy 
reprezentáljon. A film művészi ve-
zetősége elhatározta tehát, hogy a 

Vaszary János 
(Foto Manningerl 

húsz szereplőt a Színházi Életben 
meghirdetett pályázat alapján válo-
gatja kL MMthogy azonban a 
színpadi, vagy színészi rutin 
elengedhetetlen feltétele a szer-
ződtetésnek, a pályázaton csak 
az vehet részt, aki valamely 
budapesti, vagy vidéki szín-
ház tagja, vagy tagja volt; aki 
valamely színésziskola növendéke, 
vagy növendéke volt; aki valamely 
magyar filmben játszott, vagy ját-
szik, végül valamely színészünk, 
filmrendezőnk vagy magán színész-
iskolánk növendéke, vagy növendéke 
volt. 

Akik a pályázaton részt óhajta-
nak venni, levélben, vagy levelező-
lapon jelentkezzenek a Színházi 
Életnél. A filmrendezőség a jelent-
kezések beérkezése után dönt arról, 
hogy a Vaszary János elnökletével 
összeülő bíráló bizottság a pályázó-
kat mikor hallgatja nwgf A próba 
színhelye az Uránia Szíiniház, itt 
fognak felvonulni a meghívott pá-: lyázók a zsiiri előtt. Az alkalmas-
nak látszó jelentkezőkről a Hunnia 
filmgyárbajn próbafilm készül, en-
nek sikere dönti el a szerződtetést 
Az Uránia Színházban való jelent-
kezés napját a Színházi Elet jövő 
heti száma tudatja az érdekelteikkel. 
A film felvételei körülbelül május 
20-án kerülnek sorra a Hunnia 

! filmgyárban. 
A pályázat tehát húsz új fiatal 

tehetség előtt fogja kinyitni az ér-
vényesülés kapuját. Kérjüik a pályá-
zókat, hogy személyi adataikat fel-
tüntető leveleiket minél előbb jut-
tassák el a Színházi Elet szerkesztő-
ségébe. Fényképet nem kell a levél-
hez mellékelni, hiszen úgyis sze-
mélyesen hallgat meg mindenkit 
Vaszary Jámos rendező és Trebitsch 
Gyula, az »Objektiv Film« produ-
cere. 
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ÉRDEKES SZ1-
ÏSZ KERÜLT EGY-

MÁS MELLE LON-
DONBAN: ANNABEL-

LA ES CONRAD 
VEIDT. AZ »UNDER 
THE RED ROBE« 
FILMBEN JÁTSZA-

NAK EGYÜTT 
(Foto 20th. Century-Fox) 



M A G Y A R H O L L Y W O O D 
A ínagyac Hollywood uaptácáMl 

Csathó Kálmán »Az én 
lányom nem olyan« cimü 
darátíjának filmváltozatát 
forgatják a Hunnia film-
gyárban. Rendező: Vajda 
László. Producer: Plesz Fe-
renc. 

Májusban a következő 
filmek kerülnek sorra: ti-
zedike körül indul a 
»Viki«, Bónyi Adorján da-
rabja. Producer: Hegedűs 
Ferenc, a »Mária nővér« 
producere. 

Huszadikam, indul az új 
Vaszary János film. Ideig-
lenes címe: »Harcias an-
gyalok*. 

A harmadik májusi film: 
i>A férfi mind őrült«. Irta: 
Török Rezső. Rendezi: Gert-
1er Viktor. Producer: Vi-
téz Miklósné. 

»JTJST LIKE HOLLY-
WOOD!« 

Bingerth János meséli, 
kicsit meghatottan, a Hun-
nia tavaszi színekbe öl-
töző kertjében: 

— Mikor Laemmle papu 
itt járt vizitbein nálunk, 
meglepetten kiáltott fel a 
Hunnia bejáratánál: »Just 
üke Hollywood!« Egészen 
olyan, mint Hollywoodi 
Mort nem sivár műhelyek 
fogadták, mint a legtöbb 
európai stúdióban, hanem 
színes virágágyaik. 

A parkiövet most kiszé-
lesítették; egy év óta nap-
ról-napra változik a telep. 
Az új stúdió mellett autó-
parkoló és új bejárat épült. 
A gyepágvak között színes 
virágok éb színes autók. 
Ki melyüket szereti. . . 

STUDIO AVATÁS 
ZUGLÓBAN 

Négy nagy és egy ."kisebb, 
úgynevezett szinkron-műte-
rem áll már a Hunnia te-
lepén. Most avatják a ha-
todikat a laboratóriumok 
épületében. 

»A hős visszatér« című 
filmet forgatják itt, Szom-
bathelyi Blanka és Réthy 
Annie, főszereplésével. 

A negyedik májusi film{ 
Indig Ottó »Segítség, örö-
költem« cimü vígjátéka. 
Székely István rendezi. 
Producere: Sass László. Nöi 
főszereplő: À gay Irén. 

A Filmiroda programm-
jában Zilahy LAjos »Két fo-
goly« cimü Iregénye és Hu-
nyady Sándor »Pusztai 
széh cimü darabja kerül 
rövidesen sorra. Mindkettő 
Gál Ernő produkció. Most a 
•»Szerelemből nősültem« cí-
mű Nóti Károly filmet 
forgatja Székely István a 
Hungária-úti stúdióban. 

A napokban forgatja le 
Keleti Márton rendező a 
Filmirodában a »Torockói 
menyasszony« falusi, külső 
felvételeit is. A falut a 
stúdió telepén építették fel. 

Budapest vendege 
Gretl Theimer, a »Zwei 
Herzen im % Takt« nöi fősze-
replője. Filmezni fog Buda-

pesten 
(Foto Egyesült) 

TIZENNYOLC FILM-
RENDEZŐ 

Érdekes statisztikát állí-
tottunk össze. Eddig tizen-
nyolcan rendeztek magyar 
filmet a budapesti stúdiók-
ban. A névsor, ábécé sor-
rendben: 

Bárdos Arthur 
Balogh BéLa 
Cziffra Géza 
Deésy Alfréd 
Fejős Pál 
Gaál Béla 
Gertler Viktor 
György István 
Kardos László 
Keleti Márton 
Lázár Lajos 
Mártonflfy Emil 
Pásztor Béla 
Ráthonyi Ákos 
Székely István 
Szlatinay Sándor 
Vajda László 
Vaszary János 
A legelső Hunnia han-

gosfilm, ia »Kék bálványt 
rendezője: Lázár Lajos 
már nem él. Ilyen öreg a 
magyar hangosfilmgyár-
tás . . . 

A »PESTI MESE« HOL-
LYWOODBAN 

Megírtuk, hogy Gaál 
Franciska eljátszotta Hol-
lywoodban az új Vadnay 
László—Gaál Béla film női 
főszerepét. 

A héten hatalmas cso-
mag indult ia Hunniából 
Gaál Franci címére Holly-
woodiba: a film forgató-
könyve. összes ifotói1 és né-
hány filmszalag volt iben-
me; az eddig elkészült je-
leneteké. 

A Pesti mese rövidesen 
végetér a Hunniában; a 
műtermi felvételeket befe-
jezték, a rendezőség átvo-
nult a laboratóriumokba 
ás cutter-saobákba. 
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1937 április, Hollywood. 
Minden ellenkező híreszteléssel szem-

ben az a helyzet Hollywoodban, hogy a 
sztároknak is van magánéletük. A leg-
kisebbeknek és legnagyobbaknak egy-
formán. Természetesen Hollywood »leg-
nagyobb legkisebb« sztárjának, Shirley 
Templenek is van magánélete. 

Az itt következő bulletint, amely Shir-
ley napirendjéről számol be, az óriás 
kis sztár impresszáriója: az édesanyja 
adta ki a napokban a kíváncsi újság-
íróknak. 

1. Miss Temple reggel nyolckor kel, 
ellentétben a többi sztárokkal, akiknek 
hót órakor már a stúdióban kell lenniök. 

2. Háromnegyed kilenckor reggelizik, 
szülei, babái és állatai társaságában. 

3. Kilenckor behajt ú j »portkocsiján a 
stúdióba. Nem hajlandó szülei nagyko-
csiját és a sofőrt használni. Maga ve-
zet. Autóját az ő számára konstruálták. 
Maximális sebessége harmincöt kilomé-
ter. 

4. Negyed tízkor jelenik meg öltözőjé-
ben. Negyedóra késéshez joga van. 

5. Tíztől tizenegyig próbál és tizenegy-
kor a felvevőgép elé áll. Jelenleg »Kis 
kapitány« című filmjét forgatja. Egy 
órakor ebédszünetet kap. A luncsöt kol-
légái társaságában fogyasztja el. 

6. Három órakor hazatér a stúdióból. 
7. Egy órai pihenés után következnek 

a leckék és iskolai órák. Magántanuló a 
legjobb Los Angeles-i intézetben. Mindig 
tiszta jeles. Most végzi a harmadik ele-
mit. 

8. Hétfőn és pénteken délután 4^-5 óra 
között táncórája, kedden és csütörtökön 
ugyanebben az időben énekórája van. 

9. Leckéi befejezése után szabadon él 
siport- és játékszenvedélyének. Játékok 
dolgában ni non túlságosan elkényeztet-
ve, mert szülei véleménye szerint föl 
kell készülnie az életre. Tanárai éppen 
úgy szeretik az iskolában, mint rendezői 
és kollégái a stúdióban, de azért kellő 
szigorúsággal bánnak vele. Kitűnően ír 
és olvas. Amerika egyik legnagyobb me-

sekönyvfogyasztójia. A kritikáit nem 
kapja otthon a kezébe, ezeket barátnői 
titokban szállítják neki. 

10. Nyolc órakor vacsorázik és kilenc-
kor mindennap lefekszik. Vasárnap dél-
után joga van partykat, fogadónapokat 
rendezni. Ezekre a stúdió minden kis-
korúját becsődíti. 

OUI. Szombat déltől hétfő reggelig, a 
weekend ideje alatt, nem szabad vele 
filmről beszélni. A hétköznapokon élén-
ken résztvesz a filmjeiről szóló vitákban 
és kitűnő ötleteket ad hozzájuk. Ezekért 
külön honorálják. 

12. Életrendjéhez tartozik, hogy egy 
évben négynél több filmet nem vállal 
s ezeket is nagyrészt tavasztól őszig for-
gatja. Nyolc szabad hónapjában a ren-
des amerikai iskoláslányok életét éli és 
rtem jár moziba. 

Shirley Temple Amerika egyik legnagyobb 
mesekönyvfogyasztója 

(Foto 20th, Century-Fox) 



F I L M 
C O C T Ä J L 

FARKAS MIKLÓS MEG-
FILMESÍTI A KRÉTAKÖRT 

Érdekes tervvel foglal-
kozik Farkas Miklós, a 
Csata és a Port Arthur 
rendezője: megfilmesíti 
Klabund »Krétakör« című 
darabját, amelyet annak-
idején Bajor Gizi több, 
mint százszor játszott a 
Kamana Színházban. 

Berlinben Carola Neher, 
Klabund felesége játszot-
ta ugyanilyen sikerrel a 
darabot. 

PETER LORRE 
ú j filmjének érdékes cí-
me: »Gondolkozz gyorsan, 
Mister Moto.« 

Mr. Moto kénytelen a 
filmben halálos gyorsa-
sággal gondolkodni . . , 
»ÉN CLAUDIUS« 

Joseph von Sternberg, 
Marlene Dietrich exrende-
zője rendezi az ú j Korda-
Laughton-filmet. A Robert 
Graves regényből, az »Én, 
Claudius«-ból készül. 

Felismerik ezt a lányt? A 
neve: Else Argol. Axt a kü-
lönös nőt játszotta a »Lányok 
egymésközt« oimü filmben, 
aki megmérgezi a telefonos-

kisasszonyt. Rendelőjével, 
Jacques Devallal, a »Tovarls« 
szerzőjével Hollywoodba uta-
zott. Ott összeházasodtak. Ma-
dame Deval most leszerződött 
a Twentieth Century-Fox stú-

diókhoz 

A Callgary Brotherst. a két 
magyar Lovas-fiút leszerződ-
tette a Paramount. Fellépésü-
ket hatalmas transzparensek 

hirdetik . . . 
(Foto Paál Sándor, Hollywood) 
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A színházi e l e t televíziója 

3askó Hilda énekesnő május ötödikén jubilál: 
századszor énekel a pesti rádióban. Legna-
gyobb szenvedélye az autó, legnagyobb büsz-
kesége Ali fia, aki nyolcéves és már remekül 

zongorázik 

Gerö Márta május 5-én zongorázik a rádió-
ban. A fiatal művésznőről tudni kell, bogy 
Gerö Györgyi egykori szépségkirálynő húga 
és nénjével azonos karrier előtt áll. Györgyi 
ugyanis Nyugat-Indiában ment férjhez, Márta 
ugyancsak külföldi férj oldalán fog élni. Vő-
legénye Ervin Walter Passer olasz nagyke-

reskedő 
(Foto Mayer Abbazia) 

K. Vásárhelyi Magda ezelőtt három hete eskü-
dött örök hűséget Ketter Ernő zongoraművész-
nek. Azért nem ment nászútra, mert a napok-

ban a pesti rádióban kell fellépnie 

Wechsler Ily romániai zongoraművésznő má-
jus hatodlkán lép fel a pesti stúdióban 

(Foto Royall 

Dr. Clementis Ervin »Nápolyi szerelem« című 
hangjátékát május 8-án mutatja be a rádió. 
A kitűnő iró és ujságiró előzetesen nyilván 
terepszemlét tartott feleségével Nápolyban, 

ahol ez a felvétel készült róluk 



S Z t R K E S Z T l î E N D B O D Y B E L A 
A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti, angyalom arról, 

hogy zajlottak le a szombati eskü-
vőkf Ha a fiatal várok pontosan ér-
keztek, nkkor mindenkinek volt ide-
je jelen lenni mindakettőn, s akár 
érdemes lett volna néhány esküvői 
autóbuszt beállítani, amely a vár-
ból egyenesen a belvárosi főplébá-
nüi-templomba röpítette volna a kí-
váncsiakat. 

— Hát \bizony rengetegen pend-
liztek Ia két esküvő között, lévén 
mindkét menyasszony, úgy Gordon 
Eszter, mint Bud Magdi közszere-
tetnek örvendők a társaságban. A 
Gordon—Koós esküvő a Várban zaj-

lott le, a templom karzatán ott szo-
rongott m mai bálozó fiatalság tel-
jes számban, onnan nézték az eskü-
vői menetet, amely csak a fiatal 
párból és a két tanúból állt. Délután 
félhatkor volt az esküvő, utána az 
egyik belvárosi hotelben koktél és 
szendvics mellett ünnepelték a fia-
tal párt, dkik a koccintás után visz-
szavonultak, átöltöztek és az esti 
gyorssal már indultak Tuormina 
felé. 

— Ugyanekkor, este hét órakar 
már u belvárosi főplébánia temp-
lomban gyülekezett a Várból leér-
kezett közönség, hogy jelen legyen 
Bud János volt pénzügyminiszter 
és felesége nemes Földváry 

Mária leányának, Mug-
dának esküvőfán. A 
közszeretetben álló bál-
királynőt szentmiklósi 
és óvári Pongrácz Ti-
bor ügyvéd vezette ol-
tárhoz, u fiatal párt 
valósággal elborították 
virággal és gratuláció-
val. Egyébként szombat 
az esküvők napja volt» 
amennyiben, ugyancsak 
április 24-én tartotta 
esküvőjét Stróbl Mi-
hály — néhai Stróbl 
Alajos szobrászművész 
és felesége, Kratochivill 
Lujza fia — Bartók 
Évával, néhai Bartók 
Ferenc és felesége, Ko-
máromi-Térffy Mari-
anne leányával. A fia-
tal pár tanúi Térffy 
Béla ny. miniszter és 
Homonnay Tivadar or-
szággyűlési képviselő 
voltak és a krisztinavá-
rosi templom zsúfolásig 
megtelt közönséggel az 
előkelő esküvő alkal-
mából. 

— Két eljegyzési hírt 
is át kell nyujtanunk 
még, angyalom: Zsit-
vay Margitot» Zsitvay 
Tibor ny. igazságügy-
miniszter leányát dr. 
Szentgyörgyi Lóránt 
Gordon Eszter és ifj. Koós 

ödön házasságot kötöttek 
(Schäffer ioto) 



ügyvéd jegyezte el és Windisch Im-
re seregély esi földbirtokos leányát 
dr. Heinrich Viktor ny. járásbírósá-
gi elnöki fia, Heinrich Tivadar. 

— Mi Mr az arisztokrata fronton? 
— Három új titkos tanácsost ün-

nepelnek: Esterházy Pál herceget> 
Festetich György herceget és Mon-
tenuovo Nándor beileget. A Pnrk 
Klub a rossz idő ellenére is már 
felébredt, s a májusi szezon ezidén 
rendkívül mozgalmasnak Ígérkezik. 

Tavaszi események készültek, de 
téli estélyekké váltak: a Szénássy 
Gyuláék nagy szoaréja szombaton, 
a Ditróiné, Bodó Kató bridzs-vacso-
rája vasárnap és a Schmiedt Jó-
zsef né Kelenhegyi úti villájában 
rendezett összejövetel hétfőn. Ezeket 
leszámítva csend uralkodott az ösz-
szes frontokon, sajnos inkább sí-ki-
rándulásokra készülődhetnek höl-
gyek és urak, mint ta-
vaszi weekendebre. 

— No azért Lillafüred 
és Kékes benépesednek 
már szombatonként, vi-
szont, aki csak teheti, 
délre menekül ebből a 
hideg világból. A nász-
utasokon kívül is sokan 
utaztak el a napokban 
Olaszországba, tudunk 
egy i f j ú hölgyről, aki 
Milánóig egyedül uta-
zott s csak ott szállt 
be hozzá kirándulópart-
nere, pont abban a pil-
lanatban, mikor egy 
másik sínpáron megje-
lent a hálókocsijuk 
mellett a Pestre vissza-
induló közvetlen rivi-
érai kocsi, amelynek 
ablakából Jóét ismert 
pesti úr végiggyönyör-
ködte a »váratlan» ta-
lálkozást. Olaszországi 
útra indult még Ka-
szab Elemérné, Velence 
—Firenze útiránnyal, 
most azonban neked 
adom át angyalom, a 
szót, vagyis: halljuk! 

— Egy igen kedves 
és rokonszenves gróf 
minden áldott este meg-
jelenik valamelyik szó-
rakozóhelyen, de min-
dig csak bárban, vagy 
dizőzzel díszített kávé-

házban. Soha nem mulatóhelyen. Az 
egyik barátja meg is kérdez-
te tőle, hogy mért nem megy már 
egyszer valami rendes Hokál«-ba, 
mire azt válaszolta megbotránkoz-
va, hogy a mulatóhelyen mulat az 
ember, ő azonban csak szórakozni 
akar, tehát szórakozóhelyre jár. — 
Kár, — mondta a barátja, — tudni-
illik a mulatóhelyeken nemcsak 
»mulat« az ember, hanem műsort is 
néz. Ez a kijelentés szeget ütött a 
csökönyös gróf fejébe, s most min-
den vasárnap délután, mikor a mu-
latóhelyeken teadélutánohat rendez-
nek» s az esti műsor is színre kerül, 
hol egy-egy dizőz, hol egy-egy bar-
direktrisz társaságában megjelenik 
a lokálban lés tapsol az artistáknak. 
A barátai viszont folyton azzal 
bosszantják, hogy gyerekelőadások-
ra jár, a gróf azonban rendületlenül 

Bud Magda és dr. Pongrácz 
Tibor házasságot kötöttek 

(Schäffer foto) 



kitart elve mellett, hogy mulató-
helyre csak délután teszi be a lábát. 
Legutóbb egy ilyen »teadélutánon« 
tizennégy üveg pezsgőt fogyasztott 
el, a társaságában levő bárdirektrisz-
szel és este 9 órakor, mikor a »tew 
befejeződött, mindketten úgy be vol-
tak csípve, hogy betegszállító autón 
vitték őket haza. A betegszállító ko-
csi, mint jármű, amelyben feküdni 
is lehet, úgy megtetszett a grófnak, 
hogy másnap egyik hotelétteremből 
ebéd után már mentőkocsin akart 
hazatérni budai palotájába, hogy 
már útközben is kényelmesen szun-
dikálhasson. 

— Szép a kényelemszeretet, de az-
ért tudunk jobb közlekedési eszközt 
is, mint a betegszállító kocsi. 

— Például? 
— Például, láttad-e angyalom azt a 

tündéri berendezésű kis autót, amely 
az elvált fiatalasszony tulajdona e 
percben, s amelyikben a. hátsó ülé-

f 'V. 

sek alól gombnyomásra egy tökéle-
tesen felszerelt toalettasztal emelke-
dik ki, amely elé a sofőrülés oda-
fordítható, s igy különösen week-
end-kirándulások, strandolások után 
ott helyben pótolja a legkényelme-
sebb öltözőszobát. 

— Gyorsan még pár szót az aktuá-
lis jövés-menésekről, vagyis Benke 
Miklósék Judit leányuk tiszteletére 
táncos teát rendeztek, s a nagyszám-
ban egybegyűlt gavallérsereg el volt 
bűvölve a házikisasszony kedvessé-
gétől. Népes tea volt még Nickl Al-
frédéknél, továbbá Nóvák István és 
felesége adtak teát Sylvana leányuk 
tiszteletére, volt azonkívül egy dél-
utáni koktélparti, amely hajnali 
korhelylevessel végződött, s egy dél-' 
előtti sörözés, amely pont éjfélkar 
nyert befejezést, de egy kis tö-
redéke a sörözőknek még felment 
egy vendégszerető házhoz foly-
tatni a mulatságot, ami azonban 

kissé szomorúan vég-
ződött. 

— A háziakra, vagy a 
vendégekre nézvef 

— Természetesen, hogy 
a háziak itták meg a 
levét a mulatságnak, il-
letőleg a halászlevét. 
Már tudniillik anwak a 

/ halászlének a levét, 
amelyet a. fiatalurak 
az ebédlő parkettjén ra-
kott szabad tűzön akar-
tak kotyvasztani, s mi-
re u pásztortüzet a há-
ziúr észrevette, már 
menthetetlen volt a 
helyzet, sőt ráadásul 
két lovagias ügy is ke-

I rekedett a háziúr ön-
kéntes tűzoltásából. A 
segédek már becsület-
bíróságot akarnak ösz-
szehívni, hogy párbaj-
képesek-e azok a ga-

1 vallérok, akik egy elő-
kelő vendéglátó ház 
ebédlőparkettjén rakott 
szabad tűznél akarnak 
melegedni s nem a ven-
déglátó családi tűzhely-
nél, — adieu! 
Mr». Simpson legújabb fény-
képe. A legközelebbi fölvé-
tele alatt már valószínűleg 
nem ezzel a névvel fog sze-
repelni, mert mint a londoni 
lapok jelzik, a Mr. Ernest 
Simpson által benyújtott váló-
kereset május 3-án válik jog-
erőssé. Egy nap múlva Mrs. 
Simpson már a saját leány-
kori nevét használhatja, vagy 
— ami még valószínűbb Mr. 

Windsor nevét 



Zádor Gáza: A pincsi bicikli túrára indul 

Ulmar István: Rómeó és Julia a strandod 

E heti pályázati anya-
gunkban domináló szerepet 
kapott a kutya. Pályázó-
ink rájöttek, hogy Önkén-
telen humorért mindig há-
lás dolog az állatvilághoz 
fondhilni. Vigyázni kell 
azonban, nehogy egyolda-
lúak legyünk. Ez a téma 
már nem sok változatot 
tartogat. Keressünk újabb 
motívumokat is. A hét 
győztese Siklós Pál Buda-
pest, »Szíves marasztalás« 
című felvételével, ö kapta 
a Színházi Élet boltjába 
szóló 10 pengős vásárlási 
utalványt. A többiek dísz-
oklevelet nyertek. 

Bocskay István: Furcsa nörsz és még 

Siklós Pál: Szfves marasztalás 



A névnapi csokor 

írta: Sz. HORVÁTH JÁNOS 
Gere Tamás óraadó tanár a zálogház-

ból jött ki. 
Egy papírpénzt és némi ezüstöt süly-

lyesztett a zsebébe, s a tiltott helyről 
távozó diák óvatosságával kémlelt kö-
rül a gyérforgalmú utcában ég gyors 
léptekkel a körút felé tartott. 

'Szórakozottan morzsolta öblös zse-
bében az ezüstpénzt. Egy . . . kettő . . . 
három . . . négy . . . aprította egymásra-
ejtve a pengőket, ihogy újból felmar-
kolva élőiről kezdje. 1A sarkon gondo-
san kisimította a bankót és tárcájába 
tette, azután kihalászta kesztyűit és 
isdetve felhúzta. Mezítelennek érezte 
a kezét, melynek gyürűsujján kerek csík-
ban ott színesedett még a pecsétgyűrű 
helye. 

Még a fülében esengett a hang, amint 
a becses családi ékszer megcsörrent a 
zálogházi mérleg réztányérján s a 
nyomában ébredő önvád keserű ízé-
vel úgy gondolt rá, mintha a kereszt-
levelét, őseit és az egész családfáját 
adta volna el és elsejéig titko» szárn-
üzöttként kellene bujdosnia. 

Mégsem a gyűrűt sajnálta, inkább a 
pénzt keveselte s azon törte a fejét, 
hogy egészíthetné ki még ezt az össze-
get. 

Agnes napja volt. A »Drági« név-
napja, tahogy dr. Kálló Ágnest becézte. 

Névnapi csokorra kellett a pénz. 
Másnak legalább abban van szeren-

cséje, — töprengett magában — hogy 

f Gyönyörű csokrot állított össze . . 

választottjának névnapja a nyíló ta-
vasz vagy a virágzó nyár idejére esik, 
amikor olcsó pénzen kedveskedhet ün-
nepeltjének virággal. Január közepén 
túl ez a névnapi figyelem lényegesen 
drágább s bizony igénybe fogija venni a 
gyűrűre folyósított kölcsönösszeget. 
Csak elég legyen 1 

Fogalma sem volt, hogy ebben az idő-
szakban mibe kerülhet egy névnapi cso-
kor. Egy kisegítő óraadó tanárnak nem 
sok pénzforrás áll rendelkezésére s így 
bánatos lemondással belenyugodott, 
hogy csak egy szerény csokrot vásárol-
hat. 

Egymásután nézte végig a virágüzle-
tek kirakatait. 

A hatalmas vázákból ismeretlen exo-
tikus virágok dús fürtökben buggyan-
tak kd. Húsos kannák, kecses cikláme-
nek, tányérnyi krizantémumok között 
tűzszínü szekfűk és halvány rózsák 
•pompáztak. Még nagyobb összeg birto-
kában sem tudott volna hirtelen vá-
lasztani. 

Nem is mert benyitni egyik boltba 
sem. Tuidita, hogy vásárlás nélkül nem 
jön ki, Iha egyszer bent van, azt sózzák 
rá, amit akarnak. 

Tovább ballagott, míg egy mellékutcá-
ban olyan üzletre akadt, hová bizalom-
mal nyitott be. iSzolíd helynek látszott, 
hol feltűnés nélkül érdeklődhetett az 
árak után is. Eszébe sem jutott alkudni. 
Sértőnek tartotta volna Ágnessel szem-
ben. 

Az ínyencek gondosságával váloga-
tott az illatos áru között. A csinos vi-
rágáruslány gyönyörű csokrot állított 
össze s amíg elrendezte és az arany-
szállal átkötötte, iGere Tamás gyorsan 
kiszámította, hogy nem is olyan drága 
és még autóra is maradt pénze. Persze 
csak oda. Vissza már kisszakasszal jöhet. 

Boldog ügyetlenséggel lóbálta kezé-
ben a virágot s amint az utcára ért az 
első taxival a klinikára hajtatott. 

Eddig még nem járt Ágnesnél. Nyári 
sportbarátság fűzte a doktor kisasszony-
hoz s ez mélyült el benne bátortalanul 
és bizonytalansággal küzidlve. Ez a név-
napi figyelem a komoly érdeklődés első 
megnyilatkozásának volt szánva, Rövi-
desen véglegesítik állásában és nősü-
lésre is gondolhat. Ágnestől függ. Mint-
ha az ő nagy, barna szemeiben is biz-
tató fényjeleket látott volna többször ki-
gyulladni. 

A portás udvariasan igazította útba. 
— Parancsoljon az első emelet tizen-

nyolc alá fáradni. A női osztályon van 
dr. Kálló Agnes kisasszony. 

A tudós professzorok márványszob-
raival díszített lépcsőházban néma 



tiszteletet érzett Agues hivatása iráut. 
Ünnepélyes hangulat vett rajta erőt 8 
kicsit zavarban is volt, amint bekopo-
gott a tizennyolcas szoba fehér ajtaján. 

Senki sem jelentkezett még ismételt 
kopogásra sem. 

— A doktorkisasszonyt 'beteghez hív-
ták. Uögtön visszajön — világosította 
fel egy arra (haladó molett ápolónő. 

Bosszantotta, üogy varakoznia keli. 
Ezzel törést szenvedett az előre elkép-
zelt látogatás sima vonala. Minden perc-
cel fakult a kép, amit oly szeretettel 
színezett ki magában Agnes öröméről 
a névnapi figyelem nyomán. Egyideig 
elnézte az aggódó arcú látogatókat, 
amint halkan lépkedtek a kórtermek 
felé cukrászcsomaggal és virággal a 
kezükben, azután hirtelen elhatározás-
sal lenyomta az egyik szoba kilincsét. 

Hátha ott találja meg Ágnest. Nem 
akarta zavarni munkaijában, de türel-
mesebben várakozna, ha tudná, honnan 
fog kilépni. 

Csendesen tette be maga után az ajtót 
s a virágot iháta mögé rejtve körülné-
zett Kétoldalt fehér ágyak álltak me-
rev sorban egymással szemben s a 
szűk közökben elszórtan látogatók szo-
rongtak hozzátartozóik mellett. Ágnes 
nem volt bent. 

Már épp a kilincsre tette a kezét, 
hogy visszavonuljon, amikor az egyik 
ágyból egy kéz nyúlt ki, feléje inte-
getve. 

— Halló! Tanár úr! Itt vagyok! 
Tévedés lehet, gondolta magában és 

megfordult, hogy kifelé induljon. 
—Gere tanár úr! Halló! — hangzott 

most már határozottabban az előbbi 
hang. 

Hát ez ki leheti Visszafordult s az 
ágyban ülve integető nő felé indult. 
Csak amikor odaért, ismerte fel a beteg-
ben Malvin kisasszonyt a kis trafikból. 
Igaz, napok óta nem látta az üzletben 
s a mamája említett is valamit, hogy a 
lánya beteg. H á t . . . elég rossz színben 
van szegény. 

Az állandó trafiklátogatók ismeret-
sége fűzte a lenszőke trafikos kisasz-
szonyhoz. Egy cigaretta füst je mellett 
átfutotta nála a friss képeslapokat és 
hálából pár udvarias bókkal kedveske-
dett, amit ő szemmellátható örömmel 
fogadott. A vevő és eladó barátságos 
viszonya azonban nem terjedt a beteg-
látogatást indokoló szorosabb ismeret-
ségig. 

Mindegy} Ha már itt van, üidívözlí és 
javulást kíván neki. 

— Kedves tanár úr! Mennyire örü-
lök. hogy eszébe jutottam — áradozott 
Malvin kisasszony. — Igazán nem mer-
tem arra gondolni, hogy meglátogat. 
Olyan egyedül éreztem magam. A ma-
mának a trafikban kell lennie s eddig 
még nem is volt nálam senki. Maga az 
első kedves látogatóm. 

Kócos fejével, a gyűrött hálóingből 
kinyúló sovány nyakán elég szánalmas 
látványt nyújtott s a tanár úrnak nem 
volt szíve a téves feltevést eloszlatni. 
Ha örömet szerez neki, hadd higyje sze-
gény, hogy ő hozzá jött. 

— A. kedvenc virágaim . . . eu t tog ta , . . 

Malvin kisasszony friss erőre kapott 
fürgeséggel takarította le hosszú kar-
jaival az egyetlen széket és kedves erő-
szakkal hellyel kínálta. 

— Ügy! Ide ülijön, kedives tanár úr! 
Cere Tamás a szűk helyen zavartan 

próbált elhelyezkedlni. Arcára kiült a 
beteglátogatók aggódó arckifejezése, 
bár ez az aggódás a részvéten kívül egy 
hirtelen átvillanó vészes sejtésből is táp-
lálkozott. 

'Nem alaptalanul. 
Egyik kezében kemény kalapját, a 

másikban a hátamögé rejtett virágot 
szorongatva csak úgy tudott leülni, 
ha egyik terhétől megszabadul. A ka-
lapot nem rakhatta a beteg ágyára s 
így visszavonhatatlan kényszerűséggel 
a csokrot kellett elővennie. 

Isten veled névnapi csokor, — futott 
át agyán a tragikus félreértés valószínű 
fejleménye, s mielőtt mentő ötlet után 
nézhetett volna, (Malvin kisasszony az 
örömtől tágranyílt szemekkel, gyerme-
tegen ujjongva már birtokába is vette. 

— Drága tanár úr! Ezt a kedves 
figyelmet igazán nem érdemeltem meg 
— hálálkodott elérzékenyedve. 

Cere tanár úr langyos mosolyt erő-
szakolt magára és félig nyitott szájjal 
úgy nézett a csokor után, mint a gyerek 
a léggömbre, mely szálát tépve a ma-
gasba röppent. 

Malvin kisasszony sietve lefejtette a 
selyempapírt s a virágot maga elé 
tartva, diadalmasan hordozta körül 
tekintetét a szobában. 

Ilyen gyönyörű csokor nem is ékesí-
tette egyik beteg szekrényét sem, noha 
voltak közöttük o.sinosaibbak is a tra-
fikos kisasszonynál, ki most már pisze 
orrát a virágok közé fúrva szívta ma-
gába a nehéz illatot. 

— A kedrveno virágaim — suttogta. 
— Nagyon, nagyon köszönöm — és 
láaas tenyerébe zárta a tanár úr kezét, 
aki kínos dadlogással mentegetődzött. 

— Igazán csekélység! Szóra sem érde-

fí1 



mes . . . inkább beszéljünk az egészségé-
ről. IHogy van? Javult-e az állapota 
amióta bent van! 

— Oh! Nines komolyabb bajom, — 
sietett ia megnyugtató válasszal Malvin 
kisasszony, gyors mozdulatokkal nyom-
kodva lejéhez makrancos fürtjeit — 
rövidcsen ihaza megyek. Most már nem 
is l e n n e türelmem itt raboskodni — mo-
solygott pajkosan A tanár árra, közben 
varázslatos sietséggel rizsporozta ma-
gát és cikázó lendülettel pirosította vér-
telen ajkait. 

Gere Tamás már legszívesebben távo-
zott volna a végzetes tévedéstől kifosz-
tottan, virágtalanul, megtörten, az Ág-
nes-nap keserű emlékével, de Malvin, 
kisasszony mindliobban éledő rokon-
szenves érdeklődéssel csevegett, olyian 
apróságokra térve át, mik eddig szóba 
sem kerültek közöttük. 

Megadással tűrte a sorsát s a látoga-
tási idő végét jelző megváltó csengő 
hangját leste. Szerencsére a fali óra 
mutatója csak pár percnyire járt már 
a négy órától. Mindjárt búcsúzhat. 
Feltette magában, hogy többé feléje 
sem néz a kistrafiknak és még a kör-
nyékéről is elköltözik. Most mar csak 
az nyugtalanította, ihogy véletlenül ta-
lálkozhat Ágnessel. 

Ez meggyorsította elhatározását s 
máris búcsúzni kezdett. 

— örülök, hogy nincs komolyabb baja 
— kedves kisasszony. — Továbbra is ja-
vulást kívánok. A látogatási idő lejár 
s én nem zavarhatom tovább a házi 
rendet. 

\ 
Malvin kisasszony hálája azonban fo-

kozottabb érzelmi lendületet vett s a 
tanár úr kezét már szorosan' a keble 
fölött kulcsolta magáihoz. 

— Szó sem lehet róla! A mi drága 
doktorkisasszonyunk nem olyan szigorú 
— fordult Ágnes felé, aki már meg-
kezdte a köteles betegvizsgálatot és 
ragyogó fehér köpenyében abban a perc-
ben tünt fel az ágy szélénél. 

Gere Tamás a kisértetlátók merevsé-
gével nézett Ágnesre, félkezével hátra 
tolta a széket, hogy állva üdvözölhesse, 
másik keze azonban ott horgonyzott 
összekulcsolt tenyerében Malvin kis-
asszony kebelén. 

Sután hajolt meg s mintha a beteg 
láza áradt volna el ereiben, kipirult, 
halántékán lüktetni keadftek az erek a 
egy értelmes szót sem tudott fülön-
osipni, mellyel ezt a beszédes helyzetet 
enyhíthette volna. 

Ágnes kurta fejbiccentéssel fogadta 
üdvözlését és merészen ívelt szemöldöke, 
mint hangtalan kérdőjel futott fel ma-
gas homlokán. Amint tekintete a cso-
korra siklott, ajkába (harapott, kezében 
idegesen forgatta a sztetoszkóp vékony 
nyakát s egy pillanatig tétován állt az 
ágy szélénél. Azután fegyelmezett moz-
dulattal ujjai közé vette a beteg kezét 
s az érverését figyelte. 

— .Kicsit izgatott máma. Csak kivéte-
lesen engedélyezem a látogatási idő 
meghosszabbítását. 

Malvin kisasszony a kegyes kivételt 
azzal hálálta meg, hogy amint a keze 
felszabadult, egy tűzvörös kánnát húzott 
ki a csokorból. 

— Ugy-e nem haragszik, — fordult 
Gere felé — ha ezt az egy szálat a mi 
drága doktorkisasszonyunknak adom. 
ö igazán megéndlemli és különben is 
ma Ágnes napja van. A doktorkisasz-
szony névnapja. 

A tanár úr kényszeredett mosollyal 
bólintott. 

— Hogyne! Természetesen. 
— Köszönöm, kedves! — cirógatta meg 

a beteg kisasszony arcát Ágnes s anél-
kül, 'hogy Gere Tamástól elbúcsúzott 
volna, tovább folytatta útját a terem-
ben. 

A tanár úr lopva kísérte tekintetével 
a távolodó kedves alakot. A célbaért 
piros virág úgy sütött feléje, mint az 
éjszakába rohanó vonat tilos jelzőlám-
pája, Füléhez már csak távolról érke-
zett Malvin kisasszony hangja, ki a 
néma jelenetből semmit sem vett észre 
s a bátortalan hódoló »avarának tulaj-
donította a tanár úr kapkodását bú-
csúzkodás közben. 

— Mikor látom visizontí — csicsergett 
feléje ibájos kíváncsisággal a trafikos 
kisasszony. 

Valami udvariasat mormolt Gere 
Tamás, amire később nem tudott vissza-
emlékezni. Majd elesett a sikos linó-
leumon, amint a lépcső felé rohant s 
csak a portás udvarias kérdésére tért 
magához, aki az iránt érdeklődött, meg-
találta-e a doktorkisasszonyt. 

—Sajnos nem találtam meg — sóhaj-
tott és utolsó pénzét a derék ember 
markába nyomta. 

Ágnes ktirta fajblcoantésssl fogadta Üd-
vözlését . . . 

(O. Erdélyt Aranka rajzai) 



A TE VERSED 
Irta : Babay József 

iMondd, mindig így lesz, 
Mindig visszatér 
Az egyik kéz 
A forró másikéi! 
Az ujijunk mindig 
ölelést akar! 
Jaj , megirlgyli 
Tőle majd a kar . . . 
Mondd, mindig igy lesz: 
Széttárul karunk 
És osókkísértőn 
Élni akarunk! 
Mondd, mindig így lesz: 
Fel-fel forr a vér 
És egyikünk 
Sikolt a másikér! 
Mondd, mindörökkön 
Élni akarunk! 

S mi lesz velünk, 
ha majd egy éjszakián 

egymásról karunk! 

HURCOLKODÁS 
Irta : Fedor Ágnes 

Ma újra egyszer már tovább kell menni 
Egy szobából, amelyhez nem, filz semmi 

Egy új szobába — melyhez nincs közöm, 
Most utoljára még felöltözöm, 

És aztán mindent el kell csomagolni. 
Nem volt jó hozzám ez a néhány holmi 

Nem súgja egy se közülük »emlékszel?« 
A párnákról — mint ottfelejtett ékszer — 

Nem csillan félém elmúlt percek láza. 
— Láz akkor volt csak, ha meg voltam 

fázva. 

És mégis fűz egy emlék e szobához. 
Itt lettem felnőtt. Felnőtt és magános. 

Gondért először itt került az álom 
Itt hittem el, hogy nincs már kire várnom 

Nem hívnak többé virdgszagú esték! 
S nem vonz más illat — csak a 

nyomdafesték1 
S hogy újra egyszer ma tovább kell menni 
Nyugodt vagyok most. Nem maradt itt 

semmi. 
Kis furcsa sír csak. Üires üveg kölni... 
S benne egy vágy, — amit meg kellett 

ölni. 

PASZTELL 
írta : Segesdy László * 

Szelíd magmba hajló domb felett 
öreg faház és egyikét görbe pad — 
A vadszőlő már mérges zöldbe hajt 
S az égről fáradt, széles nap nevet. 

Amerre szem lát: itt-ott egy bokor, — 
Néhány fűz áll a kis patak felé, 
Rozzant talicska hajt az út elé 
S a porban vézna kiscsUcó kotor. 

Fehér selyemszál húz a fák között, 
Itt csönd, de túl a törmelék mögött, 
Néhány kacsa csámcsogva billeget. — 

Egy vén anyóka szárazfát kötöz — 
S ahol a domb az erdővel födöz, 
A szélmalom fáradtan integet... 

A SZEMEDBE NÉZTEM 
Irta: Fekete Lajos 

és tekinteted 
meleg bársonyán mint 
két párduckölyök 
együtt heverésztek: 
a szenvedély és 
az álmos nyugalom. 

Szép köt kis állat; — 
egyet játszani 
milyen jó volna 
veletefk, ha most 
játékos kedvvel 
közétek lecsapnék. 

Játsszunk tehát, két 
kifesi vadócom, két 
barna állat: két 
sötét szemem! De! . . . 
Kettőtök közül 
melyiket simítsam! . . . 

Azt-e amelyik 
langy simogatásra 
kéjjel, elömlik 
s aztán megremeg! 
vaigy azt, amelyik 
forró szenvedélyek 

tüzétől hajtva, 
(kéjes csattogás közt 
véresre marná 
keskeny kezemet! 
. . .Csókolj meg, kedves: 
a veszélyt akarom!. . . 
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A pályázatok az Akadémia Nyelvművelő 
Bizottsága előtt! 

Az elmúlt hiéten a Magyar Tudományos Aka-
démia Nyelvművelő Bizottsága elé terjesztettük a 
»Játsszunk színházat magyarul« pályázat eddig le-
közölt magyarosításait. A Bizottság következő Ülésén 
kiválasztja azokat a szavakat, ^melyeket dijazásra 
méltónak talál. Ezeket a Színházi Elet tíz-tíz pengő 
készpénzzel jutalmazza. 

Folytatjuk a pályázatok közlését. 
Sceníi'oizó = öt'letező 
foyer = átmenő 
operett = : dalmese 
girl = táncleány 

Beküldte: vitéz Pottyondy Imre 
Csengele. 

Figur ino = alakraja 
Beküldte: Gizi Krasovecz 

Róma 
Kabaré = vígszínkör 
púder = arcpor 
operatőr = filmforgató vagy forgató 
amorózó = szerelemihős 
kabihetailakítáis = mintaalakítás 
konferanszié = csevegő 

Beküldte: Zimmermann Irma 
Budapest. 

Girl = nőke 
blende = zárkép 
koreográfia = táncképlet 
koreográfus = tánoképletező 
Megjegyzés: Harsányi Zsolt legutóbbi cikkében 

olvasom, hogy nem hallott a Makó és Jeruzsálemről 
szóló szólás-mondás eredetéről íme : a keresztes-
háborúk idején egy Miakó nevű, nem magyar lovag 
elindult Jeruzsálembe. Elindulása után az otthon-
maradottak használták a következő kifejezést: X. Y. 
olyan messze van valamilyen teljesítménytől, mint 
Makó Jeruzsálemtől. Makó tehát nem a város neve. 
Miután a IX. és X. században nem volt gyorsvonat, 
a hasonlat hihető és találó. 

Beküldte: Saásy Lukács 
• Budapest. 

Várjuk és közöljük az ú j pályázatokat. Azonban 
ne csak színházat játsszunk magyarul — mást is! 
Tehát kérjük a színházi nyelvtől független magya-

D. Róna Emmy, római ttsztön-
dijas festőnö »Tanítványok« 
cimü képe a Nemzeti Szalon-

ban az U. M E. kiállításán 

Cs. Szabó László: -
„Doveri átkelés" 

Aki ezt a könyvet írta, 
művész és közgazdász egy 
személyben. Egy új író-
típusnak kitűnő, talán leg-
jobb képviselője. A »Do-
veri át kelés « négy útiem-
lék, szociográfiai rajz, po-
litikai szemlélet. Az élet-
tel éppúgy, mint önmagá-
val szemben magas igényű 
ember vallomásai lenyű-
göző, tanulságos olvas-
mány. Minden sorában hi-
teles. Cs. Szabó László jól 
lát, azt látja meg, ami ér-
dekes és biztos érzékkel 
sejti meg a jelen dolgok 
jövőbeli képét is, amint 
azt a Degrelle mozgalom-
ról írottaknak azóta a va-
lóságban bekövetkezett 
eseményei igazolják. A 
Doveri átk-elés nemcsak 
szép könyv, hanem új mű-
faj is, úttörő cselekedet a 
magyar irodalomban. 

- t - n . 
KÖNYVNAPI KÖNYVEK! 

Június 3., 4. és 5-én lesz 
a könyvnap. Hatalmas 
anyagot jelentetnek meg 
a kiadók erre a három 
napra. 

Körmendi Ferenc könyv-
napi könyve: »Találkozás 
és búcsú.« Regény; egy 
Hélolass szigeten játszó-
dik. 

Földi Mihály »Isten or-
s-ága felé« című trilógiá-
ja, új, egykötetes, olcsó 
kiadásban jelenik meg. 

»NASZÜT« 
Herman Lipót debreceni 

kiállításáról 



/h^duu 
írta: LESLIE CARTHERIS 

Simon Templar a Café Berrynben 
ült Az angol napilapba temetke-
zett. Elmélyedve nézte jó Isik etr ült 
képmását- Ez a fénykép tényleg 
megszólalásig hasonlított rá. »A ka-
landorkirály fényképe« állott az 
arckép alatt. Simon Templar elége-
detten gondolt arra, hogy; a Pa-
nama felé hajózó gőzös fedélzetén 
az ő papirosaival ellátott, az ő neve 
alatt utazó egyént, aíkinek ötszáz 
fontot fizetett ezért a csekély bará-
ti szívességért rádiogramokkal üldö-
zi a Scotland Yard. Legalább tíz 
napba kerül, míg a Scotland Yard 
kinyomozza a tévedést. Ez alatt a 
tíz nap alatt nyugodtan feketeká-
vézhat. 

A mellette levő asztalnál elraga-
dóan csinos angol leány hiányos 
francia tudásával reménytelenül 
magyarázta a pincérnek az angol 
teaforralás komplikált szertartását. 
Segélytkérően nézett át Simon 
Templarra. 

— Ecoute toi — idefigyelj — Si-
moni. Templar folyékony, hamisítat-
lan franciasággal elmagyarázta a 
pincémdk a lány kívánságát. A tea 
megérkezett. A lány megkóstolta, 
elhúzta arcát. Nagyon szép szája 
volt. 

— Adjia föl kisasszonyom, remény-
telen eset Rendeljen egy martinit 
— tanácsolta Simon Templar. 

Máris megadta a parancsot a pin-
cérnek. 

— Bár úgy tudnék beszélni fran-
ciául, mint maga — sóhajtotta a 
lány. 

— Sokáiig éltem Párizsban. 
— Akkor bizonyosan jól kiismeri 

magát a városban. 
— Párizs a magáé — hajolt át a 

szomszéd asztalhoz Simon. — Mit 
óhajt látni? Tisztes éjjeli klubokat, 
vagy apacstanyákat ? 

A lány belekóstolt likőrös poha-
rába, mintha mélyen elgondolkozott 
volna. Hirtelen Simon felé fordult: 

— Mondja, idegen, hová menjen 
egy lány, akinek ez az utolsó sza-
bad estéje? Egy lány, akinek két-
ségbeesett cselekedetet kell végre-
hajtania, ami ha nem sikerül . . . 
Nos, akkor a lánynak nem lenne 
választása, hogy hova menjen az-
utáni . . . 

Simon Templar világoskék szeme 
figyelmesen a lányra tapadt. 

— Azt hiszem, — mondotta — hogy 
ezt a lányt «így csöndes kis kocsmá-
iba vinném a Place Saint-Miehelan. 
Azután végigautóznék vele a Bou-
levard Saint Michelen, feketekávét 
innánk a Closerie des Lilas-ban. 
Azután meglátnánk a többit. 

— Szívesen -mennék — szólt hal-
kain a lány. 

Simon fizetett. A lány felszedte 
kézitáskáját és kesztyűjet Beszáll-
tak egy arrahaladó taxiba. 

— Éjfélig szabad vagyok, idegen 
— mondotta a lány. 

— Es azután éjféli óraütésre haza 
feli sietnie és csak; az üveigpapucs-
káját hagyja itt emlékül? 

— Nem, — felelte keményen a 
lány. — Ki kell fosztanom egy há-
zat. 

A (kiskocsmában ültek egymással 
szemlben, a fehérabroszos asztal mel-
lett. A lány szórakozottan evett: 

— örülök, hogy találkoztam ma-
gával, idegen. Magát semmi sem 
hozza M a sodrából, s nem zaklat 
fölösleges kérdésekkel. 

— Talán, majd később kérdezek. — 

Segélytkérően nézett át Simon Templarra 



Minket betörőket semmi sem lep 
meg; 

— őszinte leszek magához, idegen. 
Sohasem találkoztunk ezelőtt és ez-
után sem találkozhatunk. Hallott 
valaha Lord North wad'e-ről? 

Simon Templar jól ismerte Lord 
Northwade nevét. A világháború 
legsikeresebb és legellenszenvesebb 
hadiszállítójáét. Aki a háború után 
következő zavaros években óriási 
vagyont harácsolt. Most Párizs kör-
nyékén fejedelmi kastélya volt, 
ahová visszavonult, hogy kétes üz-
letei (fáradalmát kipihenje. 

— A nagybátyám — mondotta a 
lány — Judith Molloy vagyok. 

— Fogadja részvétemet 
— Apám az oxfordi műegyetem ta-

nára — folytatta a lány. — Bizo-
nyára hallott felőle. El sem képzel-
het két ilyen különböző fivért. 
Northwade pénzt akart. Apám a 
tudománynak élt. Northwade szerel-
mes volt az anyámba. De anyám 
apámat választotta Northwade so-
hasem' bocsátott meig nekik. Titok-
ban fivére ellen tört. Hasztalan ma-
gyariáztam apámnak, hogy bátyja 
tönkre akarja tenni. Nem hitte el. 
A mult évben apám zseniális, ú j 
motort talált fel. Minden pénzét rá-
költötte a kísérletre. Bátyjához for-
dult segítségért. Northwade ezer 
fontot kölcsönzött neki, de kikötötte, 
hogy a szabadalom az övé, ha apám 
három hónap alatt vissza nem fize-
ti a 'kölcsönt. Nem tudta visszafi-
zetni. Northwade eladta a szabadal-
mat egy francia tőkecsoportnak. 
Törvényes úton nem' tudom meg-
akadályozni ezt a gazságot. Ma este 
betörőik Northwade házába. Elrab-
lóm a kölcsönről szóló okiratot és a 
szabadalom terveit. Northwade nem 
fordulhat a törvényhez ha észreve-
szi a rablást, nem teregetheti ki a 
naigy nyilvánosság «©lőtt, hogy mi-
lyen piszkos módon jutott a szaba-
dalomhoz. Gondolja, idegen, hogy 
teljesen bolond vagyok? 

— Csak egy kicsit-
— Lehet, hogy az vagyok. De hal-

lott valaha Simon Templar felől? 
— A kaland orkirályról? — mor-

molta Simon, de -mozdulatlan arca 
meg sem rándult. 

— Látja, ez a betörés, ez olyan 
munka, amit ő rögtön vállalna. 
Igazságszolgáltatás, mégha a tör-
vény megszegésével küzdöm is ki az 
igazságomat. Bár találkozhatnék Si-
mon. Templarral! ö megértene en-
gem. Azt mondaná: érdemes vál-
lalni a kockázatot . . . Maga is 
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megértő lélek, idegen. Türiedmesen 
meghallgatott. Most beszéljünk más-
ról. Felejtse el az egészet. 

— Nem felejtek el semmit, Ju-
dith — mosolygott iSimon Templar. 
En vagyok a kalandorkirály. Nin-
csen olyan acélszekrény a világom, 
amit ki ne tudnék nyitni. Es nincs 
olyan elképzelhetetlen cselekedet, 
amit végre ne tudnék hajtatni. Most 
azonnal kimegyünk együtt Fon-
tai nebleauba. 

— Igen, ott lakik a nagyibátyám 
— mondotta a lány. 

A Closerie des Lilas-ból a lány 
autójáért telefonált. A kocsi a Ma-
delaine előtti garázs előtt várt reá-
juk. Vágtattak az úton. Lord 
Northwade kastélya, kis Napoleon-
stílben épült palota, alacsony domb 
tetején állott. A leány útközben 
olyan alaposan leírta a házat, hogy 
Simon úgy érezte: teljesen kiismeri 
magát az épületben. A lány a villa 
tervrajzát is odaadta neki. Sötét éj-
szaka volt iSe holdfény, se csillag. 
A betörés számára eszményi éjsza-
ka. Judith felnézett az élesen met-
szett arcra, ahogy megvillant előt-
te a cigaretta fényében. 

— El sem tudom képzelni, hogy 
miért teszi ezt meg értem — suttog-
ta-

— Miért szívem szerint való já-
ték. 

— Nekem is magával kellene men-
nem. 

— Ebiben a felettébb civilizált or-
szágiban az Ördög Szigetére depor-
tálják a bűnösöket. Ez az én mun-
kám, kislány. Több ^ gyakorlatom 
van benne, mint magának. 

— Es ha mégis elfognák? 
— Akkor vége a világnak, — ne-

vetett a férfi. — Ne búsúljon. Ha 
gyanús zajt hall, vágtasson el a 
kocsival. Ez most már az ón betöré-
sem és; niem a magáé. 

Kiuigrott a kocsiból. Ugy 'beleol-
vadt a félhomályba, mint a kísér-
tet. Zajtalan macskaléptekkel körül-
járta a házat. A régi gyakorlat biz-
tonságával ment. Meggyőződött fe-
lőle, hogy az összes ablakok sötétek. 
A ház hátsó felében nyitott abla-
kot talált. Óvatosan fellépett a pár-
kányra és belépett a tálalóba Át-
ment a konyhába Meggyújtotta kis 
villanyos zseblámpáját. Megkereste, 
hogy hol vannak a biztosítékok. Va-
lamennyit kiverte. Zajtalanul belo-
pódzott a hallba A dolgozószobá-
ban feltárta mind a két ablakot. 
Simon Templar sokat köszönhetett 
annak, hogy előre gondoskodott a 



gyors visszavonulás lehetőségéről. 
Visszament a hallba. Föllopódzott 
a széles lépcsőn. Ez egyszer betörő-
szerszámok nélkül dolgozott. De 
még ez a hiány sem zavarta. Meg 
volt győződve Mőle, hogy minden 
páncélszekrénynek kulacsa vain. A 
kulcsot a tulajdonos magánál tart-
ja. Belopódzott Lord Northwade há-
lószobájába. A kastély ura tátott 
szájjal horkolt. Simon a szellem 
zajtalanságával lopódzott az ágy-
hoz. Fölemelte a kulcscsomót az Öl-
lOzőasztalról. iSőt lekapcsolt egy 
kulcsot az alvó nyakában csüngő 
láncáról. Lesurrant a lépcsőn. A 
láncról lelopott kulcs ibeleilett a 
záriba. A nehéz páncélajtó feltárult. 
Zseblámpájával bevilágított a szek-
rény mélyébe. Fahérkesztyűs kezei 
sehol sem hagytak ujjlenyomatot. 
Egyszer megreccsent a padló. Si-
mon gránit mozdulatlanságba fa-
gyott. De jól tudta, hogy nem köve-
tett ei semmilyen hibát és egy pil-
lanat múlva nyugodtan tovább dol-
gozott. Megtalálta a szabadalmat és 
a szerződést tartalmazó borítékot. 
Valamint a francia motorgyár le-
velezését is. Annyira elmerült mun-
kájába, hogy a következő tíz perc 
alatt nem figyelt az éjszaka hang-
jaira. Csak akkor érezte meg a ve-
szélyt, amikor csoszogó lépéseket és 
rekedt suttogást hallott az ajtó 
előtt. Meglepetve, szinte hitetlenül 
felkapta a fejét és aikkor meglátta 
a keskeny drótot, amely a páncél-
szekrényből kinyúlva végigvonult a 
földön- Vészjel! A lány azt mondot-
ta neki, hogy a páncélszekrényt nem 
biztosítja vészjelző készülék Lord 
Northwade úgylátszik időközben 
rendezte be ezt a szerkezetet. Simon 
arcára borította selyemzsebkendőjét. 
Föltépte az a j tó t Kiugrott a hall-
ba- Jobbján hálóinges kulcsár állott, 
baljául fiatal termetes inas. A lépcső 
felső fokán Lord Northwade emelte 
rá a revolverét, baljában csöpögő 
viaszgyertyát tartott. 

— Bon soir, Messieurs, — szólt ud-
variasan Simon. — Ugy látszik nem 
vártak. Megszoktam, hogy szertartá-
sosabb öltözékben fogadjanak. 

Visszaugrott és gyorsian bezárta 
maga mögött az ajtót. A kulcsár és 
a termetes i f jú egy percig szájtátva 
bámult utána. Azután nekivetették 
magukat az ajtónak. Betörtek a szo-
bába. Lord Northwade, az égő 
gyertyával követte őket. A könyv-
társzoba üresen tátongott. A háló-
inges kulcsár méltóságteljesen a/, 
nagy dívány alá kémlelt. A terme-

tes inas, főnöke példáját követve, a 
legközelebbi ablakhoz szaladt. Szét-
húzta a nehéz függönyöket. Oda-
kint két másik szolga nyomta arcát 
az üveghez. Tágranyilt h á r emeke t 
meregettek. Lord Northwade tapin-
tatosan a háttérben maradt. Selyem-
hálóköntösében magasra emelte osia-
pegő gyertyáját. Simon Templar a 
nagy könyvtárlétra tetején kupor-
gott. Mint a párduc, előreszökkent. 
Egyenesen Lord Northwade vállá-
ra. A gyertya kialudt. A sötétség-
iben a bezáródó ajtó nagyot csapó-
dott. 

— Még záróra előtt Párizsban le-
szünk. Táncolhatunk egy fordulót 
valahol, — mondta a sötétben ira-
modó kocsiban a lánynak Simon. 

— Megszerezte az iratokat? — ag-
godalmaskodott a lány. 

— Nem magyaráztam meg magá-
nak, Judith, hogy én mindig ered-
ményesen dolgozom! 

A lány izgatottan kapaszkodott a 
férfi karjába. 

— 0, alig hihetem el. Minden 
rendiben van és én tényleg Simon 
Templarral dolgoztam. 

A lány előrekapott. M e g n y o m t a a 

kürtöt. Az autósíp hangosan, dia-
dalmasan felharsant. Simon mosoly-

M l Lpçd '"Northwade emelt« revolverét 



igott- Bolond kislány. Legfeljebb föl-
veri a csendőröket. De ö elkészült 
ezzel az érdekes bonyodalommal is. 
Egyszerre piros lámpával kivilágí-
tott sorompót látott maga előtt. 

— Ez nem volt itt, amikor erre 
jöttünk, — mondotta csendesen. Es 
megállította a kocsit a pirosiámpás 
sorompó előtt. Egyszerre .hideg, fe-
kete csövet érzett a nyakában. Re-
volver es férfi állt a háta mögött. 

— Nyugodj bele pajtás, — taná-
csolta a revolveres. 

A lány kiszállott a kocsiból: 
— Itt elválnak az útaink, idegen 

— mondotta barátságosan. 
— Ertem, — -szólt csendesen Si-

mon. 
— Adja ide azokat a papírokat — 

rivait rá a revolveres. 
Simon kivette a belső zsebéből a 

hosszú borítékot. A lány mohón a 
boríték után kapott. Az autólám-
pat'ényben megvizsgálta a boríték 
M i r a t á t 

— Lord Northwadenak nincsen fi-
vére és én inem vagyok az unoka-
húga — magyarázta. — Ettől elte-
kintve minden igaz, amit magának 
elmondottam. Northwade agy fiatal 
nyomorgó feltalálótól csikarta ki a 
szabadalmat. El akarta adni a 
francia gyárnak, ahogy mondottam 
magának. 

— Es maga mit kezd vele? — Ér-
deklődött Simon Templar. 

— Nagyszerű ajánlatot kaptuink 
Stuttgartból. Hetek óta terveztük 
ezt a betörést. Magunk végeztük vol-

— Még záróra előtt Párizsban leszünk • . • 
(P. Hauswirth Magda rajzai) 

na el a munkát, ha a Berry-iben 
magára nem ismertek az arcképéről. 
Naigyszerű ötletem támadt. Nem ki-
csiség az, hcxgyha a mesterség leg-
elhivatottabb, legnagyobb művésze 
dolgozik helyettem. 

A lány halkan felnevetett. 
— Isten vele, idegen. Maga hatá-

rozottan tetszett nekem. Sajinálom, 
hogy el kell válnunk. 

— En is sajnálom; Judith — szólt 
komolyan Simon. 

A lány lehajolt. Gyorsan megcsó-
kolta a fé r f i t A revolveres időköz-
ben leengedte a sorompót. 

— Menjen út jára — parancsolta. 
— Nem lesz szükségük a kocsijuk-

ra? — mormolta Simon. 
A másik vigyorgott 
— Van minekünk kocsink. Ezt 

csak úgy loptam és odaállítottam a 
garázs elé, amikor telefonértesítést 
kaptam, hogy maga szépen lépre-
ment. Most azonban siessen. 

Simon megindította a motort 
—• Isten vele, idegen — kiáltotta a 

lány. / 
Simon üdvözletként felemelte a, 

kezét, de nem nézett vissza. Az autó 
száguldott a fehér úton. Bárki le-
gyien is ez a lány, határozottan 
örült, hogy megismerkedett vele. 
Jobban élvezte a társaságát, mint 
az igazi Judith Molloy-j ét. Persze, 
ez a tehetséges, fiatal kezdő nem 
tudhatta, hogy a másik londoni új-
ságban, amit Simon Templar elol-
vasott, de a lány nem: a fotóripor-
terek egész képsorozatokat hoztak 

Judith Molloy szeren-
csétlen autóbalesete fe-
lől. Judith Molloy, ami-
kor élt, határozottan 
sokkal kevésbé volt csi-
nos, mint ez a kislány, 
aki az ő nevében meg 
akarta téveszteni Si-
mon ' TemplaTt. Mintha 
Simon Templart megté-
veszthetné valaki! Váj-
jon mit fog igondolni a 
kicsike, amikor észre-
veszi, hogy üres papi-
rossal bélelte ki a kér-
déses borítékot. Még 
odafönt a létra tetején 
cserélte el a papírcso-
magot. Vájjon mit gon-
dol majd és mit mond-
hat róla. Nos az út elég 
hosszú Stuttgartig, 
hogy eltöprengjen a 
különös találkozás fe-
lett. 

Fordította: Berend Miklósné 
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László Lola a Fodor 
autó úrvezető tanfo-
lyam pszichotechnikai 

laboratóriumában. 

László Lola, Danáth Agi, Somogyi 
Körmend? Dezső magyarázatát hallgatják a 

Fodor úrvezető tanfolyamon. 
(IV.. Petőfi Sándor«utca 3.) 

(Soidner-folók) 
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A Fodor vívóterem autó úrvezető tanfolyamot 
hirdetett. Az autó úrvezető tanfolyamra olyan 
sok hölgy Jelentkezett, hogy a tanfolyam veze-

tői, Fodor István és Körmendy Dezső 
már azon gondolkoznak, hogy átkeresztelik a 
tanfolyam hivatalos nevét Fodor autó hölgy-
vezető tanfolyamra. Ifjú színművésznőink is 
nagy számban képviseltetik magukat a tanfo-
lyamon. Nem osoda. Szeretik, ha a kezükben 
van a kormány. 

Donáth Agi szere-
lési gyakorlatain. 

Somogyi Éva w 
forgalmi szabályi kat tanulja, f 







Világoskék muszlin nagyesté lyi ruha zöldes-
rózsaszín virágdísszel 

jPATOU modell. ROTSCHILD K L A R A új nyári 
kollekciójából 



A párizsi világkiállítás divatcsodái 
Az idei párizsi divat kialakulását bét 

nagy esemény befolyásolta. Az egyik a 
koronázás, a másik a párizsi világkiállí-
tás. A párizsi divattervezők meg akar-
ták mutatni ezen a két nagy eseményen 
keresztül az egész világnak, hogy a di-
vat vezetőszerepe még mindig az ő (ke-
zükben van. 

A koronázási ruhák amelyekkel főleg 
ia legelőkelőbb arisztokrata vevőkörrel 
rendelkező divatszalonok foglalkoztak, 
gazdag anyagukkal, vonalukkal befolyá-
solták az egész estélyi divat kialaku-
lását. Rengeteg brokátot, hófehér szatént 
használnak fel az ünnepi ruhákhoz. A 
fehér szín nemcsak az ünnepélyesséige 
miatt a legkedveltebb, hamem azért is. 
mert a legmegfelelőbb háttért adja az 
ékszereiknek. Azok a főrangú hölgyek, 
akik a koronázási szertartáson xésztve-
hetnek, a tradíciónak megfelelően fe-
hér ruihájuk felett hermeünmel szegélye-
zett bíbor palástot viselneík majd. Ennek 

az ünnepélyes ruhadarabnak utánérzése-
képpen az estélyi ruhákhoz Párizsban 
is sok földigérö, palástszerü keppet ké-
szítettek az idén. Nemcsak hermelinből 
és bársonyból, hanem tüllből, muszlin-
ból és csipkéből is. 

A garden-party- és versenyruhák 
idén tómét mind ifiöldigérőek. A tavalyi 
ascotti versenyeken végre felszabadulva 
az angol nők az ősi tradícióktól, a sok 
lenge, libegő, földigérő muszlin-, csipke-
és organdiruMk helyett kényelmeseim vi-
selhető, leegyszerűsített ruhádtat viseltek. 
Idén ez újira megszűnt. A koronázási 
ünnepségek időtartama alatt a lóver-
senyek, garden-partyk ünnepélyességét 
az angol főúri hölgyek a ruháikkal is 
kifejezésre akarják juttatni. Ezért vi-
selnek idén ismét földigérő, aplikált or-
gandi ruihát, muszlin toalettet, széles kar 
lapokat. 

A francia haute couture sokkal na-
gyobb üzletet remél a kiállítástól, mint 
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Fehér nyorssalywa koS» 
tflu zöld mnszllnblúMal étM 

sötétkék, fehórviráío* 1 
krepp alben kosztüm !•-

hér organdlblúzzal M 
PATOU kollekciójából 



a koronázástól. A kiállítás területén 
valóságos tündérkastélynak beillő pavil-
lont építettek a párizsi divat számára. 
A művészi, illetőleg a szákértői véleményt 
Mme. Lanvin, a becsületrend lovagja, a 
legkitűnőbb párizsi divattervezőnők 
egyike adta. A divatpavillonnak négy 
hatalmas csoportja lesz. A nőidivat-, a 
férfidivat-, a szőrme- és a parfüméria-
csoport. Párizs legkiválóbb művészeti 
szakértői vizsgálták felül az építészek 
terveit és adtaik ötleteket. Természete-
sen a világítási hatások is mind arra 
törekszenek, hogy a pári-
zsi ruha mennél jobban 
érvéinyesüljön. Manekenek 
helyett szobrok fogják vi-
selni a ruhákat. A szob-
rokat a leghíresebb szob-
rászok készítették a divat-
tervező utasítása szerint. 
Minden egyes szobor más 
és más típusú nőt fog áb-
rázolni, természetesen a 
mai szépségideálnak meg-
felelő alakkal. Más arc-
kifejezése, más alakja lesz 
amnak a szobornak, ame-
lyik a sportruhát és más, 
(amelyik az aranyruhát vi-
seli. 

A szőrméket csodálato-
san szép, fedett kertben 
mutatják be, tekintve, / 
hogy a szőrmebunda sza-
badban jobban étrvénye-
sül, mint teremben. A nő-
vények a kertben úgy 
lesznek csoportosítva, hogy 
lehetőleg megfeleljenek au-
rák a flórának, ahonnan 
a bemutatott szőrme szár-
mazik. A szőrmekiállítás 
egyúttal a legcsodálato-
sabb exotikus növények 
kiállítása lesz. A pólusok 
jeges miljiőjében láthatjuk 
majd a jegesmedvét, a fó-
kát. Perui díszletek közt a 
csincsillát és orosz erdő-
ségekben a legszebb co-
bolyhundát. 

A pavillouo-k állandó ki-
állításán kívül lesz egy 

Három káprázatos Pat ou 
ruha 

1. Foketa muszlin nagyestélyi, 
rózsaszín pliszirozott legyező-
ránccal a háton. 2. Citromsárga 
kreppes selyemruha, szilvakék 
kasmír estélyi kabáttal. 3. Fe-
kete muszlin ruha rózsaaxia 
muszlin befőzéssel és nyak-
pánttal. 

exkluzív idüvatrevű is. Erre ia célra a pa-
villon tetején rendkívül elagáms termet 
építettek, aihol délutáni tea, este vacsora 
és tánc lesz, olyan árak mellett, ami-
lyeneket csak azok tudnak megfizetni, 
akik vevői a nagy párizsi divatszalonok-
nak. Ezeknek mutatják majd be az ú j mo-
deleket, legszebb ékszereket, legújabb 
szőrméket, é® a legszebb fehérnemüket. 
Ezekre a revükre hívják meg a Párizs-
ban időző külföldi előkelőségeket is, akik 
előtt most módjában lesz a párizsi divat-

tervezőknek megmutatni, hogy mit tudinak. 



Fehér liláskék betümintás 
imprimé ruha kék szövet-ka-

háttal 
MOLYNEUX kollekciójából 

(Foto Dienes! 

Megkezdődtek Párizsban a demi-kollek-
ciók bemutatói. A bemutatók anyaga 
legnagyobbrészt estélyi ruh-a, verseny-
toalett és plage-ruha. Ezekből a mi sza-
bónőinket természetesen csak a verseny-

toalettek es az estélyi ruhák érdeklik. 
A pesti vezető szalontulajdonosok nagy 
lésze már el is utazott Párizsba, hogy 
kellő időben elkészülhessen kollekciójuk 
a májusi nagy pesti divat események-
hez. A divatszalonok idén lázasan ké-
szülnek azokra az ünnepi alkalmakra, 
amelyek az olasz királyi pár látogatá-
sával lesznek kapcsolatosak. A fogadó 

esté.yekre, az operai dísz-
előadásra, már eddig is 
sokan rendeltek estélyi 
toaletteket. Vannak azon-
ban, akik megvárják az 
új kollekciókat. A mille-
niumi díj, amelyre majd-
nem minden divatdáma új 
toalettet rendel, szintén 
már május közepén lesz, 
úgyhogy a párizsi nagy 
szalonok bemutatói közül 
párat meg sem varhatnák 
a pesti szábónők. Schia-
parelli ugyanis csak má-
jus 3-én, Vionet még ké-
sőbben fogja bemutatni az 
új kollekcióját. 

Molyneux modelljei a 
demi-kollekcióban lényeg-
ben semmit sem térnek el 
az első kollekciótól. A 
demi-kollekció divatszíne 
a beige, a bisquit szín, a 
sötétkék, a halvány rózsa-
szín és egy lilás árnya-
latú kék szín. Az estélyi 
ruhák között nagyon sok 
a virágos selyem, a csip-
ke, és feltűnően nagy 
számban készürtek model-
lek erősen húzott muszlin-
ból. Néhány nagyon érde-
kes, dús szoknyájú estélyi 
ruhát mutatott Molyneux 
világos chintzből, ebből a 
kartonszerű, fényes pamut-
anyagból. A chintz-ruhá-
kat mind muszlinnal bé-
lelte. A chintzen kívül mu-
tatott más mosó anyag-
ból, speciális minőségű 
kartonból és virágos pi-
kéből is estélyi ruhákat. 
Dominál a kollekcióban a 
pettyes anyag: sötétkék-
fehér, fehér-sötétkék, ró-



zsaszín-sötétkék pettyes nyersselyem-
ensemblékat mutat, elütő színű övekkel. 
Például: egy fehér-sötét kék pettyes ru-
hának az Öve citromsárga. Az öv nem 
antilopból vagy bárbői, Jvanem vászon-
ból készült. A testhez simuló, szűk 
gyapjú- vagy selyemruhákhoz nappalra 
bőhátú, hosszú kabátokat mutat. A ka-
bátok szélét gyakran díszíti zsinórhím-
zés, vagy a kabát anyagából készült ke-
rek paszpól-díszítés. Ugyanez a disz 
az ensembléknál megismétlődhetik « 
ruha eléjén, a középen hosszában végig-
vezetve. 

A plage-kollekcióban M oly neu, 
geteg shortot mutat, élénkszínű, 
szép, hátnélküli emprimé-derékkUL A 
shortokat majdnem minden esetben 
nyitott, földigérő szoknyával és röv 
bőhátú, kis kabáttal viselik a manekè-
nek. A szoknya és kabát anyaga min-
tás nyersselyem, vagy guvrirozott ha-
tást keltő érdekes szövésű piké. Strand-
toalettekhez hosszú, földigérő, redingot-
szerű strandkabdtokat is készít Moly-
neux, natúrszínű vagy fehér shamttmg-
bél. Ezeknek a kabátoknak a szélét is 
éppen olyan színes zsinórhímzéssel dí-
szítik, mint az utcai nyári ruhákat. A 
strandruhákhoz érdekes kis esernyőalakú 
vászonkalapokat viselnek manekenjei. 
A pettyes anyagokat annyira szereti 
Molyneux, hogy a stranddivatban is 
félhasználja és rövid strand-redíngoto-
kat készít, kék-fehér pettyes, vagy fehér-
kék pettyes vászonból, ezeken a strand-
anyagokon a petty festve van a vá-
szonra. 

Âltaldbam a nyár legnagyobb divat-
anyaga a nyersselymen kívül a vászon 
lesz. Schiapairelli gyönyörű kollekciót 
mutat, pasztellszínű vásznakból, Ezek a 
vásznak egészen speciális szövésűéit, ön-
magukban mintázottak, damaszt s zerűek. 

Strandra, sporthelyre Schiaparelli ér-
dekes, alig térden alul érő, steppelt 
klott-nadrágot mutat, vászon emprimé-
blúzokkal. A vászon, az egyik blúzon 
különböző színű, szalagokon csüngő, ke-
rek érmecskékkel mintázott. A strand-
kalapok egészen szélesek, gyékénykosár-
hoz hasonló fonásúak, többnek egyálta-
lában nincs feje, másoknak viszont a 
mexikói kalapokra emlékeztető csúcsos 
teteje van. Nagyon sok fehér mosó-
anyagból készült, ujjnélkiUi ruhát készí-
tett nyárra Schiaparelli, piros és kék dí-
szítéssel. Plage-ensembléi közt legérdeke-
sebbek a kék vászon-, félhosszú kuli-
nadrágok, fehér vászon kulikab át okkal. 
Egyik legszembetűnőbb strandlcabátja 
fehér pikéből készült, erősen derékba-
szabott és nagyon dúsan gloknis. 

Honthy Hanna 
tarka virágos hátnélküli estélyi ruhában, fehér-

róka képpel a »Romantikus asszonyiban 
(Foto Angelo) 
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Az emoTl 
Divatszezon és naptár szerint már ré-

gen tavasz van, de a tavaszi ruhákat 
tulajdonképen csak most kezdjük visel-
ni. Aki eddig még semmit sem vásárolt 
tavaszra, most már olyan garderobot ál-
líthat össze, amit nemcsak tavasszal, 
hanem egész »nyáron is tud viselni. A 
pesti divatszalonok közül nagyon sike-
rült és szerencsés nyári kollekciót látha-
tunk mtár Kürthy Blanka eskütéiá sza-
lonjában. Empriméruhákban, bajosabb, 
ötletesebb és újszerűbb modelleket elkép-
zelni sem lehet azoknál, amelyeket 
Kürthy Blankánál láttunk. Az emprimé-

A liid a Ha& 
où/un fti ó t 

n 

I R Á L Y V E G Y T I S Z T I T O 
ke lmefes tő és g ő z m o s ó g y á r m inden munká ja . 

Magya r -u t ca 3. — Tel: 18-51-29. — V i d é k r e pos ta osztály 

ruhákat most még béleletlen, hosszú 
szövetkaíbátakkal, későbbre pedig a ruha 
nnyagából való bolerókkal és kiskabá-
tokíkal mutatja Kürthy Blanka. Ilyen 
összeállításban az emprimérutha korata-
vasztól későőszig viselhető. 

Aki még nem vásárolt szövetholmit, 
az ma már a szövetkosztümöt úgy veszi, 
hogy a derék virágos, tarka emprimé-
ből legyen, úgy, hotgy rövid kis boieró-
val a, nyári ruhát is helyettesítse ez a 
toalett. Az angol kosztümökön kívül, 
néhány egészen eredeti szép, franciás 
kosztümöt mutat Kürthy Blanka, olyan 

bájos, fiatalos, organdi és 
batisztblúzokkal, amelyhez 
foghatóan szépéket csak 
Párizsbam is véletlenül 
találni. Valósiágos specia-
listája ezeknek a franciás, 
szellemes blúzoknak Kür-
thy Blanka szalonjai, úgy, 
hogy aki nem akar kosz-
tümöt venni, egy ilyen kis 
'blúzzal az egész toalettjé-
nek karakterét megváltoz-
tathatjia, felfrissítheti. 

Az ú j kollekcióban né-
hány nagyon szép, nagy-
stílű délutánli1 ruhát és 
versenytoalettet láthatunk 
Kürthy Biankániái. Ele-
gáns, délutáni robmantó-
kat, kosztümöket lencsip-
kéből, egyszínű romainből 
és íkreppes selymekből. 
'Ezeknél a dísztelen anya-
gokból szabott ruháknál 
érvényesül Igiaaán az a 
kitűnő szalonmunka, az a 
remek szabás és abszo-
lút precizitás, amely Kür-
thy Blanka szalonjából 
kikerült minden egyes mo-
dellt jellemez. Van egy 
princesse vonalú, hosszú 
szűkujjas, gyöngyvirágok-
kal díszített Miainbocher-
modellje, aminél szebbet, 
praktikusabbat (mert pó-
tolja a kisestélyiruhiát is) 
keresve sem lehetne talál-
ni. 

A kollekciónak egy má-
sik nagy előnye, hogy nem 
drága. Kürthy Blanka 
olyan polgári áron dolgo-
zik, hogy szalonjában azok 
is rendelhetnek ruhát, akik 
különben eddig ezer fejtö-
réssel, kis szabónőnél pró-
bálkoztak, hogy olcsón és 
jól állítsák Össze garde-
robjukat. 



A HASZNÁLATA MEG 

tvewv akjcún&lcty! 
Egészséges, bársonyos és üde arcbőre akkor lesz, ha 
ezt az öt, egymást tökéletesen kiegészítő H U D N U T 
készítményt használja : 

S p e c i a I - C I e a n s i n g k r é m 
S k i n & T i s s u e k r é m 
S k i n T o n i c & F r e s h e n e r 
V a n i s h i n g k r é m és végül 
H u d n u t p ú d e r . 
E készítmények mindegyike fokozza a másik 
hatását 

Ez a világhírű HUDNUT szépségápolás titka 

öt készítményből álló teljes HUDNUT 
szépségápoló készlet csak 7.70 pengő. 



Rózsaszínű mintás imprimé esti ruha ZSUB0RY 
NELLY szaténjából, melyet a Nemzetkőzi Vá-

sáron kiállít — anyag Filtex-gyár modellje 
(Foto Angelo) 
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A holland sajtó Budapestről 
A Gyógyhelyi Bizottság meghívására 'legutóbb 

több holland újságíró tartózkodott Budapesten, 
akik a legnagyobb lelkesedés hangján számol-
tak be budapesti élményeikről. Az amsterdami 
»De Telegraaf«, & legnagyobb hoOland lap leg-
utóbbi számaiban »Budapest a tökéletes fürdő-
város é» üdülőhely« címmel folytatólagos, több 
eredeti budapesti rajzzal illusztrált cikket kö-
zölt. 

»Budapest — hangoztatja a cikkíró — magá-
ban egyesíti mindazt a szépséget és mindazokat 
az előnyöket, amelyekkel a hollandusok által 
előszeretettel látogatott külföldi városok csak 
külön-külön rendelkeznek. Párizs bája, a há-
borúelőtti Berlin kedélyes hangulata, London 
üzleti negyedeinek forgalma egyetlen városba 
sűrítve találhatók meg Budapesten ás mind-
ehhez még keleti vendégszeretet párosai. 

»Ami pedig a fürdőket illeti — folytatja a 
cikkíró — Budapest ebben a tekintetben pá-
ratlan a világon. Csodálatos összetételű gyógy-
erejű hévizforrásai valóságos zarándokhelyévé 
teázik ax üdülni és gyógyulni vágyók számára«. 



ndanthrá 
l / e t l a j ö t d ö j a j anuóőát • • • 

Indanthren 

N a p s u g á r és eső e g y i d e j ű l e g : i gaz i 
ápri l isi i dő ! Ez ellen csak egy segítség 
van : Indanthrenfestésû ruhák. Ezeknek 
nem árt sem az eső, sem a napsugár . 
Indanthrenfestésû a n y a g b ó l készült ruhák 
moshatók, színtartók és idő já rásnak el lent-
á l lók,ezért mindig e legánsan hatnak. I lyen 
ruhákban e l ragadóan festenek a hö lgyek . 

A tavaszi ruhanak indanthren-
festésû anyagból kell készülnie. 
Ügyeljen a védjegyre: hatalmas 
„I" betű eső és nap között. 

Ne mulassza el a Nemzetközi Vásáron az Indanthrenpavillont felkeresni! 



A S Z Í N É S Z N Ő K S & A B O J A 
Hajmdssy Ilona ma Budapest legdiva-

tosabb primadonnája. Divatos, nemcsak 
ragyogó művészete, amellyel elkápráz-
ta t ja a Városi Színház1 publikumát, ha-
nem divatos az öltözködése is. Elegáns, 
fekete impriméblúzos kompléjában, im-
primével bélelt fekete kabát jávai ha vé-
gigmegy a Váci-utcán, mindenki meg-
fordul utána. A remeik komplét Haj-
mássy Ilona számára Nagelné Váci-
Uitcai szalonja készítette. Itt dolgoztat 
már évek óta Hajmássy Ilona. Nagélné 
divatszalonja nem ismeretlen a színész-
nők körében. Amióta Sziklay Szeréna a 
filmen szerepel, minden egyes ruhájá:t 
Nagelné készítette, s a szakértők jól tud-
ják, milyen ikltűnőek ezek a ruhák, mi-
lyen előnyös és jólálló mindegyik. Na-
gelné, nemcsak a karcsú mondain divat-
dámáiknak a szabónője, hanem az erő-
seb b, molettebb asszonyoknak is. Senki 
nem tud molett nőnek előnyösebben, 
jobban ru'hát csinálni, mint Nagelné. 
Kollekciója idén briliánsán sikerült. 
Alig győzik a munkát, még most is 
annyi remek tavaszi kabátot, kosztümöt 
és komplét készítenek. Van egy angolos 
raglánja, amelyet akár exportálni is le-
hetne Angliába, olyan precizitással, 
olyan tökéletes jó szabással .készül. Ter-
mészetesen az angolos holmik mellett 
sok imprimét is mutat, finom, egyszerű 
kis selyemruhákat, amelyek már most, 
tavasszal is viselhetők, robemamteau-
szerű ikabátokkal. A pTaktikus róbeman-
teaui e percben helyettesíti a kosztü-
möt, nyáron pedig az egyszerű, sima 
impriméruhákhoz kitűnő szolgálatot tesz 
mint kabát. A kollekció sikerének má-
sik titka, hogy a ruhák meglepően olcsók. 

Liláskék kötött Jumper Kostia de War kollek-
ciójából 

(Foto Kollár) 

FIVE O'CLOCK 
LEGÚJABB 

SZÍNTARTÓ AJAK 
Meglepően 
r a g y o g ó 
fényhatás. 
Gyönyörű 
s z í n e k . 

Kellemes íz 
G Y Á R T J A : E N O R 

I L L A T S Z E R G Y Á R 
B Ä D E R ÉS F I A 



Lucienne Boyer 
Pestről vitt Párizsba 

trikó kosztümöt 
Lucienne Boyer budapesti vendég-

szereplése alkalmával természetesen 
nem tagadta meg divathölgy mivoltát 
sem. Korzózott a Váci utcában, nézte a 
kirakatokat és vásárolt az apróságokon 
kívül divattárgyakat is. Legjobban 
azok az elegáns kis tirkóliolmik ragad-
ták meg, a figyelmét, amelyeket a 
váciutcai ház kapujának a kirakatában 
látott. Rögtön fel is ment a félemeleti 
üzletbe Vincze Bőseihez és néhány na-
gyon kedves vékony, angolos pasztell-
színű pulóvert választott magának ta-
vaszi kosztümjéhez. El volt ragadtatva 
ezektől a pulóverektől, amelyekhez ha-
sonlóan szépet Párizsban sem kaphat. 

Természetesen pulóvervásárlás közben 
végignézte Lucienne Boyer Vincze 
Rosel egész kollekcióját. El volt ragad-
tatva a finom, egyszerű, angolos sza-
bású jersey és kézzel kötött kosztümök-
től és ruháktól, amelyeknek valóságos 
specialistája Vincze Rosel. Ami Pá-
rizsban, Londonban és Bécsben szép és 
sikerült modell a trikotageban, az mind 
megtalálható kollekciójában. A model-
lek nívójának megfelelően tényleg, Pest 
legelegánsabb asszonyai vásárolnak 
nála. Aki az angolos toalettet szereti, 
most tavasszal utcára vagy sporthoï 
sem tud praktikusabbat, jobbat válasz-
tani egy trikókosztűmnél vagy trikó-
ruhánál, viszont nyáron nyaralásnál 
nélkülözhetetlenek a garderobban. Hű-
vösebb nyári napon akár a hegyek kö-
zött, akár a tengerparton nem lehet 
stílusosabban öltözködni, mint egy 
pasztellszínű világos trikóruhába. A 
kosztümökhöz nemcsak rendkívül bájos, 
könnyű nyári pulóvereket, hanem na-
gyon szép, elegáns blúzokat, sálakat 
is mutat Vincze Rosel. 

Az érdekes és legmagasabb ízlést ki-
elégítő trikotage kollekció mellett né-
hány nagyon csinos angolos imprimé-
és lenvászontoalettet is láthatunk 
Vincze Roselnél. Ezeknek a ruháknak 
nemcsak az anyag választékosssága. 
hanem a szabás és a kidolgozás minő-
sége adja meg a nívóját, mind a leg-
raffináltabb szabású párizsi modellek 
után készültek. Lucienne Boyer vérbeli 
parisienne létére is legszívesebben 
egész garderobot vásárolt volna az ele-
gáns, finom ruhákból Vincze Rosel sza-
lonjában. 

parfümér iákban 
Szegeden : 

Manheim Drogér iában 
Győrben : 

Hattyú ..^é**. 
i l latszertárban 



Ha azt akar ja , hogy a meg-

ajándékozott szívből örül-

jön az ajándéknak, akkor 

a Nemzetközi Vásár alkal-

mával v á s á r o l j o n retikült, 

kézitáskát, neszesszert 

b ő r d í s z m ű á r ú üzletben 

IV., Apponyi- tér 5. 

(Belvárosi Takarékpénztár házban) 

ahol a legjobb minőséget, 

a legdivatosabb formát, 

a legolcsóbban kaphatja. 

íMenyasszonyok... 
Menyasszonyi ruha — minden fiatal 

leány álom-toalettje — milyen legyen, 
miből legyen, ezen a problémán többet 
gondolkodik minden fiatal leány, ha 
menyasszony lesz, mint az egész kelen-
gyén. Sajnos, egyre kevesebb a száma 
azoknak a fiatal leányoknak, akik hó-
dolhatnak a szép tradíciónak és hófehér 
ruhában, fátyollal, virágkoszorúval áll-
hatnak iaíz oltár elé. A párizsi divat nem 
hanyagolja el a menyasszonyi ruhát. 
Sőt! Évről-évre újiabb és újabb öt'-etű 
menyasszonyi toaletteket láthatunk a 
párizsi kollekciókban. A divattervezők 
figyelmen kívül hagyják a tradíciót. A 
párizsi divatmenyasszonyok ma már 
mind kevesebbet viselik a mirtuszkoszo-
rút és a fehér fátyolt, inkább a divat új, 
merész ötleteinek hódolnak. Schiaparelli 
idei menyasszonya fehér duchesseselyem-
ruhá.t viselt, mely majdnem térdig szo-
r o s a n a testhez simul, egyik oldalt erő-
sen gloknis, másik oldalt uszályos szok-
nyával. Ennek a menyasszonynak nem 
kell fátyolt vivő koszorúslányokról gon-
doskodni, tekintve, hogy főkötőszerűen 
dolgozott fátyla csak könyökig ér. A 
fátyol színe nem fehér, hanem halvány 
rózsaszín. Nem mirtusz-koszorúval, ha-
nem színes porcellángyöngyökből, ezüst 
üveggyöngyökből, kis gyöngyházszínű, 
kagylószerű gyöngyökből álló koszorú-
val van a fejhez erősítve. Ugyanilyen, 
gyöngyhímzés díszíti apró kis csokrok-
ban az egész fátylat. A menyasszonyi 
koszorú legjobban azokra az ünnepi 
gyöngypártákra emlékeztet, amelyet ná-
lunk a baranyai sokác lányok visel-
nek. 

Molyneux menyasszonya mirtuskoszo-
rú helyett nagy, igazgyöngyutánzatú 
gyöngyökből álló fejdíszt visel. A raf-
folt menyasszonyi ruha matt, fehérkxep-
pes selyemből készült, bő, harangalakú 
ujjakkal. A menyasszonyi fátyolt egy 
ruhahosszúságú, bőhátú, rózsaszínű tüll-
kabát helyettesíti, nagy, húzott csuklyá-
val, amelyet a fején visel a menyasz-
szony. 

belong menyasszonya virág helyett fe-
hér zsinórkoszorút visel a fején és 
ugyanilyen fehér zsinór van befűzve a 
ruha slusszába is, hátul csokorba kötve. 
A ruha egész bősége a háton összponto-
sul. A ruhaanyag itt nehéz esésű hó-
fehér romain, a négyrészes slusszigérő 
fátyol pedig fehér gyöngyházfényben 
játszó tüll. 



Hagy Endre idegenvezető honferansza P á r á i ! 
Párizst sokféleképpen elkeresztelték 

már. Elnevezték a fény városának, a 
világ fővárosának, a vágyak városá-
nak, — nincs ember, akinek ne lenne 
kicsit melegebb a szíve, amikor Párizs-
ról hall. Az egyik ember életében még 
csak vágyódás a híres város, a Párizst-
járt ember életében a nagy élmény, 
amelyet nem lehet elfelejteni, amely 
Mm mosódik el soha. 

A gyönyörű város sohasem volt ak-
tuálisabb, mint most, almikor világ-
kiállításra készülődik: olyan látványos-
ságokat készül felsorakoztatni, hogy a 
huszadik század csodákban gazdag és 
technikai vívmányokban megedződött 
embere is elcsodálkozzék s a világkiállí-
tás alkalmával olyan tömegeket készül 
Párizsba csalogatni, amilyenek még 
sohasem keresték fel a szajnaparti vá-
rost. 

Ennek az esztendőnek Párizs lesz a 
hőse, ia legaktuálisabb témája. Bizonyos, 
hogy Magyarországról is rengeteg ér-
deklődő utazik majd a francia főviárosba 
és így különös érdeklődésre tarthat szá-
mot az az újszerű és érdekes cikksoro-
zat, amelyet 

NAGY ENRDE 
idegenvezető konferánsza Párizsról. 

címmel vasárnapi számában kezd kö-
zölni az Újság. Egy raaigy író egyéni 
•hangú, egyéni meglátású Baedekere 

lesz ez az írás, — nem a nevezetességek 
sablónos felsorolásával, pem úti taná-
csokkal és hasznos utasításokkal, hamem 
Párizs varázsáról, Párizs lelkéről, a 
Szajnapart különös ú j világáról, életé-
ről és embereiről, szokásairól és érdekes-
ségeiről ad beszámolót 

NAGY ENDBE, 
akinek minden írása igazi eseményt je-
lenít a magyar olvasóközönség szemé-
ben. 

Párizsról sokan és sokat írtaki már, — 
de úgy és azt, ahogy és amint Nagy 
Endre meglát és megír, nem olvashattuk 
sohasem. Ez az idegenvezető koníeránsz 
Párizsról, nemcsak annak jelent majd 
különös gyönyörűséget, aki járt már 
Párizsiban és eljut a világkiállítás Pá-
rizsába is, hanem annak is, aki még 
sohasem volt francia földön s csak vá-
gyakozva 'gondol a boulevardok forga-
tagára, a Place de la Concordera, az 
Etoile-ra, a Montmartre-ra, a Mont-
parnasse művészkávéházaira, az Eiffel-
toronyra és Párizs egész megejtő, szí-
nes világára. Az 

UJSAG 
vasárnaptól kezdve napi folytatásokban, 
közli Nagy Endre ú j írását, amely mél-
tóan illeszkedik a kiváló író legutóbbi 
híres és nagy sikert aratott műveihez: 
az öregek kalauzá-hoz, A kabaré törté-
neté-hez. Egy vfáros regényé-hez. 



A tavasai színek között e peroben a 
legnagyobb népszerűségre az élénk 
cambridge-kéks tett szert. Fekete ruhá-
ihoz, bordó toalettekhez a kalap, a cipő 
és a» accessoir sok esetben készül ebből 
az élénk, középikék árnyalatú színből. 
Sötétbordó ruhákat türkizkék accesoi-
rokkal, türkizkék sállal viselnek. A tür-
kizkék kosztümökhöz viszont sötétbordó 
blúzok és swetterek elegánsak. 

* 
Az idei emprimé-anyagok között Pá-

rizsban a legnagyobb népszerűségre két-
ségtelenül Schiaparelli lepkemintás sely-
mei tettek szert. Az elegáns párizsi dá-
mák között Rotschild Viktor felesége je-
lent meg egy nagy estélyen Schiaparelli 

IM PUZO 
(Foto Angelo) 

utex« gumifűzök a legfinomabb »Gutex« gumffonál-
éx/.ülnek. Minden dara bórt szavatolunk. Meleg vflfer, 
nosható. M'inden minőségben és színben kapható. 

világoskék, feketén kontúrozott, nagy-
lepkemintás emprimé ruhájában. Ugyan-
ezen az estélyen megjelent a westminsteri 
herceg felesége is, aki sötétkék tüllruhát 
viselt, sötétkék taft alsóruha felett. Az 
érdekes Piguet-modellben, mintha csak 
egy híres Winterhalter-p&rtrét keltett 
volna életre a legelegánsabb angol arisz-
tokrata hölgy. 

* 
Az idei ú j estélyikabát igen gyakran 

készül átlátszó lószőrből. Az első ilyen 
modelleket hálószerű lószőr csipkéből 
Schiaparelli mutatta. (5 népszerűsítette 
az anyagot, amelyből ma már majdnem 
minden divatkreátor kollekciójában lát-
hatunk néhány földigérő, elől nyitott 

modellt. 

Betegesen zsíros, patta-
násos arcbőr házi ápolása 
nagy eredménnyel végez-
hető, az orvosi utasítással 
ellátott Dr. med. László V.-
féle: »Antiszebor« gyógy-
púder, Essencia és Resor-

cin-gyógyszappannal. 
Egyedárusítás: Múzeum-
patika, IV., Kossuth Lajos-
utca 22. 

* 
A virágdísznek általá-

ban sohasem jutott olyan 
fontos szerep, mint idén. 
Minden virág divatos, a 
legkisebb százszorsaéptől a 
legnagyobb rózsáig. Virá-
got viselnek a kalapon, 
elől a karimán, hátul a 
nyak felett, belül a fejkö-
tőszerű karima alatt, a 
kosztümök reverjén, akok-
télruhákat kiegészítő bole-
rókon, az estélyiruhákon1. 

A »Pitvar« erdélyi és házi-
ipari szövetkezet, mely a ma 
már világhírű székely saötte-
seket, erdélyi kézimunkákat 
propagálja, a Nemzetközi Vá-
sárra felrándul Pestre, hogy a 
kézimunkázott használati és 
dísztárgyaknak még egész kis 
tündérvilágát Is kiállítsa. 

* 

A legújabb estélyi táska 
modellek egyike aranykro-
kodilból készült. A zacskó 
alakú, aranybőr krokodil-
táskához zár helyett kulcs-
csal becsukható kis arany-
lakatot csinálnak. 

* 
Az idei változatos kalapdivat-

nak egyik legszebb kollekció-
Ját találjuk meg Ziwich ós 
Kaufmann, Petőfi Sándor-u. 9. 
alatti szalonjában. A szalon 
vezetője a kész modelleken kí-
vül ezer ötlettel várja vevőit. 

VÍVAT MAIS OLÁH 



Nagyon érdekes, hogy majdnem min-
den divatkreátor más és más virá-
got favorizál. Mainbochemek egy gyö-
nyörű fekete princessvonalú, hosszú-
ujjas vacs o rá zó r uh á já t gyöngyvirágok 
díszítik, halványzöld finom levelekkel. 
A ruhának négyszögletes kivágása van 
és ezt a kivágást gazdagon szegélyezi 
gyöngyvirág. Egyik estélyiruháján ró-
zsaszínű és vöröses árnyalatú gladiolá-
kat alkalmaz Mainbocher. Szenzációs egy 
óriási csokrokkal díszített, tarka eanpri-
mé vacsorázóruhája, amelyhez legyezőt 
visel a manneken. A legyező egy nagy 
virágcsokrot ábrázol, ugyanazokból a vi-
rágokból összeállítva, amelyek a ruha 
emprimé mintáján szerepelnek. Moly-
neuxnél a jácint mellett sok tarka cso^ 
korba kötött legényrózsát láthatunk. 
Patou még az estélyiruhákat is gyalkran 
díszíti nagy, sárgacsokor mocsári gólya-
hirrel. Gyönyörű Maggy Rouffnak egy 
hófehér organdiruhája. A 
dús szoknya szélét rózsák-
ból és kétféle kétszínű se-
lyem szarkalábból összeál-
lított virág-girland díszíti. 

Virág a hajban még mindig divatos, 
dacára a sok fantisztikus toll- és tur-
bánszerű anyag fejdísznek, amelyet Pá-
rizs divat kreátor ai a nagyestélyiruhák-
kal mutattak, Molyneux egyik manne-
kenje fekete tüll estélyiruhájához két 
óriási rózsát viselt a hajában, szalag-
pántra erősítve. Así egyik rózsa rózsa-
szín, a másik pedig sötét bordó. Egy hó-
fehér szatin nagy estélyiruhához egy sor 
apró„ fehér gardéniából álló félkoszorút 
tűzött Molyneux egyik mannekenje hab-
jába. 

Az alpacca és a grosgrain az idei ta-
vaszi kollekcióknak egyik legmeglepe-
téstkeltőbb divatanyaga. Ebből a két 
anyagból most már nemcsak kabátolk, 
kosztümök, hanem accessoárok is készül-
nek, övek, kézitáskák délutáni toalettek-
hez. 

A párizsi stílusú és nivójú 
pesti üzletek között egyik első 
hely kétségtelenül a váeiutcai 
Arkanzast illeti meg. Nincs 
olyan külföldi újdonság, ame-
lyet pár nap múlva ne láthat-
nánk az Arkanzas boltban. A 
legnépszerűbb pesti üzleitek 
egyike, ahol a déli órákban 
Budapest legelegánjsabb, leg-
jobban öltözködő asszonyai 
megfordulnak. Arkanzas most 
a tavaszi szezonra megnagyob-
bította a váciutcai helyiségét. 
Egy szuterénszerü mintatermet 
nyitott, amely az üzletből nyí-
lik. A mintateremben a legstí-
lusosabb enterirörben, elegáns 
vitrinekben, kis asztalkákon 
vannak kiállítva mindazok az 
ékszer-, lakberendezési, kerá-
miai és ajándáktárgynjdonsá-
gok, amelyeket Arkanzas árul. 
A pesti nők napról-napra lát-
ják ezeket az újdonságokat, a 
vásárra érkezőknek azonban 
érdemes elmenni és megnézni 
ezt az új mintatermet. Arkan-
zas váoiutoai holtja mindenkit 
szívesen lát, akár vásárolni 
akar, akár nem. A vásári ven-
dégek ezzel a látogatással már 
most kiszemelhetik azokat a 
dolgokat, amelyekre később 
esetleg szükségük lesz. 

* 
Greta Garbo Kaméliás 

hölgy-ibeli ruhájának in-
spirációja az a vállnélküli. 
hófehér szatén fcrinolin 
amelyet Molyneux készí-
tett és amelyet kaméliával 
a hajban nagyon sok pá-
rizsi fiatal dáma visel 
miár. 

* 
Hozott anyagból elsőrangú 

kosztümöket és kabátokat férfi-
szabómunkával 24 pengőért, a 
legújabb modellruhákat 9.—. 
14—, 19— pengőért készít a 
»Femlnettec-szalon (Kossuth 
Lajos-utca 11. Fórum-mozlva] 
szemben). 

Mi a âuf? 

JVincô, homály, âaj 

Jxtää g.ycmw 

âéùtenyAeâég. ed 

t g y 6 hetes 

H u n y a d i J á n o 
forrássó ivókúra 

megszünteti panaszalt. Nem okoz görcsöt, fájdalmat, gyengesé 
Kitűnően fogja magát érezni és jó étvággyal fog falatozni a 
ktil, hogy a hízástól félnie kellene. Részletes ismertetőt kí\ 
ságra díjtalanul küld a forrástulajdonos: SAXLEHNER ANDB 

Budapest, VI.,. Andrássy-út 3. 



Egyszerű kisestélyirúhának ideális 
anyag a tarkavirágos vászon, vagy 
chintz. Az ebből készült estélyiruhák 
rendszerint rövidujjtíak, dekoltázs nél-
kül, elöl végiggombolt derékkal, húzott 
bő szoknyával. Nyaralóban, kertben, kü-
lönösen szépek és frissek fiatal lányok-
nak. 

Divat-útmutató a Tavaszi 
Vásárra érkezőknek 

Dr. Lányiné Ferda Manyié a Váci-ntca 
legszebb divatüzlet©, 25-étől árengedmé-
nyek. 

* 
50 színben készül a Zobel hernyóselyem 

harisnya. Csak a Zobel-szaküzletekben 
kapható: Teréz^körút 34. és Petőfi Sán-
dor-u. 2. 

* 
Zsabók, gallérok, mouszlimkendők, csip-

kék, ruhadíszek, függönyanyagok, Vámos 
János, Petőfi Sándor-u. 5. 

* 
Nyári kalap-atrakciókl Panama, vá-

szon angol kalapok, elegáns toalett mo-
dellek Fenyő Lilinél, Váei-u. 15., I. em. 

* 
Gálné és Ghittmann Margit, Vörös-

mairty-tér 3., I. divatszalónjában a leg-
újabb párisi modellek és mérsékelt 
fazon-árak. 

* 
Toalettje kiegészítéséül vásároljon acces-

soirt, kesztyűt (Hamerli), -párizsi modell-
táskát, bőr apróságokat, Reimann Erzsi-
nél Vörösmarty-tér 3. 

* 
Strand-újdonságok, pongyolák, blúzok, 

pizsamák feihérneműek, nadrágszoknyák, 
Miklós Lilinél, Kígyó-u. 5. 

* 
Oilskin és shottis ernyők; mintás, színes 

és uni, Sóhos8berger, Vörösmarty-tér 2. * 
Tavasai modelljeit, nyári blúzait, ka-

bátjail már olcsón árosítja Brück Ju-
liska, Vörösmarty-tér 3., II. em. 

* 
Imprimé fürdőtrikók, a legújabb fazo-

nokban. Hajszálvékony bel- és külföldi 
selyemharisnyák nagy választékban. 
»Sikk*, Belváros, IV., Hajó-u. 12114. 

! * 
Eredeti párizsi modellraíjzok után, 

vidéki vásárlóinak 24 óra alatt készít 
toaletteket; fazónárban is. Fodor Mar-
git, Özobi-u. 4., L em. 

* 
24 óra alatt elkészíti mai toalettjéhez 

szükséges fűzőjét: Stricker-fűzőszalón, 
Andrássy-út 33., II. 7. Olcsó árak, ked-
vező fiz. felt. * 

Fontos! Kálazdy Nővéreknél, Hajó-u. 1. 
szerezhetők be a toalettek nélkülözhetet-
len diszei, a legszebb művirágok. 
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Ilona. Leg ősin OP ABB lenne egy fehér-fekete, 
vagv fekete-fehér mintái» emprimé selyemruha 
é« hozzá, háromnegyedes fekete selyemkabát. 
Kb ben az összeállításban. fekete kalappal, fe-
kete antilopcipővel nagyon elegáns lenne 
«•skiivőn. Tekintve, hogy komoly, drága aján-
dékot venni úgysem tud, azt hiszem, monrtjoD 

H.7. ajándékozásról. Inkább valami, esetleg 
» fiára emlékeztető emléktárgyat adjon a 
menyasszonynak. Talán vannak otthon gyer-
mekkori fényképei a fiának, 

szép albumot le-
hetne csinálni a képekből, vagy egyberámáz-
tatni. Ennek biztosan nagyon őrUlna — 
Hedda Gabler. Átmenetileg a sötétszürke kosz-
tümjét viselhetné a mosóselyembhízzal és ha 
hűvösebb van, kis rövidujjú, angolos pullóver-
rel. Szövetruhát nem nagyon érdemes már 
venni, mert az átmenet valószínűleg nagyon 
rövid lesz és ha meleg van, már nem nagyon 
tud szövetruhában irodába menni. Ha azonban 
mégis jutna pé.nze rá, úgy sötétkék szövet 
jumperruhát ajánlok, berakott vagy apróhólos 
szoknyával, sima angolos, elől begombolt öve* 
jumperrel, amit fehér pikégallérral, vagy szi-
ii'es empriméaálakkal i« viselhet. A kétrészes 
ruhának előnye, hogy ha meleg lesz, csináltat-
hat a sötétkék szoknyához virágos vászonból, 
sötétkék vászonreverrel és övvel kis kosztüm-
kabátot és igy már van nyári kosztümje is. A 
tavaszi kabát alá sötétkék fehérpettyes, ango-
losan megvarrt krepdesinruhát ajánlok, kis 
fehér hímzett batisztgallérral, ezt már most is 
viselheti, viszont egésa nyáron is lesz ruhája. 
— Harmincéves asszony. Tátrai nyaralásához 
úgy önnek, mint a gyerekeknek gondoskodnia 
kell egy-két melegebb trikóruháról, vagy pul-
lóverről, átmeneti kabátról, mert bizony a he-
gyek között este mindig bűvös van s ilyenkor 

Nem göndör, hanem 
hullámos 

„£ugjéne" 

t a r t ó s 
ondolálása 
Személyesen v é g z i 

már 1 2 pengőtől. 

V., Lipót-kőrút 5. sz. 
Telefonszám : 1 - 1 5 6 - 3 0 
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Hölgyeim ! 
A Nemzetközi Vásár al-
kalmával, cégünk nagy 
választékot nyújt az összes 
divatújdonságokból, elis-
merten szolid árakkal 

selyem, szövet 
és mosókelmék 
divatháza 

IV., Petőfi Sándor-utca 12 
( F ő p o s t á v a l s z e m b e n ^ 

Mintákat vidékre készséggel küldünk 

Váci-utca 31—33 
Piarista palota. 

elengedhetetlen a nyári ruha felett a szövet-
ka bát. Általában sporthelyen délután aem iger 
öltöznek selyemruhája vagy díszesebb toalettbe 
Ha visz magával egy kis virágos vászorirahát 
és hozzá mintázatlan színes vászonkabátot é s 

egy vastagabb Ionvászonkosztümöt (lenvászon 
natúr színben is nagyon szép) egy vékony, 
rövidujjú angolos pullóverrel, ezt kitűnően vi-
selheti délután és délelőtt i». Délelőttre termé-
szetesen m-ég kell egy-két rövidujjú vagy uj-
jatlan mosóruha kis kabáttal, va«y könnyebb 
szövetruha, ha hűvösebb idö van. A kislányok-
nak is okvetlen vigyen pullóvereket, átmeneti 
kabátokat a nyári mosóruhák mellett. — Er-
délyi 21 éves. Budapesti tartózkodásához sem-
miesetre sem ajánlom elsősorban w rózsaszín 
selyempikékosztümöt, Városban » rózsaszín 
rögtön piszkos lesz, az anyag gyűrődik is ér 
igazán nem azért jön vendégségbe, hogy foly 
ton mosson és vasaljon. Sokkal praktikusab:» 
lenne egy könnyű világos selyemruha és hozza 
rövid, csipöigérő béleletlen kis kabát. va«> 
egy emprinié angol kosztüm. Ehhez a kosztüm-
höz felváltva viselhet akáj- hímzett organdi-
blúzt, akár pedig rövidujjú, angolos sírnia se-
«yemblúzt Az organdit nem kell hímezni, meri 
az anyagot hímzetten már készen kapni. Tántc-
ruhának csináltathat organdiruhát, ha a zöJ-
det szereti, úgy valami zöldalapú virágos or-
gandit vegyen. Az emprlméruha mellett csinál-
tathat kis vászonruhát vagy vászonkosztümöt, 
amit délelőtt visel. Ha vászonkosztümöt vesz. 
akár virágos lenvászonból, akár sima len-
vászonból, úgy csináltathatja ujjanélkülien t> 
ruhát és hozzá a kosztümkabátok így a ruhát 
egy másszínü rövid holerával is viselheti. A 
meglévő empriméruhát ne alakittassa át, mert 
a kep is, divat és a harangszabású szoknya is. 
A fehér estélyiruháját magával hozhatja, mert 
a fehér mindig divatos, azt egész nyáron vi-
selheti anélkül, hogy tarka övet csiinálna rá-
Nem hiszem, hogy annyi estélyiruhára lenn« 
szüksége, hogy az organdin és a fehéren kivü* 
még más is kellene. Estélyikabátnak vehetni-
egy háromnegyedes, bőhától, már a nyaktól 
gloknis színes taftk»*bátot, bő, harangalakú uj-
jakkal, elől nyitottan. Ez természetesen inkább 
csak dísznek szolgál, mert egyáltalában nem 
meleg. Ha azonban egy ugyanilyen kabátot 
cslnáfltal bársonyból, akár színesből, akár feke-
téből, azt télen is tudja miajd visefak — 
B . . .-i hü olvasó. Fekete szőrmére, sajnos, 
nem tudok mást ajánlani, mint breitschwan-
zot. Ha szép, vékony buenó breitschwanzból 
(ami nem is nagyon drága) csináltat egy nyak-
kendőt vagy kis sáltat, ezt télen kiegészítheti 
egy nagyobb gallérra és a télikabátjához is 
viselheti. — Ürinő, Leghelyesebbnek tartanám. 
Ha mindent, amire szüksége van, itt venne 
meg készen. Egészen bizonyos, olcsóbban jönne 
k1 és legalább látná, hogy mit kap. Az utazó-
ruhának feltétlenül kosztümöt ajánilok, annál 
ír inkább, mert arra állandóan szüksége van. 
Nem tudom, van-e már kosztümje és ha van. 
milyen színű? Egy szép szürkéskék vagy ké-
kesszürke angolos szövetkosztüm, kis angolos 
nyersselyem- vagy krepdesinblúzzal nagyon eile-
íráns lenne hoz?á. De természetesen utazóruhá-
nak kosztüm helyett viselhet szövetruhát is és 
hozzá mintás, akár kockás, akár spriccelt szö-
vetből egy háromnegyedes bö kabátot. Az eR-
küvői toalettnek nagyon elegáns lenne egy 
csipkeruha, akár spárgiaszinü Jencsipkéből, akár 
sötétkék csipkéből. A ruha lehet robemnn-
teau-s'zerü, elöl végiggomb olt, hos<sz<úujjas 
toalett, alatta szatén- vagy krepdeslnkombiné-
val, vagy lehet egyenes ruha kis kosztüm-
kabáttal. vagy nyitott csipöigérő kabáttal. Va-
csorázóruhának vagy egy szép emprimétoailet-

r tet ajánlok sajátjából kis kabáttal. vagy egy 
uni fekete vagy sötétkék selyemruhát és hozziá 
ruhahosszúságú empriméfcabátot. Mindegyikhez 
a ruha színével harmonizáló kalapot és a ka-
lappal megegyező silnü antilopcipöt vegyen. 



éves korig, elég a M—15 perces napozás, ha 
csak a.7. orvos máskép nem rendeli. Különö-
sein a fehér bőrű gyermekre kell nagyon vi-
gyázni a napozásnál. Sok gyermek nem bírja 
a napot: hőre rögtőn vörös lesz. foltos, gyuA-
ladás lép fel. Hogy ezt megelőzzük, tiszta, Ár-
talmatlan, zsíró« kenőccsel kenjük he bőiét, 
fejére fehér, könnyű kalapot, szemére zöld, 
napvédő szemüveget kell tenni. Napozás után 
azonnal csavarjuk be egésaen., tetőtől talpig 
frotir ilepedőbe és gondosan szílrítsuk le tes-
téről az izzadságot. Csak amikor mir teljesen 
lehűlt, öltöztessük fel. Ntagyon jó utána le-
fektetni pihenni fél óráira. 

Kisgyermek körmét kéthetenként levágjuk. 
Kerekre. Naponta csontpálcikával körmeit ki-
tisztítjuk. A köröm körül beszakadozott, apró 
bőrdarabkákat óvatosan ollóval levágjuk. Soha-
sem szabad ezt elhagy ago loi, mert & bői be-
hasadása sebet okozhat. 

Fürdő után ajánlatos a nagyobb gyerek 
(nemcsak « csecsemő) hónalját, nyakát, hajla-
tait ártalmatlan hintőporral finoman behinteni. 

(estéi nélkül 
Tetszés szerinti új árnyalatot és fényt 

ad hajának 13 színben 
a világhírű párisi ,JNECTO hajfestikgyár" készítménye 
Kérje szaküzletekben, és eg-yw'/eri luunzná-
lattal meggyőaődést szerez, kiválóságából. 
Kánitz Iván és Társa Körtész-u. 43. 

ez megvédi a túlságos í?.zadá«tót &a ezáltal a 
miegbüJés veszélye is csökken. 

Strandra c&ak orvosi engedély és utasítás 
alapján szabad 8—6 éves gyereket vümni. 
Ügyeljünk, hogy a kis vlz tiszta és a leve-
gővel egyforma hőfokú legyen. Erős nap ve-
szedelme® a gyereknek! Szélben se legyen víz 
mette.t. Csendes, meleg idő a megfelelő. 

A kisgyermek fürdetésénél rendkívül elővi-
gyázatosnak kell lenni. Először i s fontos, hogy 
a fürdőszoba ne legyen hidegebb, mint a für-
dővíz. Az a helyiség, melyben öltöztetjük a 
kicsit, a fürdőszobából .»közvetlen nyíljék és 
ugyanolyan meleg legyen, mint az. Fiirdő 
után a gyermek azonnal nagy fro ír kendőbe 
burkolandó tetőtől talpig és alaposan szárazra 
törlendőt Nem szabad kőre állítani még pa-
pucsban sem! így sok súlyos meghűlés* ke-
rülünk el. 

MAGYAB DIVATFÜZÖ IPAR 
VI., Nagymező-ntca 28. gyártmánya 
Minden szaküzletben kapható 

A hajmosás kicsiknél rendesen sírással van 
egybekötve. El lehet ezt) kerülni, lia a kicsi 
gyereket kanunkra fektetjük (hátára) és fejét, 
illetve haját az ugyanolyan magasra, tett la-
vér langyos vízben, házi (enyhe) szappannal 
megmossuk. 3 vízben (langyos.) öblítjük, vi-
gyázva mindig, hogy szemébe se víz, se szap-
pan ne kerüljön! Utána .gyöjigéden kinyomkod-
juk a hajat a lavór fölöst, húzni nem szabad. 
És teljesen szárazra töröljük. Kifésüljük bontó-
fésüvel és mig a fejbőr is teljesen kiszárad, 
jambósapkát húzunk rá. A szoba, amelyben 
ez történik, legalább IT0 R meleg legyen. 
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Szőrszálak, szemölcsök vég-
leges nyomtalan eltávolítá-
sa 100"/o-os g a r a n c i á v a l 

Kőrnerné Kozmetika 
Teréz-körűt l/a. Tel. 11-40-18 

Szőkék, barnák! 
Mossanak napsu-
garat hajukba az 
új Goldblond sham-
ponnal.Az új Bom-
bin <3 o I d b I o n d 
shampon három-
négy árnyalattal 
világosabbá teszi 
a hajat. 

Egyszeri mosással a hajba vará-
zsolja az aranyos, bájosan csillogó 
ragyogást, mely annyira vonzóvá 
teszi a női fejet, abár szőke vagy 
barna is. Természetes fényt ad, 
egészségessé és tisztává teszi a fej-
bőrt; nem tartalmaz semmiféle ká-
ros fehérítő vagy szárító anyagot. 
Próbálja még ma ki az új Goldblond 

Bombin shampont. 

Goldblond Bombin sham-
pon a szőke nők speciális 

shamponja 
Ara 48 fillér. Ha valahol nem volna, 
beszerezhető: Hunnia - gyógyszertár-
ban, Bpest, VII., Erzsébet-körűt 56. 

(5L Avzw^AfrjaAQi 

A kilincst's®titAs sok piszokkal jár. Megvéd-
hetjük az ajtót ettől ha a kilincs köré papen-
dekliböl széles daraiw. kivágunk, közepét pon-
tosan a kilincs feLsrófodt része köré illesztve 
ráhúzzuk. Ezt egyszerűbben is el lehet vé-
gezni olyan ruhával, mely már impregnálva 
nam fényesitövel. Ezzel egyszerűen átdörz&ttl-
jük a kilincset és ragyog. (Jobb házlartási üz-
letekben kapható.) > 

Könyveinket porszívóval is tisztithaitjjuk he-
tenként, akkor is, ha polcon sorban állnak, 
leszedni nem kell. Ha nagyon piszkoltak, a 
lapok szélét (a könyv ilyenkor csukva legyen) 
spiri.uszos puha ronggyal ledörzsöljük. 

Zsírfoltokat könyveinkből! magnézia és ben-
zinből kevert péppel távolithatunk el. 

Mennyi fáradtságot takaríthatunk meg, ha 
helyesen ülünk a konyhaasz, álnál. Legjobb a 
csavarható konyhaszék, melyet még a tűzhely 
magasságához is beállíthatunk és így ülve ke-
verhetjük az ételt. De ha ilyen modern szék 
nem áll rendelkezésünkre, legalább olyan szé-
ken üljünk, melynél neon nyujtósunk föl-
felé aa asztal lapja fölé. N 

Ugyancsak hely.elcn a sütő alacsony elhelye-
zése is, melyhez le kell guggolni. Az asztal-
magasságban levő a legjobb. 

Sajtot frissen tarthatunk lia egy ecetbe már-
tott 'ruhával .akarjuk be. 

Tojássárgáját másnapra eltenni úgy lehet, 
hogy az egészben felütött! tojás sárgájái, friss 
vizzel leöntjük, míg elfödi. 

A londoni »Home Exhibition 1936« 
kozmetikai szenzációja a ráncos, pety-
hüdt, klimaktériumban leromlott arcbőr 
javításának új tudtományos módja, ott-
honi kezelés mellett. Felvilágosítás: Gré 
kozmetika Budapest, IV., Petőfi Sándor-
utca 10. — Párisi-utca 3. 

Tavaszi arcnagytakaritás 
Itt van végre az oly régen várt tavasz. A 

téli viharok által megrongált női arcbőrön 
most kall tavaszi nagytakarítást rendezni, hogy 
az elegáns nő arca tökéletes legyen. Nagyon 
fontos, hogy ezt az intést mindenki komolyan 
vegye. A hosszú tél, sokféle káros hatásával 
ugyancsak elrontotta az arcbőrt, a pórusok a 
sok korom, füst, túlsók rúzs és púder miatt 
nem fejthették ki eléggé működésüket. A sok 
estély, kevés alvás, zárt helyeken való üldö-
gélés. túlsók evés, ivás és dohányzás hatását 
egy szakszerű, erélyes tavaszi kúrával kell el-
tüntetni: önnél a kúránál pedig főszerepet a 
kozmetikusnőnek kell játszania. 

Egyszer vegye mindenki a fáradságot, hogy 
egy kozmetikai intézetbe elmenjen és ott nézze 
végig a megfelelő kezeléseket és módszereket, 
melyek az egyéni bőr kezeléséhez illenek. Ha 
azután az itt kapqtt tanácsokat kitartóan be-
tartja, az eredmény nem késhet. Nem szabad 
várni, mig a tavaszi nap az annyira rettegett 
szeplőket, májfoltokat, stb. előhívja és már 
most használni kell az idevaló védőszereket. 

Száraz arcbőrű, ráncosodó arcú hölgyeknek 
a lagymatag bőrcellák táplálására, felépítésére 
és élénkítésére újonnan kreált koncentrál* 
HORMON-tápkrémünket ajánljuk. Intézetünk-
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baa mindennemű szezon szépségápolási cikk az 
egyéni szépségápolás számára már a legna-
gyobb választékban áll rendelkezésre, A ta-
vaszi és nyári szezonra csak a legfontosabb 
szépségápolási szereket akarom itt megemlí-
teni: napfény-védőkrém, frissítő ós összehúzó 
arctisztitó-viz. új rúzs- és púder-szinek, parfüm-
szerű toilettvizek rengeteg változatban, barnító 
krémek és olajok, valamint szunyogcsipés el-
leni szerek, hónalj alatti izzadás elleni préparé, 
tumok és napégés elleni szerek. 

Mindezen készítmények a leggondosabb mó-
don zsíros, száraz és normális arcbőr számára 
való összetételben készülnek ós jótékony hatá-
sukat már öt-hatszori kezelés után éreztetik. 

A fentiek bizonyítására apró mintacsomago-
lások pontos utasításokkal és minden idevonat-
kozó tanáccsal díjtalanul rendelkezésre állanak. 

THIRABÉE KOZMETIKAI INTÉZET 
BUDAPEST, IV., PARISI-U. 4. I. 5. 

Telefon: 1-859-23. 
Debrecen: AMBRUS, Arany János-u. 17. ———M—ia—ne—MMCjfV 

l^y i&iti ^wkiáizvnuvílz 
A szép frizura, az ápolt haj kultusza talán 

sohasem volt olyan intenzív, mint ma, amikor 
a parányi, fejtetőn ülő kalapok lálni engedik 
az egész frizurát. A mai frizurákat nem sablo-
nok szerint készítik, hanem mindegyiket a nő 
egyéniségéhez. A divatfrizurák fodrásza már 
nem is mesterember, banem művész. Termé-
szetesen a frizurák tökéletességét nagyban elő-
segíti a technika fejlődése is. Egyre tökélete-
sebbek a tartós hullámokat készítő gépek, 
mert csak a tartós hullámmal preparált hajból 
készíthetők azok a finoman fekvő loknik, me-
lyek a mai frizurát képezik. A budapesti fod-
rászok világviszonylatban is híresek. A Deák 
Ferenc-utca 12. szám alatti ANTOINETTE fod-
rász-szalónnak olyan négy tulajdonosa van, 
akik sok külföldet járt és gyakorlatot szerzett 
szakerők. Egy kis hajmüvész konzorcium ez a 
fodrász-szalón, amelynek mind a négy tagja 
speciálistája a hajápolás minden ágának. 

PETKÓ úr — akit meginterjúvoltunk — ki-
jelentette, hogy szerinte a- festésben a főirány-
elv a természetes szépnek utánzása. A fakó, 
színtelen hajat az igazi fodrász olyan színűre 
festi, amilyen a hölgy teintjéhez, egyéniségé-
hez legjobban illik, Speciálistái vagyunk an-
nak, hogy a rosszul festett hajakat hogyan le-
het rendbehozni. Hajfestés mellett a legmű-
vészibb ízlésű frizurákat készítjük, amelyek 
nemcsak élőiről mutatósak, hanem profilban is, 
hátul is tökéletesek. 

A kis müvésztársulatnak másik tagja 
KEREKES ANDOR. Képzelhető milyen szak-
embere a mesterségének, ha már eddig is tíz 
évet töltött egyik Váci-utcai fodrász-szalónban. 
Szerinte a fodrászat nem csupán foglalkozás, 
hanem hivatás. Nagy tapasztalata és szaktu-
dása van a tartós hullám készítésében, amely 
különböző, a haj minősége szerint. Kerekes 
Andor, valóságos művésze annak, hogyan kell 
rendbelioznla a sok hajfestéstől és helytelen, 
tartós hullámtól tönkretett, már szinte kefesze-
rüen kemény, kopott hajakat. 

DOZWALD úr, a harmadik tulajdonosa az 
ANTOINETTE fodrász-szalónnak. Ö beszél 
arról a tartós hullámról, amelyet az idén új 
eljárásukkal fognak készíteni és amely szenzá-
ciója lesz a tavaszi divatnak. Az új metódueú. 
tartós hullám a szó legszorosabb értelmében 
tartós lesz, olyan, amilyent eddig nem lehetett 
elórni. De ezenkivül megőrzi a haj rugalmassá-
gát, természetes színét és ami a legfontosabb, 
egyáltalán nem ártalmas a hajra. 

Az ANTOINETTE fodrász-szalon negyedik 
tulajdonosa PARTI úr, Olaszországból jött, ahol 
tudvalevőleg a legszebb frizurákat viselik az 
asszonyok. Parti úr úgy érti a frizura-divatot, 
mint a leghíresebb párizsi divatfodrász. A leg-
finomabb vonalú laza hullámokat, loknis frizu-
rákat készíti, most az új párizsi divatnak meg-
felelően. 

Az új tavaszi toalett csak úgy tökéletes, ha 
ezt stílusos divatfrizura egésziti ki. Ezért kere-
sik fel a divathölgyek tömegesen ANTOINETTE 
Deák Ferenc-u. 12. szám alatti szalónját, ahol 

i n t é a f - IR . in .nSt nn l i f t cpv 

minden hölgy, aki La Velouty de Oixort 
használ. La Velouty de Dixor, a „krém, mely 
púderoz", páratlan, mert egyesíti a krémet 
és a púdert. Nem foltoz, nem zsíroz és egész 
napon át tart Ideális az arc (áll, fénylő orr), 
a karok és a dekoltázs számára. Hamvas, 
bársonyos tónusa a női bájnak új varázst 

kölcsönöz. 

MINDENÜTT KAPHATÓ 
MAGYARORSZÁGON GYÁRTJA 

T Ö R Ö K PATIKA 
BUDAPEST, VI., KIRÁLY-UTCA 12. SZAM 

( I N G Y E N 1 
! mintát kérjen a : 

képviselettől j 
1 6 0 fillér portó-
• költség bekül-

dése el lenében 
Minden 

páder-
stlnárnyalatban kapható 



A KON UNA ML"JVË57PTP 
SZER.k.£.SZTto 

Sacelláryné receptjei 
SPÁRGA SÜRÜ TOJÁSOS MÁRTÁSSAL. A 

spárgát megtisztítás után sós édeskés bő vfz-
ben puhára főzzük. A spárga levéből keveset 
leszürünk és kihűtjük. 5 deka vajból egész 
világos rántást készítünk, de jó sűrűt, felereszt-
jiik a spárga kihütött levével, 2—<8 evőkanál 
tejet vagy tejszint adunk bele, ha kell, még 
»ót és jó sürü kréuunó főzzük foly onos keve-
rés mellett. Levéve a tűzről, a megfőtt spár-
gát forrón tálra rakjuk. A mártásba 2 tojás 
sárgáját keverjük bele és külön mártáscsészé-
ben adjak fel a spárga mellé. Gyorsan készít-
jük a mártást, hogy úgy a spárga, mint a niáa-
tás jó forró legyen. — RÁNTÓTTSPÁRGA. A 
megfőtt spárgát tojásba és reszelt ga jba márt-
va, forró vajban kisütjük. Sajttal megszórva 
tálaljuk. — CSŐBEN SÜLT SPÁRGA. A pu-
hára főzött spárgát szitája szedjük. Tüziálló 
edény aljára vajdarabokat éjB 2 evőkanál tej-
felt teszünk, most egy sor! megfőtt spárgát, 
megint vajdarabokat és- tejfelt és kevés törött 
cukoral megszórjuk. Eat add 'g rakjuk igy, 
míg a spárga tart. Felül szitált morzsával 
megszórjuk én fél órára a meleg gázsütőbe 
tesszük. Abban a tálban vagy tepsiben adjuk 
fel. amiben készítjük. — SPÁRGA VAJAS 

MÁRTÁSSAL. A megfőtt, leszűrt spárgát tálra 
rakjuk úgy. hogy a spárgafejek szép rendben 
egymásmellé kerüljenek. Előre elkészítünk 
bö zsírban vagy vajban vïlïgosra pirított 
zsemlyemorzsát, a felét a spárgára öntjük, a 
másik felél, külön adjuk fel mellé máriás-
csészében. Spárgát készíthetünk még -majonéz-
zel, azután salátának ecettel-olajjal. — TÖL-
TÖTT GOMBA. Veszünk nagy sampijon gom-
bákaitt, személyenként 3 darabot számítva. A 
gomba kalapját levesszük, megtisztítva félre-
tesszük, A szárakat megtisztítjuk, finomra 
összevágjuk, peirezselyemzöldjével és kevés 
»sírban résziéit hagymával, kevés sóval," ad-
dig pároUfjuk, míg a levét, amit engedett, el-
fövi. A gombához 1 egész nyers tojást. 2 **WV 
kanál tejfelt és annyi szitált morzsát ve-
szünk, hogy jó pépes legyen, ezt a tojáskeve-
réket a porolt, hagymásgomba szárához; ad-
juk. jól elkeverjük és ha a gombatöltelék nem 
volna elég pépes, úgy még sai.ált morzsát 
adunk hozzá. Ezzel megtöltjük a gombafeje-
ket jó magasan, tűzálló tálba rakjuk, bőven 
vajdarabokat teszitek rá és tejfellel öntözve 
1 óráig sü.jük. — SPÁRGA ELTEVÉSE TÉLI-
RE. A legfontosabb, bogy teljesen légmente-
sem zárható, tiszta üvegben tegyük el. A szép, 
egészséges spárgát megtisztítjuk, csomóba köt-

UűtsÖ4*é$ 

u*acad! 
Minden ételt és italt frissen tart a 
gazdaságos áramfogyasztásig ké-
nyelmesen kezelhető 90 vagy 120 
literes, elektrokompresszoros BOSCH 
HŰTŐSZEKRÉNY 
A jégf iókokban 4 8 Jégkocka egy órán belül i 

BOSCH RÓBERT KFT. 
Budapest, V., Váci-út 22-24 . Nyugat i p. u.-
nál. Bemutatás a Nemzetközi Vásáron, 

Iparcsarnok 6-7. sz. 
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jiik és forrásban levő só» vízben 8—M percig 
főzzük. Utána vigyázva szitára rakjuk, lecse-
pegtet jük iróHa a vze t és a jól elzárható «végbe 
úgy rakjuk bele, hogy a «párgtafejek lefelé ke-
rüljenek. A iehütő.t «is vizet ráöntjük, hogy 
teljesen ellepje a spárgát és légmentesen le-
zárjuk. Lassan, egyenletesen forró vízben egy 
óra hosszáig gözöljlik és esaik teljesen ki-
hü1 lés után saedjük ki a vizböl. ü nap. múlva 
újra 20 peréig gőzöljük és utAna aa éléskam-
rába állítjuk. — DIOFELFUJT TEJSZÍNHAB-
BAL. 14 dediia darált diót, 7 deka vaníliás cuk-
roifc. 7 tojássárgájávad jól összekeverünk, 10 
deka viajat habosra kikeverve, hozzáadunk és 
5 tojás kemény habjával!. az egeszet könnyen 
elkeverjük. Kivajazó t formában % órA'g gő-
zöljük. Vaníliás tejszínhabot adunk niellé és 
így tálaljuk. — HIDEG HÚSOKHOZ MÁRTÁS. 
Négy tojássárgáját 2 evőikanál olajjal, kevés 
ecettel, sóval, cukorral Ízlés szerint mustár-
ral, 4 evőkanál tejfellel, tüzöru-vizben habita» -
hem felforralnak. Levéve a tiiaröl, hűtőszek-
rénybe tesszük, finomra vágóit petrezselymet, 
reszelt uborkáit, kevés finomra vágott, friss 
vagy eltett (kaprot és ha van, kevés kaviárt 
kefverttaJc bele. Ha nagyon sűrűnek találjuk, 
kevés húslióve1!, vagy fehér borral hígítjuk. — 
TAVASZI LEVES. 6 deka vjniat felolvastatunk, 
3 evőkanál finomra vágót; sóskát tes-zűnk bele 
és jól páTOljuk, 2 lapított evőkanál lisztet szó-
runk rá, jól e lkeverjük és annyi hideg vize 
őntiink rá, hogy 6 táuiyér leve» legyen be-
lőle. Ha ez a leves jól fedíorrti, megsózzuk és 
2 deci zöldborsót é® Yi Ikiló spárgának a gyen-
ge részét belevagdaltuk. A Deveses tál ban 2 to-
jássárgáját 1 deci tejfellel jól elkeverjük és 
a már kés« levest foly onos keverés közben 
ráöntjük. — TÖLTÖTT GOMBA. Szép, nagy 
gombákat megtisztítunk, bő citromos forró 
vízbe dobjuk és őt percig főzzük. A vízből 
kivéve szitára tesszük. A gomba szárait darált, 
tetszésszerint sült pecsenyével, vagy megfőtt 
száLkamélküli ballal még egyszer átdarálljuk 
és megtöltjük vei© a nagy champignon-gombá-
kat. (A húst előbb kevés vajjal , borssal fűsze-
rezve, tejföllel keverjük el.) A megtöltött gom-
bákat tűzálló tálban egymás mellé rakjuk. 
Készítünk sok citromlével besamelmártást, rá-
öntjük a töltött gombára és 10—15 percre a 
fűtőbe tesszük. — RAK BORBAN. A jól meg-
tisztított rákokat, vagyis 20 darab rákot fél-
liter borban, amibe kevés sót és % vöröshagy-
mát tettünk, fedő alatt megfőzzük szép pirosra. 

Egy heti étlap. 
SZOMBAT. Ebéd. Zöldborsóleves. Töltött 

borjúiborda. Tejfeles burgonyafözelék, fejes 
saláta. Töltött ostyaszelet. Vaosora. Sóiska 
tükörtojással. Kevert juhtúró. retek. 

VASÁRNAP. Ebédb Csirkeaprólékleves. 
Sprága, tojásos sűrű mártással. R'íntott-
C8inke. Uj burgonya, saláta. Habtölesér — 
eperrel. Vacsora. Hideg vegyes daráithús. 
Tartármártás . Töltött alma, sajt, retek;. 1 

HÉTFŐ. Ebéd. Gombaleves. Székelygu-
lyás. Talkedli — barackízzel. Vacsora. Töl-
tött kalarábé. Madártej. Narancs. 

KEDD. Ebéd. Paradicsomleves rizzsel. 
Disznókaraj egyben sütve. Sárgahorsópüré, 
cék'lia. Rakott tészta. Vacsora. Meleg füs-
tölt tarja, ecetes torma. Teipertőspogáosa. 

SZERDA. Ebéd. >8óskaleves. Párolt fel-
sál. Paradicsomos káposzta, csúsztatott pa-
lacsinta. Vacsora. Párizsi kosárka tojással. 
Kikevert krém. Sajt — retek. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd, Karfiolleves. Darádt-
húspog'ácsa. Le-nosefőzelék. Lekváros bukta. 
Vacsora. Paprikásburgonya virslivé®. Ru-
mos diós golyók. 

PÉNTEK. Ebéd. Tejfeles bableves csipet-
kével. Rakott burgonya. Narancs saláta. 
Vacsora. P a r a j tükörtojással. Kirántott 
zsemlyeszelet. Sajtosmetélt. Alma. 

ÜZENET 
vidéki olvasóinknak! 

A jó meleg fürdő csak 
úgy élvezet, ha kényel-

mesen elkészíthető. 

Nincs vízvezeték? 
Itt a m e g o l d á s : 

A hófehérre zománcozott 

LAMPART 
önfűtő 

FÜRDŐGARNITURA 
kád és kályha 

minden szerelés nélkül bár-
hova beállítható és 4—5 kg 
fával 40 perc alatt tökéletes 

meleg fürdőt ad. 
A melegvíz, — mint a víz-
vezetékből, — vízcsapon át 

folyatható a kádba* 
Kérjen prospektust Î 

Lampart Gyártmányok Eladása Kft. 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-körút 19. 
Kérem prospektusukat Lampart önfUtő 

fvlrdőgarnituráról 

Név 

Cím sz. 



ANTILOP TISZTÍTÓ 

Antilop es nu buk cipók 
tisztítására és fel' 

CIPŐJÉNEK EREDETI 
SZÍNÉT EZZEL BIZTOSÍTJA 

NEM 
PISZKÍT 

A közönség receptjei 
HANTOTT VARGANYA. A friss, kemény 

vargányát hosszában S—4 mm. vastagságú sze-
letekire vágjuk, besózzuk, azonnal lisztbe, to-
jásba, zsemilyem>orz.sába márt juk és rögtőn bö 
zsírban kisütjük. Ha besózva áll. lnúsa rágós 
lest. 

Galoncsay Miháltz Gitta 
(Szombathely.) 

MÉZES POGÁCSA. Két egész tojást, 2 kanál 
mézet. 4 kajlái porcukrot jól elkeverünk. Adunk 
bele 5 deka durvára tört mogyorót, késhegyni 
törött szegfűszeget é.s ugyanannyi törött fa-
héjí. Végül jó késhegyni azódnpart és annyi 
girizeaíiszfet (kb. M kg) keverünk bele, hogy 
nyújtható tésztává legyen. Ekkor jól lisztezett 
deszkára tesszük és V* cm. vastagságiira 
nyujtjuik. Borospohárral, vagy ennek megfelelő 
nagyságú formával kiszúrjuk. Minden pogácsa 
közepébe egy szem mazsolát nyomunk. Liszte-
zett tepsibe (egymástól jó távol) rakjuk és 
pirosra sütjük. Fogyasztás előtt egy nappal 
süssük. 

Adler Aladárné 
(Kecskemét.) 

VELÖSKIFLI. 15 deka vajat, 19 deka lisztet, 
egy tojás sárgáját, i kanál tejfelt, késhegynyi 
sót jól összegyúrjuk, késhátvastagra kinyújtjuk, 
kockára vágjuk, velővel vagy sonkával meg-
töltjük. kifliket formálunk belőle. Tojással 
megkenjük, középfokú tűznél pirosra sütjük. 

Bodnár Sándorné 
(VIII., Práter-u. 280 

/lfi>zvá'iy ^aAÀi&fi hiecytjt 
LIBAMÁJ ELTEVÊSE 

A szépen megtisztított és mosott libának bá-
ját ás bőrének azt a részét, melyet ki akarunk 
olvasztani, kockákra vágjuk. Ludasba tesszük, 
valamint a liba máját is, a szíve nélkül. Fe-
dett tűzhelyen egyenletes, nem hirtelen tűznél 
kiolvasztjuk a liba zsirját. Mire a tepertő meg-
pirulj a máj u megsült. A májat mély poroel-
Iántálba tesszük 4s annyi zsírt öntünk rá, hogy 
legalább kétujjnyival ellepje. Mikor a zsír mér 
megalvadt rajta, befedjük a tálat és az egészet 
jól kifagyasztjuk. Nyáron jégszekrényben, té-
len hideg helyen tartjuk. Hónapokig eláll. 
Használatkor felolvasztjuk a zsírt és kivesszük 
belőle a májat. 

Ifliudti* 

vziaitu,  

IcofUuUá. 

ÁNTILOP TISZTÍTÓ HUiU-lcávé fagotto*! 



À S Z E R K E S Z T Ő K Ü Z E N E T E I 
Jackas Iwc ptotáfa 

Bájos ismeretlen. Önben 
uram rettenetes sok önbizalom 
van, amikor — nekem írl Föl 
se tételezi, hogy az öu közele-
dését vissza utasíthatják, ön 

duzzad az öttérzettöl, amikor csupa olyan je-
lenséget ír le, ami azt jelenti, hogy a szóban-
forgó hölgy eleped öu után és valószínűen 
uern fog tudni hová lenni a boldogságtól. , 
hogyha ön kitűnteti közeledésével. Debát 
akkor — miért nem tünteti k i? Miért fordul 
akkor hozzám, aki meglehetősen távolról szem-
lélhetem csak a dolgokat. Azt tanácslom tehát, 
hogy ezt a bátorságot tessék a kedvei kisasz-
szony iránt való közeledésben — tisztességes 
közeledésben — közvetlenül tanúsítani. — D. 
Miska, őszinte választ kér , — hogyan kell 
verset i rai? őszintén válaszolunk, mert ez a 
rokonszenves és nyilt kérdés őszinte és nyilt 
választ érdemel, tehát meg is adjuk. A felelet 
— egyetlen szó: Sehogy. — D. Ilona. Teljesen 
osztjuk a? ön véleményét. — Várvavérja. D. 
I, Nem szabad ilyen dolgokba, ilyen komoly 
elhatározásba, ilyen életbevágó fordulatjja be-
leavatkozni egy harmadik embernek, kedves 
Irénke! Pláne — nekem nein szabad beleavat-
kozni, aki mégcsak nem is ismerem önöket, 
aki csak az egyik fél előadásából ismerem 
úgv — ahogy — a dolgokat. De sietve hozzá-
teszem — ha ismerném önöket személyesen, 
akkor i* ezt mondanám. Figyet azonban mond-

hatok: Nagyon számoljon magával és a saját 
lelkiismeretével. Kérdés: Szabad-e, söt érde-
mes-e egy meglevő helyzetet így fölborítani? 
Kérdés: Nem fogja-e elhamarkodni a dolgot? 
Ezeket mind gondolja meg és o.sak a .után ha-
tározzon. Mert — ritkán várakozik a jobb sors 
az emberre — a német közimondás meg éppen-
séggel határ oaottan azt állit ja, hogy — sohal 
— Szakitok a múlttal. Ne csak szóval. Tetteit 
Már régen kellett votlna. — Omnia vincit Ámor. 
Napsugaras kis probléma. Két fiatal szív ösz-
szezördülése. Nem is kívánhat ják , hogy komo-
lyan foglalkozzunk vele. De ha még eddig 
nem történt meg — sürgősen ki kell békülni. 
Omnia vioofc Amor . . . 1 — D. L., Szöged. Rö-
vid kérdésre rövid válasz: Nem érdemes. — 
Hangulat. Ha valóban hangulat, akkor, ami-
dőn ezt a választ megkapta, már régen el is 
mult. É n csak kívánhatom, hogy helyes legyen 
az> öm diagnózisa, és ne,' legyen több az egész 
kis ködfelhőnél, elröppenő szomorú hangulat-
nál. — Szk. Géza. Operettet nia írni: nem ér-
demes! Nagyszerű zeneszerzők hallgatnak 
éppen a műfa j ingadozása (nem akarom azt 
mondani, hogy: haldoklása!) következtében 
Azt ajánlom önnek, hogy fodytassa tanulmá-
nyait, végezze el az iskoláit, hiszen olyan 
közel van már a befejezéshez. Ez a ko-
moly dolog! Az én édesapám szavalt idézem, 
aki, amikor egyetemlhaillgató koromban kom-
ponálgattam, mindig ezt mondta: »Legyen a 
muzsika csupán — bokréta a kalapod mellett!« 
— Álmodozó. Nem elsőrángú, nem abszolút f i-
gyelmet érdemlő tehetségek, inkább, olvassák 

ígésmgének 
are 

S Z Á J Á P O L Á S 
®a tökéletesített ODOL je lzése, m e l y n e k fer-

tőt lenítő hatásót nagy m é r t é k b e n fokoz tuk . 
ELADÁSI ÁRAK: óriás üveg P 5.60, üveg P 3 . - . 

V-i üveg P 2.—. Minden szaküzletben kaphatók 
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a szép munkákat. Kl fog akkor olvasni, ha 
mindenki Juni akar? — Mimi Janovitz. Te sa ék 
a rádió stúdiójába címezni a levelet: Főherceg 
Sándor-utca 7. — Sp. János. Hát bizony 
mostmár »kissé« elkésett a dolog. Majd egy 
más alkalommal — szíves örömmel, — Klára. 
»Harcoljak érette, vagy bi&zak mindent a sorsra 
As az időre?« Ha. ön figyelemmel kísérte vá-
laszaimat, tudhatja az álláspontomat általános-
ságban. As ön jelen helyzetében meg, pláne az 
utóbbit választanám. »Elég erős tudok-e ma-
radni?« Erre csak az a válaszom: minden az 
elhatározásunk erejétől ég komolyságától 
függ. — 0«. Piroska. Nagyon köszönő«» a meg-
emlékezését. De lehetetlent kiván. Igen saj-
nálom, hogy rajtam kiviil álló okok miatt 
nem állhatok rendelkezésére. — Többgyerme-
kes asszony. Megoldotta-e problémáját azzal a 
nyugalommal és fölénnyel, főleg azzal a nagy 
Intelligenciával, ahogyan azt megígérte? írja 
meg. — W. Károly. Nem merem azt mondani, 
hogy vessék föl a határozott kérdést: hátba 
elrontanám vele a dolgot? Az effélének »érni 
kell«. Egyelőre — igénytelen nézetem szerint 

.— az a leghelyesebb, ha hallgatólagos állás-
pontra helyezkednek és kellő vigyázattal meg-
várják a fejleményeket. — Irigylem a holta-
kat. Idézek az ön leveléből; »Ügy-e, önnek is 
az a véleménye, hogyha így elromlik a don-
gunk és ő folyton rontja most is, nem lehe-
tünk olyan teljes szívvel együtt, mint aho-
gyan voltunk? . . .« Eltalálta, nekemi ez a ha-
tározott véleményem, Később ezt írja: »Lebet 
ilyesmit mégis rendbe hozni?« Erre már nem 
én adtam meg a választ, banem az tin aggá-

A lajosmizsei 8zent Imre Egyesület előadta 
Alföldi Géza »A csókos huszárok« cimü ope-
rettjét. Szereplők: Kisjuháss Mátyás, Jobbágy 
Károly, Szepesi István, Páldeák László, 8zó-
rád Joachim, Polgárdi László, Szőlgyéni Já-
nos, Szmares Antal, Buday Péter. Bartal Fe-
n n e , Bárányi Pál, Buday Péter Páldeák Has, 

Németh Eta, Bartal Gizi, Lázár Iea 
(Foto Balassa) 

A hajdúszoboszlói műkedvelők n é p előadás-
ban játszották el a »Három sárkány«-t. Sze-
replők: Győry Ids, dr. Szabó Zoltánná, dr. 
Fadrah Sándorné, Hetey Istvánná, Szabó Ju-
ditka, Filler Pipi, Binder Gusztáv, Végh Géz«, 
dr. Adám Gyula, Hetey Pista, Kolosé Sándor, 
dr. Szabó Zoltán, dr. Padrah Sándor, Füller 

Vilmos, dr. fióe Ferenc 
(Foto Petrányi) 
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lya, félelme, idegessége, az a nyugtalanság, 
amely élesen lót és nem akar semmit se látni! 
Igenis, rendbe lehet hozni, energiával, tofe-
gyelemmel, a szakitás fájdalmának előzetes 
tudásával és az arra való felkészültségével. 
Legyen ön energikus és akkor nem azt fogja 
Írni, hogy: »irigylem a holtakat«, hanem azt. 
hogy: »szeretem az életet!« — Sc. Margit. Mi-
lyen szép levelének ez a sora: »Azt tartom, 
hogy csalódásra szüksége van az embernek, 
mert általa ismeri meg önmagát«. Aki ilyen 
okosan, saját sorsa fölött is ilyen fölényesen 
tud gondolkozni, annak máris rendben van s 
dolgát így is legyen. — G. János. Ennek a 
pályának is megvan a rendes útja-módja, 
mint minden pályának. Jelentkezni kell ai 
illetékeseknél, olyanoknál (pl. színigazgatók, 
film vállalkozók), akik nemcsak biztatják, de 
Ígéretüknek gyakorlati érvényt tudnak sze-
rezni. — Hella asszony. Neon a mü elfogadá-
sán van a lényeg, hanem a megköszönésen.. 
Ha ön a köszönőlevélben olyant udvarias hi-
degséggel, olyanyira léire nem érthető módon 
csak a figyelmet magát köszöni meg, hogy a 
levélbe más egyebet a legnagyobb fantáziával 
se lehet belemagyarázni, akkor máris a leg-
teljesebb rendben van a dolog. — V. H. »Sze-
retnék egy kicsit kirepülni a fészekből, a 
mama mellől!« Én pedig azt mondom» hogy 
maradjon ez kedves és szines ábránd csupán, 
addig igazán szép az élete és addig boldog, 
míg ott maradhat a jó édesmamája mellett. 
— Zsuzsi. Ne változzon meg. Mindenki adja 
saját magát. Komoly gondolkazással. alap-
természettel ne akarjon hányi-veti vidámsá-
got, — ahogyan ezelőtt hívták: jukkerséget — 
magára erőltetni, mert ez semmiesetre sem 
állhat jól, sőt bizonyára groteszkül hatna. 
Társaságban as úgynevezett kisebbségi érzé-
sünket úgy küzdh etjük le legjobban, ha meg-
tanuljuk, hogy ne csináljunk túl nagy kázust 
sem az emberekből, sem azoknak csoportba, 
társaságba való összeverödéséből. Ez különben 
az életben az egyik legjobb útravaló is. — 
Bgy olvasó. Egyáltalán ne utazzon el külföldié 
efcben a lelkiállapotban. »A lovas mögött ott 
ül a sötét gond!. . .« Már Horatiusi észrevette 
ezt az igazságot, pedig es a költő ketezer év-
vel ezelőtt élt. Hittel, türelemmel, er»'.s akn 
rattal, elfoglaltsággal leküzdheti ezt az érzést, 
amely különösen fokozott az ön érzékeli: Iái-
kére való tekintettel. Es szórakozást keresni 
és érintkezni emberekkol, újakkal, minél töb-
bet. Ez minden, amit mondhatok. — F. 
Kedves Vera, mióta ezeket az Írásokat kap-
tam, csaknem egy esztendő telt el. És én 
szándékosan v á r t a m . . . talán az idén jobba-
kat kaphatok, de semmiesetre sem kedvesebb 
kísérőlevéllel. A »legigazabb diák« — egyút-
tal önnek leghálásabb tisztelője. — Marosmenti 
kis falumban! Kedve* és főleg Ízléses szöveg. 
Ízléses melódia. — Holland bál. A kérdezett 
melódia nem sanzén, az régi, német népdal-
szerű ének. Minden zenekar, sftt a legtöbb 
cigány Játssza ma is. — P. János. Félre mél-
tóztatott érteni a dolgot. A válnszbélyegre 
vonatkozó megjegyzés »nem« az én rovatom-
ból indult. De talán így is annyit: a gyermek-
mesék ötletesek és eredetiek. — Zakariás F-
I. ö n azt irja: »Az élet célja önbizalommal és 
akaraterővel teljes egyensúlyban egészséges 
családot alapítani!« Az élet célját tehát nem 
ón irom elő, hanem ön, még pedig okosan, 
helyesen és józan tisztasággal. Még a médot 
is megírja, hogyan lehetne ezt megvalósítani, 
»önbizalom és akaraterő. . .« Igen, erre van 
önnek szüksége, ha erre a két oszlopra építi 
föl lelki életét, akkor már nyert ügye van. A 
más természetű »defektusok« nem fontosak, 
minden Ifjú ember "-Areszttilment rajta! — 
Triszte. Sírvers Halkan. Pompásak. — 
Olympia. Köszönöm a kedves magyarázatot. — 
H. András, Pongrác-át. A gondolat, amely 
szivéből jött és tollát vezeti, a legszebb és a 
legemelkedettebb érzésből fakadt. Higyje el. 
uram, meghatottan olvastam. — Os. E. »Kez-



dot kezdetén!« H a igaz az, hogy a »start« a 
legfontosabb, aikkor ön a legfontosabb akadály t 
»sikerrel vette«. — Nem lesz már nyár, E u 
pedig, uram, nem tehetek •egyebet, csak meg-
ismételhetem a válaszomat. Hogy én, az ide-
g e n ember, a ha rmadik személy, határozott 
ál lást fogla l jak az ön legprivát ibb szívügyé-
ben, az t nem lehet k ívánni tölemi. É n legfel-
jebb csak di rekt ívákat adhatok a r r a vonatko-
zóan, hogy miképpen lehetne fölfogni a hely-
zetet, én csak á l ta lánosságban mozoghatok, 
mer t a felelősségérzetem ti l t ja, hogy én fele-
lősséget vá l la l jak . Másszóval: velem csak 
megbeszélui lehet a dolgokat, de sorsdöntő 
kérdésben útmutatás t nem is lehet és nem is 
szabad k ívánni tőlem. Ex minden, ami t mond-
hatok. 

K É Z I R A T O K . R. István. Kellemes, jó-
száudékü versek. — »Tizemhároméves«. Fej lő-
désképes, — I. K. Bözsi. Intel l igens és müveit 
ember í rása. — S. Sz. Kálimán. Verskisérle-
tek . — V. István, Mária-utca. 8ok igyekezet-
ről1 és kevés elmélyedésről t anúskodnak . — 
»Sári asszomyf. Irjoin továbbra is. — C*. 
László, Győr. Biztos, hogy nem tehetségtelen, 
diel kérdés , mivé formálódik? — A Laszk. Jól 
r ímel, a ve r s is ügyes. 

S Z Í N H Á Z . »Ideál«. 1. Endresz Gy.-tér 8. 
2. Tava ly nyáron. 8. Keresse fe l a színház-
ban. Az életben is nagyon megér tő és közvet-
len ember . — »Frigye««. Kerecsen fel bennün-
ke t egyik csütörtök vagy péntek délelőtt. — 
»Abbázia«. Je len legi c íme: Krakow, ü l . Kar-
mel ica 18. — »Hálás olvasó«. Fordul jon a Szi-
nészszővetséghez. — »Hotel Dacia«. Váci-utea 
79. — »Színész«. Fordul jon bécsi szerkesztőnk-
höz: Pereszlényi Pál . Sterneckplatz. 11., Wien. 

F I L M . London. 1. Alex Korda Esq. London. 
F i lm London, Grosvenor Street 86. 2. Néhány 
f i lmje : Aranyember (Bpesten), ő n a g y s á g a nem 
a k a r gye reke t (Hollywoodban), VIII . Henr ik 
és a Vörös Pimpernel Londonban. — »Az or-
vosi«: A menyasszony szerepét Myrna Loy, az 
ápolónő szerepét El isabeth Allan játszotta. Az 
orvos Clark Gable volt. ~ Vígjáték, l . Joe 
Pasz te rnak e lme: Universal Studio» xiolly-
wood, Universal City, Calif, a, A stúdiók ú jab-
ban csak s ikeres regények és színdarabok té-
mái t vásárolják,. Kézi ra ta elhelyezésére al ig 
lehet remény. — Rendezőjelölt. 1. Székely Ist-
vánnak a Hunn ia f i lmgyá rba Írjon (Gyarmat-
utca). 2. Magyar nyelven niues film világ-
címtár . Angolul vagy németül "beszerezheti a 
Színházi Elet bol t ja ú t j án . 

K O Z M E T I K A . Régi olvasó. Közölje, hogy 
zsíros vagy száraz természetü-e az arcbőre, 
mivel Apolta eddig. Tartózkodjék' az erős f ü -
«zeres ételektől és gondoskodjon napi pontos 
emésztéséről. — Szorgalmas olvasó. Hogy mi-
kor beteges és mikor normális a h a j hullása, 
azt la ikusnak eldönteni csak a k k o r lehet biz-
tosan, amiko r már a fejbőrön észrevehető tü-
nete v a n a megbetegedésnek, vagy amikor a 
h a j m á r ritkulni kezd. Epúgy nem lehet meg-
mondani, időszaki hajhul lás-e , aminek nem 
okvetlenül kell bekövetkeznie, vagy éppen a 
téli időre esett aj fe jbőr vagy a haji megbete-
gedése . Sajnos., a fe jbőrmegbetegedés t nem 
érezmii, mer t nemi j á r f á jda lommal . H a ez. nem 
volna igy , sokkal kevesebb kopasz emtter 
lenne , mert a f á jda lmak miatt idejében ke-
rülnének orvos elé és< azalat t a hosszú idő 
alatt , ami legtöbbször évek ig tar tó k ísér le te-
zéssel telik el, megfelelő módon ápolnák ha-
juka t é s v igyáznának r á . Mielőbb forduljon 
szakorvosihoz, nézess© meg fejbőrét és ha j á t . 

K O N Y H A . Havas Erzsébet, Sopron. A ká-
poszta pudding .fejeskáposztából készül , «fu-
vanyiú káposztát ne használ jon hozzá. Az ösz-
azevágott vagy gyaluiU káposztát , sós vízben 
főzze meg bőven köménymagga l , azután, da-
rált húst , to jássá rgá já t , hab já t ad ja hozzá és 
törött borssal fűszerezve jól elkeiverve, va ja -

zott fo rmában vízgőzben párol ja . — Ilonka 
asszony, Szegeden ú g y készít ik a taThooyás-
kolbásjst, hogy zsírban p i r í t anak hagymát , 
hozzá adnak k o c k á r a vágott burgonyát , édes 
nem«s piros papr iká t és füstöltkolbászszelete-
ket, l assan p i r í t j ák . Utána feleresztik vízzel, 
és ha már jól forr , bele teszik a jó tojá.sos 
szegedi tarhonyát . Befödve kava rga t á s nélkül 
főzik, hogy a burgonya szét ne nyomódjék, — 

ha nem ápolja rendszeresen. Meg kell tjszti 
tania a hajat és a fejbőrt a szennytől é 
zsírtól, mert ezek eltömik a hajgyökereke 
és a haj hullását okozzák. A hajápolás cé 
jára már 3 0 év óta a legjobb szer a 

P I X A V O I S és a 
ÜUaxwxm$iarrip<m 

A P I X A V O N a tülevelüfa kátrányát, ezt 
hatásos szert tartalmazza, teljesen szagtals 
és színtelen és klinikailag 
igazoltan megakadályozza a 
hajhullást. A P IXAVON- t 
évtizedek óta ajánlják az 
orvosok mint olyan szert, 
amely a hajnövést elősegíti, 
a korpaképződést megaka-
dályozza és megőrzi a haj 
szépségét, illatát és egész-
ségét. 



^KÖTOTTBLUZ. Anyaga kétszálas ba-
nán színű aefir és négysxálas barna ze-
fír, Ennek az igen szép blúznak !<:<lo] 
gozása könnyű. Előbb elkészítjük az ala-
kunkra mért papírszabásinintát ós azután 
a•/. egyes részeket külön-külön kötjük. 
TÖrzae és gallérjának gyöngymintájú 
kötése felváltva 1 sima, 1 fordított szem. 
A sorok oda-visszamenöen készülnek. 
Minden következő sorban sima fölé fordí-
tott és fordított fölé sitma szem kerül. Az 
ujjak 4 »ima. 2 fordított kötéssel káswiil-
nek. A gomblyuk esik két szélét és a gal-
lér felső szélét barna színnel 2—sor rö-
vid pálcikával behorgoljuk. UoinboLásá-
hoz barna esontgombokat varrunk fel. 



Terítő tüllhimzéssel 

Részletek a fenti tüllhímzésee térítőből 
TÜLLHlMZESES TE-

RÍTŐ. Breton-tüll alapra 
5-ös gyöngyfonállal készít-
jük, Az eredeti nagyság-
ban közölt részletekből 
előbb papírra felrajzoljuk 
a mintát, azt a tüll alá fér-
eeljük és azután tömőölté-
sekkel rádolgozzuk a tü'Üre. 

RECECSIPKE. Tetszés-
szerinti célra bedolgozhat-
juk récében vagy horgol ás-
ban. Szélessége 33 lyuk-
sor. 

RECETERITÖ. Mérete 
88X83 lyuk. Megcsinálható 



OVAL TERITÖ. Modem reee vagy hor-
golás. Mérete 147X95 szem. Horgo'lásához 
gyöngyfonál vagy horgolócérna alkalmas 
aszerint, hogy nagyobb vagy kisebb te-
rítő készül belőle. Felhasználható tálca-
kendőnek is. Lemásoló mintája 660-as ren-
delő® aámma'l, 50 fillérért kapható a Szín-
házi Élet Boltban (Erzsébet-körút 7.) 
Postai rendelésnél belföldről 12, külföld-
ről 20 fillér portóköltség előzetes bekül-
dését is kérjük. Kapható még: Ju-
goszláviában, Putnik hirlaposztálvánál 
(a többször közölt címen). Ara 6 dinár. 
Romániában, Journal Importnál (címe 
lapunk utolsó oldalán a főbizományosok 
között). Ára 18 leu. Postai rendelésnél 
Jugoszláviában 1.50 dinár, Romániában 
15 leu portóköttség előzetes beküldését is 
kérjük. Az összegek levélbélyegekben is 
beküldhetők. 

horgo lásban vagy recében. 
Hét mm-es lyukakkal 58 X 
58, három mm-esekkel 25X25 am lesz. 

Bsoataritő 



Bo vary ne 
Gustave FJaubert regénye 18 képben. 

Színpadra írta: Gaston Baty. 
Fordította: Harsány! Zsolt. 

Rendező : Hegedűs Tibor. 
A darab előadás.! joga kizárólag Bartsch János 
kiadóvállalat' kf t - tőJ (Budapest, Kossuth La-
jos-tér 13.) szerezhető meg. Az engedély nélküli 
előadást szigorúan bünteti az 1921. évi L1V. t.-a. 
őopyright 1937 by Hans Bartsch Verlag G. m. I 

H., Budapest. 
Színrekerült a VÍGSZÍNHÁZBAN (elflször 1937 március 

27-en) a következő szereposztásban-
Charles Bovary Somlay Artúr 
Emma Bajor Gizi 
Honiais Góth Sándor 
Homaisne Sitkey Irén 
Kodolph Greguss Zoltán 
Léon Perényi László 
L heureux Köpeczi Boócz Lajos 
tíournisien abbé Vendrey Fereno 
Justin Gellért Endre 
Letransoisne Orsolya Erzsi 
Félicité .. Ladomerszky Margit 
Hyppolite Bibary József 
Bmet Justh Gyula 
Caionné Haraszthy Mioi 

Oíiard, cseledlátiy, szonok, hangok. 
Történik Yonvilleben éi Rouenban 1840—+3-bati. 

1. kép 
(Yonville-ben vagyunk, az Arany Oroszlán-
fogadóban, 1840-ben, egy márciusi este. A 
fogadósné, Lefrançoisné serénykedve jön-
megy. Homais a kandalló előtt áll és hátát 
melegíti, öltözete fekete, papucsa zöld bőr-

ből van, bársonysapkája aranyrojtos.) 
Lefrançoisné: Polyte! Polyte! Hozz rő-

zsét és pálinkát. Siess. 
Hippolyte (messziről): Igen. 
Lefrançoisné: Csak tudnám, mit szolgál-

jak föl azoknak, akik jönnek. (A szomszéd 
teremben vastag férfihangok nótát éne-
kelnek.) 

Lefrançoisné: Nagy Isten, ezek nem 
hagyják abba a lármát. 

Homais: Magához nem járnak rossz-
kedvű emberek. Már a patikámban hal-
lottam őket. 

Lefrançoisné: Ezek a bútorszállítók, aki-
ket az ú j doktor rendelt a költözködéshez. 
Tessék elképzelni: ilyen rövid idő alatt 
tizenöt parti biliárdot játszottak és megit-
tak nyolc üveg almabort. 

Egy hang: Az a kéj golyó ragad. 
Másik hang: Dehogy ragad, dehogy ra-

gad. (Biliárdgolyók csattogását hallani, 
utána taps.) 

Lefrançoisné: Szent Isten! Még kiszakít-
ják nekem a posztót. 

Homais: Talán akkor végre rászánná 
magát, hogy új biliárdasztalt rendeljen. 

Lefrançoisné: Űj biliárdasztalt? 
Homais: Haladni kell a korral, asszo-

nyom. Ma már a vastag dákó és szük 
biliárdlyuk a divat. 

Lefrançoisné: Nagyon megszoktam már 
ezt a biliárdasztalt. Nagymosáskor kitű-

Bajor Gizi 
(Angelo felv.) 

nően rendbe tudom ott rakni a ruhát. És 
mikor a vadászatok vannak, hat ember is 
elhál rajta. (Belép Hippolyte. Ballábára 
biceg. Vállán rőzseköteg.) 

Hippolyte: I t t a rőzse. 
Lefrançoisné: Bakd a konyhában a tűzre. 
Egy hang: Hét. 
Másik hang: Mennyit mondtál! 
Egy hang: Hetet. 
Hippolyte: Hát én megyek. (El.) 
Homais: Hiába mondtla, Lefrançoisné» ezt 

a szegény fiút a betegsége nagyon aka-
dályozza a munkájában. 

Lefrançoisné: A lányok után egész jól 
tud szaladgálni. 

Homais: És vegyük azt is, hogy ez a 
sajnálatos bicegés, amelyet az ágyéktájak 
visszatetsző himbálása is kísér, alkalmas 
arra, hogy bizonyos finnyásabb ízlésű uta-
sokat elidegenítsen az Arany Oroszlántól. 

Lefrançoisné: Komolyan gondolja, Ho-
mais úrí (Az óra hatot üt.) Hat óra és az 
újság még mindig nincs itt. Csak nem 
tört el megint a postásnak egy kocsi-
kereke, mint a mult hónapban! 

Homais: Persze, jó volna, ha az urak 
vacsorájáhozi itt volna az újság. Meg tu-
dom érteni. 

Lefrançoisné: Mit mondana Binet úr! 
Az mindenre olyan kényes. Minden 
kicsiségért lármáz és a borral mindig 
baja van. Bezzeg Léon úr egészen más. 
Az mindig későn jön, nem válogat az 
ennivalóban. 

Homais: Hja, az a különbség egy köz-
jegyzői segéd között, akinek megvolt a 
gyerekszobába és egy volt őrmester között, 
aki végrehajtó lett. (Egy óra megint hatot 
üt. Belép Binet. ösztövér termetén sötétkék 
császárkabát, szürke pnntalló, fehér, olyan 
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bőrsapka, melynek a leffentyüi feje tetején 
szalaggal vannak kötve.) 

Binet: Jó estét. 
Lefrançolsné: Jó estét, Binet úr. Ide 

tegyük a terítéket! 
Binet: Nem, csak úgy, mint máskor. 
Lefrançoisne: A biliárdszobában vendé-

gek vannak. 
Binet: Az a maga dolga. Rakja őket 

máshova. 
Lefrançolsné: Igenis, majd csinálok vala-

mit. (Indul.) 
Binet: És nézze csak, készítse el nekem 

ezt a pisztrángot. 
Lefrançolsné: Hol tetszett ezt fogni? 
Binet: Közel a malomhoz. (Lefran-

çolsné el.) 
Homais: Az új orvost várjuk a feleségé-

vel. Mióta a lengyel menekült elhagyott 
bennünket, Yonvillenek nem volt orvosa. 

Binet: És olyan nagyon kellett itt az ú j 
orvos? 

Homais: Értem, mire céloz. Én kétség-
kívül itt vagyok. De a forradalom XI. 
évének ventose hónap 19-én kelt törvénye, 
annak is eJső paragrafusa, sajnos, a leg-
szigorúbb büntetés terhe alatt megtiltja az 
orvostudomány gyakorlását mindenkinek, 
akinek nincsen speciális oklevele, bármi-
lyen tapasztalt és tehetséges ember legyen 
is egyébként. 

Lefrançolsné (belép): Csak még egy 
perc türelmet kérek, Binet úr. Polyte! 

Hippolyte: Itt vagyok! 
Leirançolsné: A bútorszállító kocsi a 

nagy kapu alatt maradt. Piszkáld csak 
meg őket, hogy vigyék el onnan. Egy-
kettő. 

Hippolyte: Megyek. (Hippolyte és Lefran-
çoisné el.) 

Homais: Ügy hívják, hogy Bovary. 
Binet: Kit? 
Homais: Az ú j orvost. 
Binet (Lefrançoisnéhoz, aki átmegy a 

színen): A pisztrángot természetesen vaj-
ban kérem. És ha akad egy c i t r o m . 

Homais: A doktorátusa különben nincs 
meg. 

Binet: Kinek? 
Homais: Ennek a Bovarynak. Egyszerűen 

végzett medikus. Az asszony, azt hallom, 
Rouault-leány, akinek az apja jómódú föld-
birtokos valahol Vásson ville közelében. 
Igen művelt asszony, mondják. Jó lesz itt 
a társaságban. 

Binet: Engem az nem érdeke^. Én a tár-
sasággal nem törődöm. Ha ráérek, elhalász-
notok és szalvéta gyűrűket esztergályozok. 

Lefrançoisué (belép): Kész a vacsora, Bi-
net úr. Ha úgy tetszik . . . 

Hoinais: Jó étvágyat. 
Binet: Viszontlátásra. (El.) 
Homais: Ez se járt ott, ahol a finomsá-

got osztogatták. 
Lefrançolsné: Pedig azt mondják, nem 

ügyetlen ember. 
Homais: A szakmájában, az meglehet, 

ó igen, meg tudom érteni, hogy agy keres-
kedő, akinek szövevényes üzletei vannak, 
egy jogtudós, egy orvos, egy gyógyszerész, 

úgy elmerül a gondolataiba, hogy teljesen 
szórakozott lesz. Sok ilyen eset van a tör-
ténelemben. De hát az ilyen ember legalább 
gondol valamire. Magamat is nem egyszer 
rajtakaptam, hogy mikor meg akartam írni 
az orvosságos üveg céduláját és tűvé tet-
tem a tollért az egész íróasztalt, a toll ott 
voit a fülem mellett. 
(Bournisién abbé, termetes ember, vörös-
arcú, őszbecsavarodó, kinyitja az ajtót és 

megáll a küszöbön.) 
Bournisién: Jóestét. 
Homais (a tűz felé fordulva úgy tesz, 

mintha nem látná.) 
Lefrançolsné: Jóestét, főtisztelendő úr. Mi-

vel szolgálhatok? Parancsol egy pohár 
likőrt? 

Bournisién: Köszönöm, nagyon kedves, de 
én nem iszom semmit, csak étkezés köztben. 
Az újság még nincs itt? 

Lefrançolsné: Már itt kellene lennie. Ügy-
látszik, a postás elszórakozott valahol. 

Bournisién: Megkértem, hogy hozza el az 
esernyőmet, amit ott felejtettem a minap 
az ernemonti kolostorban. Kérem, legyen 
olyan szíves, majd küldje át. 

Lefrançolsné: Hogyne, főtisztelendő úr. 
nem togom elfelejteni. Polyte majd átviszi. 

(A plébános és Lefrançoisné el.) 
Homais (kis szünet után, mikor Lefran-

çoisné mindjárt visszatért): Hát mondja, 
mit szól ehhez a nagyképűséghez? 

Lefrançolsné: -Milyen nagyképűséghez? 
Homais: Hogy nem akart elfogadni egy 

pohár likőrt. Jól ismerjük a tisztelendő ura-
kat. Ha senki sem látja őket, isznak, mint 
a gödény. Az ilyen álszenteskedésnél nin-
csen gyűlöletesebb a világon. 

Lefrançoisné: Hallgasson, Homais úr. Ma-
gának nincs vallása. 

Homais: De igen, nekem megvan a saját 
vallásom. Hiszek egy legfőbb lényben. Hogy 
kicsoda-micsoda ez a legfőbb lény,, az mind-
egy. Fő, hogy ide tett bennünket, teljesí-
teni állampolgári és családapai kötelessé-
geinket. (Belép Léon. Ez gondozott külsejű 
fiatalember, szelídarcú, nyugtalan és kissé 
félénk. Szőke haja csigákban bodrozik a 
homlokára. Nyilvánvalóan mindent elkövet, 
hogy valami romantikus portréhoz hason-
lítson.) Jóestét! Mit szól hozzá, fiatal ba-
rátom? Mit szól ahhoz a Jóistenhez, aki a 
biblia szerint cethalak hasában helyezi el 
az embereket? Hát nem mond ez ellent min-
den ismert fizikai törvénynek? 

Cselédlány (bedugja a fejét az ajtón): Ca-
ronné asszony kérdezteti, hogy elhozták-e 
már a főkötőjét? 
• Lefrançoisné: Mondd meg, hogy a postás 
még nincs itt. 

Homais: Halljuk, mit csinált egész nap. 
Léon: Semmi különöset, mint rendesen. 

Egész nap betűkkel kapartam tele a bélye-
ges papirost, aztán unatkozva sétáltam a 
patak partján. 

Lefrançoisné: A terítéket majd odateszera 
a gyógyszerész úr terítéke mellé. 

Léon: Nem fogom zavarni? 
Hyppolite (belép): Még egy üveg alma-

bort a kocsisoknak. 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
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VISSZATÉRT A FIATALSÁG 
ráncos, öreg 

bőrére! 

EGY O R V O S 
M E G L E P Ő 

FELFEDEZÉSE 
Egyik bécsi orvosi «zaklap a Tu-

domány ú j diadaláról számolt be, 
amire az egész tudományos világ 
felfigyelt. Nemcsak a ráncok oka 
ismeretes most már, hanem eltűnésük 
módja is. Arnyak, sőt nagyanyák is vissza-
szerezhetik fiatalabb éveik tisztább és üdébb 
arcbőrét. 50—<60 éves asszonyok is ráncok 
nélküli bársonyos arcbőrt szerezhetnek. 

KORHÁZI KISTELETEK 
tRáileok azért keletkeznek, mert az öre-

gedés során a bőr elveszít bizonyos vitális 
tápanyagokat. Ugyanezeket az elemeket 
megtalálhatjuk gondosan kiválogatott fiatal 
illatoknál. Ha ezeket onnét átültetjük 
az emberi bőrbe, úgy azt ismét üdébbé és 
fiatalabbá tehetjük. A Dr. Stejskal pro-
fesszor vezetése alatt a bécsi Egyetemen 
végzett kísérletek ime ezzel az eredménnyel 
iártak. A Tokaion gyár nagy anyagi áldo-
zattal szerezte meg ettől a tudás tanártól 
'elfedezésének kihasználási jogát és »Bio-
iek iraé-ven állítja elő az ezekből az élő bőr-

»Biooel« ki-

zárólag a rózsaszínű Tokaion krémben van. 
60—70 éves asszonyokon végzett kórházi 
kísérletek során már* 6 héten belül kezdtek 
a ráncok eltűnni, mint arról az említett 
bécsi tudományos szaklap részletesen beszá-
molt. 

BIZTOS HATAS 
Használjunk rózsaszínű bőrtápláló To-

kaion krémet minden este lefekvés előtt. 
Mialatt ön éjjel pihen, ez a krém táplálja 
és felfrissíti bőrét. Rövidesen eltűnnek: a 
ráncok és néhány hét múlva ö n már évek-
kel fiatalabbnak fog látszani. Nappali 
használatra a fehér, nem zsíros bőrtápláló 
Tokaion krémet ajánljuk. Kioldja a mitesz-
8zereket, összehúzza a kitágult pórusokat, 
fehérebbé, üdébbé, bársonyosabbá teszi még 
a sötét és durva arcbőrt is. Visszakapja 
pénzét ha az utasítás szerinti használat 
nem hozná meg a joggal várható ered-
ményt. :ejtekiből kivont hatóanyagot. 

DÍJTALAN! E lap minden olvasójának készséggel szolgálunk egy-egy próbatubus 
fehér és rózsaszínű Tokaion krémet, valamint néhány próbaadag Tokaion pudert 
tartalmazó ízléses kivitelű minta dobozzal. ha a töltési, csomagolási és szállítási költ-
ségek fedezetéül 50 fillért levélbélyegekben beküld a következő címre: Panacea Gyógy-
szervegyészeti Rt. 9d. Osztály Budapest, VI., Figyelő-utca 16. 
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Lefrançoisné: Mégll 
Hyppolite: Elmentek a kocsiszínbe, beül-

tek a batárba, gyertyát gyújtottak maguk-
nak és most kártyáznak, (Megkapja az üve-
get, távozik.) 

Lheureux (belép): Jóestét kívánok, höl-
gyeim és uraim. Hallom, a postás késik. 
Bemélem, nem történt semmi baja. Nekem 
is kell hoznia valamit. 

Lefrançoisné: Dehogy történt, Lheureux 
úr. I t t lesz minden pillanatban. 

Lheureux: En mégis kinézek az országútra. 
Hölgyeim és uram, a viszontlátásra. (El.) 

Lefrançoisné: Aki ilyen udvarias, az nem 
lehet rendes ember. 

Homals: Azt hallom, hogy ez az ember 
rövidárukereskedő létére meg fogja nyerni 
azt az árlejtést, amelyet a neufchateli kór-
ház tűzött ki borszállításra. 

Lefrançoisné: Az bizony nem lehetetlen. 
Kereskedik ez mindennel a világon. Sok 
homályos históriát hallani a múltjáról. 
Azt a szegény Cariot is a körme közé kapa-
rintotta, szegénynek elárverezteti minde-
nét, maholnap kiszegezik a sárga cédulát a 
kapujára. 

Hyppolite (belép): Még egy félüveget 
kérnek. (Ekkor közeledő kocsi nagy robo-
gása hallatszik: óriási nyikorgás, dübör-
gés és üvegablakok csörömpölése.) 

Lefrançoisné: Na végre itt a postakocsi. 
Fogd a lámpát. (A füstös ablakon keresz-
tül homályosan látni az érkező postakocsit, 
elhaladó lámpáival. Hippolyte és a foga-
dósné kézilámpákat fognak és hanyatt-hom-
lok rohannak kifelé. Majd kintről zűrzava-
ros hangokat hallani össze-vissza.)) 

— Vigyázz! Vigyázzunk! Már azt hittük, 
valami baleset történt. 

— Baleset! Azt már nem! Polyte! 
— Tessék. 
— Szedd le már azt a zsákot! 
— Nem küldtek egy fökötőt Caronné a s -

szonynak! 
— Fogd ezt a kosarat! 
— Jónapot kívánok, Lefrançoisné asz-

szony. Hát magát is látni erre mifelénk. 
— Ez a két nagy csomag Lheureux úr-

nak jött a nagykereskedésből. (Charles és 
Félicité csomagokkal rakodva bejönnek.) 

Charles: Bakja ezt le akárhová és sies-
sen. vissza a feleségembe*. 

Homais: Nem Bovary dbktor úrhoz van 
szerencsém! 

Charles: De igen, uram. Charles Bovary 
vagyok. 

Homals: Nagyon örvendek, én vagyok 
Homaís, a gyógyszerész. Üdvözlöm Yonvil-
leben. Jó ú t j a volt! 

Charles: Elég jó. Csak a feleségem kis-
kutyája veszett el. Egész úton azt siratta. 
(Fejetetejére tolja sapkáját, amit eddig sze-
mére húzva hordott. Arca kerek, szines, el-
mosódóvonású. Ajka nagy. Kurta oldalsza-
kállt hord, fakó szőke haja egyenes vonal 
ban le van fésülve homlokára. Lábán vas-
kón csizma Kezén kesztyű. Teljesen bebur-
kolózott bő köpenyébe. Megint hangok kí-
vülről.) 

— Itt a csomag Caronné asszonynak. 

— Köszönöm. t 
— Mi az a szürke doboz ott elől! 
— Ezt a kis csomagot a főjegyző úrnak 

küldték. (Mialatt kint ezek a zűrzavaros 
hangok hallatszottak, idebent folytatódott a 
beszélgetés Charles és Homais között.) 

Charles: Nagyon kedves kutya volt, An-
dfirvilliers márkitól kaptam, mikor meg-
gyógyítottam a mellhártyagynlladását. 

Homais: Valóban sajnálatos, hogy ide-
érkezéséhez ilyen szomorú esemény kap-
csolódik. 

Charles: Még láttuk a kocsi után sza-
ladni, aztán egyszer csak nem volt sehol. 
A kocsis megállt, sőt még vissza is ment 
egy félmérföldnyire a legnagyobb előzé-
kenységgel, hogy megtaláljuk a kutyát, de 
hiába. 

Homais: És a kedves felesége csakugyan 
sír t ! 

Charles: Igen, a kutya nagyon hiányzik 
ueki. Ha elmentem hazulról, beszélt hozzá, 
mint valami emberhez szokás. Ezt most 
mesélte nekem az úton. (Emma és Félicité 
bejönnek, Lheureux utánuk.) 

Charles: Emma, gyere ide a tűzhöz. Mele-
gedj meg. Bemutatom nekedl Homais urat, 
akinek a leveleit még meg sem köszöntem. 

Homais: Asszonyom, nagyon örvendek. 
Kedves doktor úr, csak örömömre szolgál, 
lia valamiben segítségére lehettem. (Emma 
csak szomorú mosollyal válaszol, mig oda-
megy a tűzhöz. Két ujjahegyével térdig 
emeli a szoknyáját és lábát benyújtja 
majdnem a lángok közé. Magastermetű, 
karcsú, hajlékony asszony. Sötét gesztenye-
szín haja halántékára simul, feje tetején 
finom választék. A haja fülének felső ré-
szét elfedve, simán omlik tarkójáig, ahol 
nehéz kontyot alkot. Homloka sápadt, arca 
azonban rózsás. Ajka kissé húsos, de gyö-
nyörű szeme van. Szemszíne tulajdonkép-
pen barna, de hosszú pilláinak árnyéka fe-
ketének mutatja. Keze hosszú, száraz, ujjai 
hegyesek. Utazóköpeny van rajta, merinó-
kékszinű, hármas gallérral. Derekán elül 
gombsor.) 

— Polyte! Hozz valami Innivalót! 
— Igenis. Hozom. (Hallani a kifogott lo-

vak zaját.) 
Lheureux: Arról a kutyáról még ne tes-

sék lemondani. Az én apámmal esett meg 
az a csoda, hogy elvesztette a kutyáját és 
a kutya tizenkét esztendő multán egy este 
az utcán szó nélkül a nyakába ugrott. 

Charles: Látod. 
Homais: Lheureux ú r i ak igaza van. A 

rouen-i újság, amelynek itteni levelezője 
vagyok, nemrégiben részletesen megírta 
egy kutya esetét. Kérem, ez a kutya 
Konstantinápolyból toronyiránt hazajött 
Párizsba. 

Lheureux: De még ha elveszett is a ku-
tya, hallom, agár volt. Én szolgálatára le-
hetek egy pontosan ilyen kutyával. 

Emma: Minek az! Egy csalódással töbh 
vagy kevesebb . . . 

Lheureux: Mindenesetre egy szavába ke-
rül. Uram . . . uram . . . (Hajlongva tá-
vozik.) 
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Homals: A vacsora azounal kész lesz. 
Bátor voltam magamat is meghívni, rai 
után a feleségem nincs itthon, azonkívül 
becses engedelmükkel, lesz még egy tár-
sunk is, Léon Dupuis barátom személyé-
bea, aki hivatalnok az itteni közjegyző 
irodájában. (Bemutató kézmozdulatot teáz.; 

Léun (meghajlik): Asszonyom. 
Charles: örvendek. 
Homals: Ha nem veszi rossznéven, e»-

fredelrnet kérek, hogy ezt a görög sapkát a 
ejemen tarthassam, mert félek a lég-

vonattól. 
Charles: Miért nem teszed magad1 kénye-

lembe, Emma? ü l j le, fújd ki magad 
Emma: Igeii. 
Homais: Rögtön vacsora után elkísérjük 

önöket új otthonukba, akkor aztán kényel-
mesen elhelyezkedhetnek. Asszonyom, bizo-
nyára nagyon fáradt. Ez a mi posta-
kocsink rettenetesen rázós. 

Emma: Bizony, eléggé rázott, de az en-
gem inkább mulattat. Nagyon szeretem a 
jövést-menést. a mozgalmat. 

Léon: Nincs is unalmasabb, mint egy 
helyre odaszegezve élni. 

Emma: Ugye? 
Charles: De viszont reggeltől-estig ló-

háton. mint én. 
Léo»: Ó, bár én úgy élhetnék. 
Lefrançolsné: Tálalva van, kérem . . . Bo-

csánatot kérek ezért az állandó lármáért, 
de ezt a bútorszállítómunkások csinál-
ják, akik már reggel óta dőzsölnek itt a 
doktor úr számlájára. 

Charles: Az én számlámra! 
Lefrançolsné: Tessék csak odahallgatni, 

hát nem borzasztó ez? (Erősen hallatszik 
az éneklő kocsisok lármája.) 

2. kép 
(A gyógyszerészék otthonában vagyunk, 
vasárnap este. Léon énekel, Emma kíséri 

zongorán ) 
Léon: 

A csend hosszú éjjein vár rám, 
A völgy mélyén ott ültem én, 
Eltörtem az íjam és dárdám, 
Csak lantom maradt meg szegény, 
Vad szakadék vett most ölébe, 
Hol visszhangot sem kap dalom . . . 

Emma: 
Tovább, tovább.. . örömnek népe! 
Maradjak én s a fájdalom. 

'(Homais és Charles játékasztal mellett ül-
nek. Léon befejezett egy strófát, Charles 

tapsol.) 
Charles: Ügy-e, milyen jól játszik a fele-

ségem? Pedig olykor hónapokig ki sem 
nyitnia a zongorát. 

Emma: Ha az ember valamiben nem le-
het tökéletes, akkor . . . (Abbahagyja.)' 

Charles: És milyen gyorsan futkos végig 
az ujja a zongorán. 

Homalsné (belép Justin kíséretében): Itt 
a tea. Lehet, hogy maguk másképpen sze-
retik, de az uram mindenkit hozzá akar 
szoktatni a saját keverékéhez. Tedd le, 
Justin. 

Homais: Nagyon érdekes főzet. (Tudomá-
nyosan.) Tea Asiatica. A koleraévek óta 
vezettem ezt be minálunk. Ha nem él 
vissza vele az ember, nagyon kellemes, 
jóízű, enyhe izgatószer és megállapítottam, 

hogy a szellemi képességekre igen jó ha-
tást gyakorol. Ha szabad tanácsot adnom, 
asszonyom, bőven cukrozza meg. Ez tiszta 
nádcukor. Saccharum. Durva darált alak-
ban kapom ós magam finomítom a lábo-
ratóriumban. 

Emma: Köszönöm. 
Homais: Engedje meg, doktor úr, hogy 

felhívjam valamire a figyelmét. Hollandia 
és Anglia az a két ország, ahol ez az ital 
leginkább el van terjedve, sőt a lakosság 
körében mindennapi használatnak örvend 
és ugyancsak ebben a két országban for-
dul elő a legtöbb vesekő. 

Charles: Igazán? Hollandiában és Ang-
liában? 

Homals: Ügy van. De minden veszede-
lemnek elejét lehet venni, bizonyos meny-
nyiségű tej alkalmazásával, feltéve, hogy 
a tejet előbb gondosan lefölöztük. Engedje 
meg, asszonyom. 

Homaisné (Justinhez, aki Emmát bá-
mulja): Mit bámulsz itt, mint borjú az új-
kapura. Mindjárt tíz óra, eredj feküdni. 
És nézd meg, nem takarództak-e ki a gye^ 
rekek. (Justin elment.) 

Homaisné: Ez a laboránsunk, az uram 
távoli rokona, akit jóságból vettünk a 
házba. Az én uram áldott jó ember, tes-
eék elhinni. Justin házimunkát is végez 
nálunk és főleg a gyerekekkel törődik. 

Emma: Négyen vannak a kicsik, úgy-e? 
Léon: Napoleon, Franklin, Irma és Atha-

lie. Ügy-e, milyen szép nevek? 
Homais: Olyan neveket kerestem, ame-

lyek egy nagy emberre, egy világtörté-
nelmi cselekedetre vagy valami előkelő 
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eszmére emlékeztetnek. Napoleon a dicső-
séget jelképezi, Franklin a szabadságot. 
Az Irma nevet csak azért választottam, 
hogy a divatnak is engedjek, de az Athalie 
név hódolatomat jelejiti a színműirodalom 
leghalhatatlamabb remekmüve iránt. 

Homaisné: Annyi bizonyos, hogy Athalie 
elmondhatatlan rossz kölyök. (Emmához.) 
El nem tudja képzelni, drágám, mennyi 
baj van ezekkel a gyerekekkel. Reggeltől 
estig rettegek miattuk. A késeket soha-
sem köszörültetjük, a padló nálunk Soha-
sem viaszos, az ablakokon mindenütt rács. 
És mindegyik gyerekem, míg csak négy-
éves mem lett, védőpárnát hordott a fején. 

Homais: Ebben a tekintetben sohasem 
tudtam igazat adni a feleségemnek. Az 
ilyen védőpárna károsian befolyásolhatja 
az agy fejlődését. Karaibokat vagy botoku-
dokat akarsz csijiálni a gyerekekből! 

Homaisné: Még egy csészével, asszo-
nyom. 

Emma: Köszönöm. 
Homaisné: Léon úr. 
Léon: Köszönöm, én nem kérek. (Fali-

óra tizet üt.) 
Homais: Tíz óra. Mit szólna egy kis 

dominóhoz, doktor úr? 
Charles: Ha dominózok, megfiatalodom. 

Roueni medikus koromban sok kurzust el-
mulasztottam a dominó miatt. (Leülnek 
dominózni.) 

Homais: A fiatalságnak ki kell tombol-
nia magát. 

Homaisné: Jól halad a berendezkedés? 
Emma: Sok holmi, ami kedves emlékem 

volt, tönkrement vagy elveszett a költöz-
ködés alatt. 

Charles: Jól mondják, hogy két költöz-
ködés fölér egy leégéssel. Es mennyi ki-
adás, szent Isteni 

Homaisné: Ha bármiben felvilágosítás 
kell, igazán szívesen vagyok segítségükre. 
Legjobb volna, ha elmondanám, mit hol vá-
sárolok. Itt is úgy van, mint másutt: hogy 
ugyanazt egyik helyen olcsóbban lehet 
kapni, másik helyen drágán. Vegyük pél-
dául a v a j a t . . . 

Emma: Ha megengedi, átküldőm a lányt 
ő jobban ért a vásárláshoz, mint én. 

Homaisné: Ügy. Ami pedig a kertet 
i l le t i . . . 

Emma: A kerttel sem nagyon foglalko-
zom . . . 

Charles: Elég baj, mert a testmozgás na-
gyon hiányzik neked. (A többiekhez.) Jobb 
szeret ülni a szobájában és olvasni. 

Homaisné: Egész nap? 
Homais: Ha szolgálatára lehetek, az én 

könyvtáramban a legkitűnőbb írók szerepel-
nek: Voltaire, Pigault-Lebrun stb. 

Emma: Ezeket mind olvastam. 
Justin (félénken belép): Bocsánatot kérek. 

A kis Athalie . . . 
Homaisné: Tudom. Athalienak megint csi-

karása van. Ó, szegény kicsikém. Bocsána-
tot kérek egy pillanatra. 

Homais: Két és fél uncia lenmagliszt pép-
«lakban, bele három vagy négy csepp lau-
danum. (Homaisné és Justin kimennekJ 
Dupla hatos. 

Léon: Tudok egy jó kölcsönkönyvtárt 

Rouen ben. Én onnan hozatom a könyveket. 
A postakocsi elhozza és visszaviszi. Itt az 
Isten háta mögött nekem is ez az egyetlen 
szórakozásom. 

Charles: Négyes. 
Homais: Tessék venni. 
Léon: Nincs is kellemesebb, mint este a 

tűz mellett ülni valami jó könyvvel és hall-
gatni, hogy a szól Veri az ablakokat. 

Emma: Igen. 
Léon: Múlnak az órák. Az ember jár-kel 

az elképzelt idegen országokban. Egyszerre 
felfedez valami elfutó gondolatot, amely 
már egyszer megfordult a fiejében, de el-
felejtette. Mintha valami homályos kép 
lóDne ki a messzeségből. 

Emma: Igen, ezt ismerem. 
Léon: Különösen verseket szeretek olvasni. 

A vers sokkal érzelmesebb, mint a próza, 
sokkal jobban meghatja az embert. 

Emma: Igen, de folyton verset olvasni, az 
fárasztó. Én most a hosszú rémtörténeteket 
szeretem. Az olyan mindennapi hősöket és 
a normális érzéseket, amilyenek az életben 
is előfordulnak, ki nem állhatom. 

Léon: Ez igaz. Mire való a fantázia, ha 
nem szebb az életnél! 

Emma: Emlékszem, tizenkétéves koromban 
olvastam először Pál és Virginiát. És ál-
modtam.. . Nincs szebb, mint álmodni. . . 

Hang: — Álmodni. . . 
(A lámpák fénye elhomályosodva meginog, 
majd sötétség borul a színre és láthatatlan 
lények felelgetnek egymásnak. Emma, úgy 
látszik, nem hallja ezeket a hangokat es 
nem szakítja félbe beszélgetését Léonnal.) 

Hangok: — A bambuszkunyhók . . . 
— Négerek . . . 
— A hü kutya . . . 
— A jó kis testvér, ki piros gyümölcsö-

ket keres a toronynál is magasabb fákon.,. 
Emma: És micsoda izgalom volt az, mi-

kor felfedeztem Walter Scottot. Valósággal 
átéltem a kalandokat és a szereplők helyére 
képzeltem magamat szívdobogva. 

Hangok: — A janicsárok levetkőztettek 
bennünket és a szultán elé vezettek.. . 

Lovagok kockára tették az életüket, 
hogy karjaik közé zárhassanak bennünket. 

Emma: Vannak szavak, amelyek mintha 
varázsigék volnának. 

Hangok: — Csónak a holdfényben... 
— Ábrándos romok . . . 
— Haldokló hattyú d a l a . . . 
— Laguna . . . 
— Gondola.. . 

(Az óra tizenkettőt üt. A szín kivilágosodik. 
Charles és Homais befejezték játszmájukat 
és elszunnyadtak. Emma és Léon halkan 

folytatják a beszélgetést.) 
Emma: Már éjfél van. 
Léon: Nézze, elaludtak. 
Emma: Csendesen. 
Léon: Szóval a .gyászeset után édesatyja 

beadta magát a roueni orsolyákhoz. Aztán! 
Emma: Istenem, mit mondhatok,! Szeret-

tem ott lenni. Szerettem a tömjénszagot, a 
langyos csendet. Annyira vallásos voltam, 
hogy mikor gyónni mentem, nemlétező kis 
bűnöket találtam ki, csakhogy még továbíb 
térdelhessek ott a sötétben. Sok jó barát-
nőm volt a lányok között. Megígértük egy-
másnak. hogy levelezni fogunk, de elég ha-
mar abbahagytuk. Az én életem más, mint 
az övék. Gazdagok, elegánsak, körülrajong-
ják őket. Az övék a fényűzés, a megvaló-
sult álmok boldogsága, a boldog szerelem . . . 



Elképzelem őket, mikor színházba mennek 
és beülnek páholyukba a csillár fénye alatt. 
Bólintó fejjel üdvözlik egymást, hajukban 
szalag és virágdísz, a vállukon gyöngy. 
Lassú mozdulattal lebegtetik a legyezőt. Ha 
mosolyukat el akarják rejteni, magukba 
szívják a bokréta illatát. 
(Mialatt igy beszél, a színpad előterében 
megjelennek a társaságbeli szépek, úgy, 
ahogy leírja őket. Majd mindent ismét elönt 
a sötétség és az egész színen csak az Emma 

arca világos. A hangok beszélnek.) 
Hangok: — Emmal Emma! 
— Az álmot hozzuk neked, a regényes, 

nagy álmot. Mi az álom után alkottuk meg 
az életünket. Te is így alkosd meg a tiedet. 

— Válassz! Válaszd, hogy hideg leszel és 
gőgös, hű leszel szerelem nélkül és erényes 
leszel büszkeség nélkül. 

— Találd meg gyönyörűségedet abban, 
hogy erősebb vagy, mint a vágyaid. 

— Válaszd az áldozat és a magány útját. 
— Erősítsd meg magad Istenben. 
— Siess találkára az égi jegyessel. 
— Légy a bárány, melyet vállára vesz a 

jó Pásztor. 
— A megváltó álmot hozzuk neked. 
— Emma!! 

(A tündérszép nők, akik a vaksötét színpad 
előterében ragyogtak, hirtelen sötétségben 
tűnnek el. Rögtön felhangzik a Félicité 
hangja és mikor megint világos lesz, Bova-

ryék lakásán vagyunk.) 
3. kép 

(A szín Bovaryék lakásában azt a föld-
szinti szobát ábrázolja, ahol étkezni és nap-
közben tartózkodni szoktak. A falat sárga 
tapéta fedi. Az ablakokon fehér muszlin-
függöny. A kandalló fölött tükör, a kan• 
dalló párkányán két üvegbura alá rejteti 
porcellánbokréta között Hyppokrates mell-
szobra. A szoba közepén zöld terítővel le-
takart kerek asztal. A falon légsúlymérő. 
Nádfonatú székek. Petróleumlámpa. Vol-

taire-karosszék. Áprilisi alkonyat van.) 
Félicité: Itt vannak a törlőrongyok. 
Emma: Add ide. (Leül ) 
Félicité: A mosóné jött a szennyesért. De 

nem tudunk lúgot csinálni, mert nine« 
hamu. Atmehetek hamuért a gyógysze-
í észékhez ! 

Emma: Lehet. 
Félicité: És ma estére! 
Emma: Tudod jól. 
Félicité: Léon úr itt vacsorázik! 
Emma: Itt. A doktor úr meghívta. A-a 

asztalkendőket püspöksüvegformára csi-
náld, ahogy mutattam. Es szuvaroffoí 
csinálj. 

Félicité: Mi az! 
Emma: Birsalmasajt vaníliakrémmel. 
Félicité: Ismerem. Régi dolog. De miért 

hívják ez t . . . hogy tetszett mondani! 
Emma: Szuvaroff. Orosz neve van. 
Félicité: És még valamit szeretnék 

mondani. 
Emma: Halljuk. 
Félicité: Sánta Polyteról van szó. Tetszik 

«mlékezni. hogy felfogadtuk kefélni a lo-
vat. Két hete nem kapott, fizetést. 

Emma: Igazán! 
Félicité: Kint ül a konyhában. 
Emma: Most nincs nálam pénz. Este 

majd juttasd eszembe, hogy szóljak a dok-

tor úrnak. (Csengetnek.) Eredj gyorsan aj-
tót nyitni. Ha Léon ú r . . . Szóval siess. 
(Félicité kimegy Emma megnézi magát a 
tükörben, aztán leül, elővesz egy törlőron-
gyot és kezdi beszegni.) 

Félicité: Lheureux úr van itt. Kérdezteti, 
hogy tetszik-e fogadni. 

Emma (leteszi a törlőrongyot): Jöjjön be. 
(Belép Lheureux. hóna alatt nagy zöld 
doboz,) 

Lheureux: Csókolom a kezeit, bocsánatot 
kérek a merészségért, hogy így betörök 
ide. Bovary úr már több, mint egy hónapja 
megtelepedett nálunk, s azóta mindennap 
vártam, hogy be méltóztatik jönni hozzám 
az üzletbe. 

Emma: Köszönöm, de most nincs szüksé-
gem semmire. 

Lheureux: Ami szép, arra mindig szük-
ség van, kérem. Tudom én jól, hogy az én 
szegényes üzletem nem sokat, jelent az 
ilyen elegáns hölgy számára. De nálam 
mindent meg lehet rendelni. Akár szövet-
anyagban. akár fehérneműben bármilyen 
újdonságot tetszik parancsolni, azt én a 
leggyorsabban beszerezhetem, mert ha-
vonta négyszer bemegyek a városba. Ott a 
legnagyobb üzletekben jól ismernek en-
gem. Most csak azért jöttem, hogy bemu-
tassak néhány dolgot, amivel talán meg-
nyerhetem asszonyom tetszését. 

Emma: Köszönöm, de igazán mindenem 
megvan. 

Lheureux: Megnézni nem kerül semmibe. 
Tessék parancsolni. Hímzett gallérok. Toll-
dísz. Muszlin, brüsszeli tüllre applikálva. 
Tessék nézni, milyen apart dolog ez. Nem 
paranosolja? 

mn 



Emma: Nem veszek semmit. 
Lheureux: Ezek a pikégallérok nagyon 

egyszerűek és elegánsak. Ezt tessék meg-
nézni, ez n legszebb. Az idén nagyon hord-
ják. több újdonság az idén már nem i* lesz. 
Ez a fichu valódi párizei áru. 

Emma: Mutassa. 
Lheureux: Tessék csak megpróbálni, nem 

kerül semmibe. Szabadi Lehet ennél va-
lami apartabb! Puplinruhára, vagy akár 
gyapjúszövetre is remekül lehet alkal-
mazni. Estélyiruhához is kitűnően megy, 
mert hátul hozzá leihet igazítani a kivágás-
hoz. Parancsolja! 

Emnia: Köszönöm, igazán nem veszek 
semmit. 

Lheureux; Ezek igazi arab écharpeok, 
mondhatom, a legnagyobb occasio. Algír-
ból érkezett, garantált áru. Egy unoka-
öcsém szolgál a légióban, az ő segítségévei 
hozattam. Tessék nézni ezt az anyagot. Ezt 
a tónust, özeket a színeket. De van még 
egyéb is. Ha tetszik szeretni a különleges-
ségeket. itt vannak ezek a gyönyörű todás-
tartók. Fegyencmunka. Kókuszhéjból 
valók 

Emma: Az écharpeok szépek. 
Lheureux: Remek. Ahogy az aranyfonál 

bele van szőve ebbe a selyembe. Csoda. Ez 
egy szővési titok, kérem, ezt csak a mórok 
tudják. 

Emma: Mi az ára! 
Lheureux: Semmiség. 
Emma: De mégis. 
Lheureux: Semmiség. És nem is sürgős. 

Meg tetszik fizetni, mikor jólesik. 
Emma: Köszönöm, de mit csináljak vele, 

ha tetszik is. Mire használjam! Arab 
echarpeokat tisztességes polgárasszony! 

Lheureux: Ahogy parancsolni tetszik. 
Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb 
megértjük egymást. A hölgyekkel én min-
dig rendibe tudok jönni, kivéve a saját fe-
leségemmel. A pénz ne okozzon gondot. Hi-
telezek akármennyit. Sőt, ha pénz keli, 
csak tessék nekem szólni. Asszonyomnak 
igazán könnyen szerezhetek. Csakugyan 
nem tetszik megtartani az echarpeokat! 

Emma: Sajnos, nem tehetem. Isten áldja 
meg, Lheureux úr. 

Lheureux: Viszontlátásra, asszonyom. Ál-
lok mindenkor rendelkezésére. Viszont-
látásra. (El.) 

Emma: Félicité 1 
Félicité: Tessék. 
Emma: Jó volna meggyújtani a tüzet. 

Esténként még nagyon hideg van. 
Félicité: Ja, áprilisi idő. Hozok a kony-

háról parazsat. (El.) 
Emma (Félicité jön-megy és tüzet rak): 

A postás még nem járt erre! 
Félicité: Már elment. Nekünk nem jött 

semmi. 
Emma: Ott sétál a tanító a borbéllyal. 

Mit mondhatnak egymásnak minden áldott 
nap! Justin ott áll az ablakban és idenéz. 
Tudod, mit mond a gyógyszerész úr! Hogy 
Justin szerelmes beléd. 

Félicité: Azt én nem hiszem. 
Emma: Jól vigyázz, Félicité, ha csak-

Ideál harisnya 

ugyan szerelmes beléd, verd ki a fejéből. 
Tisztességes nőnek így kell tenni. Ah, gyor-
san nyiss ajtót. Nem. Várjál. (Leül és 
varrni kézd. Csengetés.) Most siess! (Léon 
belép) 

Léon: Jóestét. 
Emma: Jóestét. 
Léon: Befejeztem a tanulást és gondol-

tam, eljövök egy kicsit korábban. 
Emma: Az uram még nincs itthon. Fog-

laljon helyet. Ugye, megengedi, hogy to-
vább folytassam a munkámat! A háztar-
tás körijl annyi dolog akad. 

Léon: Ne zavartassa magát. Kedves így 
ülni maga mellett és nézni, ahogy öltöget. 
Néha arra gondolok, hogy . . . 

Emma: Ja j ! Nem, semmi, megszúrtam 
magam. Mit kezdett mondani! 

Léon: A napokban be kell mennem 
Rouenbe. A maga kottabérlete lejárt. Újít-
sam meg! 

Emma: Nem. 
Léon: Miért! 
Emma: Csak. 
Léon: Abba akarja hagyni! 
Emma: Sok kötelességem van, ami fon-

tosabb. 
Léon: De, aki olyan tehetséges, mint 

m a g a . . . 
Emma: Nyugtalan vagyok, hogy az uram 

olyan soká késik. Olyan odaadó a betegei-
vel szemben, hogy sohasem tud idejében 
hazajönni. 

Léon: Akivel csak beszélek, mindenki 
dicséri. 

Emma (Félicité bejön lámpát gyújtani): 
Hozd az úr papucsát és tedd a tűzhöz, 
hogy átmelegedjék. 

Félicité: A papucsot! 
Emma: Persze, azt, amit én hímeztem 

neki. 
Félicité: Igenis. (El.) 
Léon: Amíg varr, ne olvassak fel a divat-

lapból, mint a múltkor! 
Emma: Köszönöm, nem. Különben is el-

határoztam. hogy ezentúl nem járatok di-
vatlapot. Semmi értelme. Úgysem járok 
bálba és nem kell elegáns hölgynek len-
nem, aihogy Lheureux úr nevez engem. 
(Félicité behozza a papucsot és kimegy.) 

Léon: Föltettem magamban, hogy ma 
este megmondom magának, hogy . . . 

Emma: Lesz szíves ideadni egy másik 
törlőruhát. Köszönöm. 

Léon: Nézze.. . (Leül.) Maga körül va-
lami olyan békesség, olyan nyugalom 
érezhető, hogy . . . 

Emma: Nyugalom! Igen. Ez talán nem 
a boldogság, de legalább hasonlít hozzá. 

Léon: És maga beéri ezzel! 
Emma: Be kell érnem. 
Léon: Pedig magának több jár. 
Emma: Honnan veszi ezt! 
Léon: Mielőtt maga ideérkezett, én is is-

mertem ezt a nyugalmat. És minden reg-
gel, mikor fölébredtem, arra gondoltam, 
hogy aznap talán történik velem valami. 
Mint a hajótörött, aki meglát egy távoli 
vitorlát a tengeren. 

Emma: Valaha talán én is ilyeneket 
mondtam volna, de az évek múlnak egy-
másután, mindig egyformák és nem hoz-
nak soha semmit. 

Léon: Hallgasson meg engem. 
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Emma: Velem soha nem fog történni 
semmi. Isten így rendelte. És én nem is 
panaszkodom, hiszen nem vagyok boldog-
talan. 

Félicité: Itt a doktor úr. (Charles belép.) 
Emma: Jó estét, drágám. 
Charles: Jó estét, kutyuskám. 
Emma: Sokáig várattál magadra. 
Charles*: Jó estét, Léon. 
Emma: Már igazán nyugtalankodtam. 
Charles: Mindig ilyenkor szoktam haza-

jönni. Végigjártam a betegeket, az a nagy-
beteg kisfiú már talpraállott. Átmentem 
Buchybe, ahol eret vágtam Boitelnek, az-
tán Saint Lorantban egy öregasszonyhoz 
hivattak. 

Emma: Majd diktáld be őket pontosan. 
Charles: Képzelje, a feleségem rendsze-

resen feljegyzi a látogatásaimat, ö akarja 
kiküldeni a számlát a pácienseknek. Az 
biztos, hogy rendesebb levelek lesznek, 
mint amiket én írok. Mondhatom, nekem 
öröm hazajönni. 

Emma: A papucsod oda van készítve. 
Charles: Még erre is gondolsz! De talán 

ma es te . . . 
Emma: Léon úr nem fogja rossznéven 

venni, ha kényelembe teszed magadat. 
Léon>: Ugyan kérem, az természetes. 
Charles: A feleségem nagyon haragszik 

erre a nagy csizmára. Pedig faluhelyen 
nehéz volna ellenni csizma nélkül. 

Emma (kiszól): Félicité, lehet teríteni. 
Félicité (kintről): Igenis. 
Charles: Fogadni mernék, hogy könyvek-

ről beszélgettetek. Hogy tudtok ennyi 
könyvet felfalni. Én minden áldott este 
megpróbálom, hogy egy kicsit olvassam az 
orvosi hetilapot, de ahogy belenézek, már 
elalszom. 

Emma: Az uramnak nincs semmi ambí-
ciója. 

Léon: A doktor úr maga a megtestesült 
boldogság és megelégedés. 

Charles: Hát bizony, mi nem panaszkod-
hatunk. Űgy-8, kutyuskám! 

4 . k é p 
(A templom kapuja. Május. Verőfényes 
délután. A templomból két éles gyermek-
hang hallatszik ki, vallásos dalt énekelnek. 
Emma belép a színre és megáll a templom 
ajtajában, hogy az éneket hallgassa. Kis-

vártatva belép Bournísien abbé.) 
Bournisiett: Ô, jó napot, asszonyom, nem 

is vettem észre. Nem is gondoltam rá, 
hogy itt találom, mert — ne vegye rossz-
néven — nem igen szoktam látni a temp-
lomban. 

Emma: Annál többet fog látni ezentúl. 
Csak a vallás menthet meg engem. 

Bournísien: Az áhítat kétségtelenül nél-
külözhetetlen az üdvösséghez. 

Emma: Nem is jól fejeztem ki magam. 
Neon pontosan a vallásra van szükségem, 
hanem valami teljes lelki odaadásra. 
Mindegy, hogy milyen. Csakhogy felolvad-
hassak benne és elfelejtsem az egész vi-
lágot. 

Bournísien: Túlozni azért nem kell. És 
hia azt mondja, hogy mindegy, milyen az 
a lelki odaadás.. . (a templomból kihal-
latszó ének, amely az imént elhallgatott, 
most félbeszakítja) a kislányok énekelnek. 

Engem várnak. Mária hónapja van, lelki-
gyakorlatot tartok vel"ük. 

Emma: Ezt mi is énekeltük a zárdában. 
Éppen ezt hallgattam, mikor jött a főtisz-
telendő úr. Mintha csak magam előtt lát-
tam volna az oltáron a nagy gyertyákat, 
a virággal telt vázákat és a Szent Szűz 
édes arcát, amint mosolyog a kék tömjén-
füstben. 

Bournísien: Ja, az Orsolyáknak jól megy. 
ök megengedhetik maguknak, liogy> első 
minőségű tömjént vásároljanak. Az ilyen 
szegény parókián bezzeg meg kell eléged-
nünk a gyengébb minőséggel, amelyikben 
sok a gyanta. Ennek a füstje bizony nem 
nagyon kék. (Az ének folytatódik.) 

Emma: Széfi idők voltak azok. Miért is 
nem lettem apáca! 

Bournísien: Ha nem hívta el az Űr, ez 
annak a jele, hogy házasságra szánta. De 
nincs olyan emberi állapot, amelybein Is-
tené ne lehetne az ember. Most azonban 
bocsásson meg, be kell mennem a gyere-
kekhez. Bemélem, jól vian. 

Emma: Nem, nem vagyok jól. 
Bournísien: Sajnos, én sem. Az első me-

leg napok roppantul legyengítenek. De hi-
szen Pál apostol is azt mondja, hogy szen-
vedésre születtünk. 

Emma: Fáradtnak és elhagyatottnak ér-
zem magam, mint valami madárpehely, 
amit elvitt a vihar. 

Bournislen: Ügy. És mit szól ehhez ked-
ves férje! 

Emma (vállat von): Istenem. 
Bournísien: ö orvos. Nem rendelt va-

lamit! 
Emma: Földi orvosság nem segít én-

rajtam. (Az ének tovább folyik.) 
Bournisien<: És hogy van kedves férje! 

Persze, nagyon el van foglalva. Azt hi-
szem, az egész parókián nekünk van a 
legtöbb dlolgunk". De ő csak a testeket gyó-
gyítja, én pedig a lelkeket. (Nevet.) 

Tiszta 
arcbőr 
Szépséghibák, mint 
pattanások, mitesse-
rek, mindenféle foltok 
és tisztátalanságok el-
rútftják Önti Megpró-
bálta-e mér akár c s a ^ 
egyszer is az Igaz! szerte 
ilyen szépségrontás ellen alkalmazni ? F\ 
Schröder-Schenke-féle, dr. Lahmann szerinti 
hámlasztó kiküszöböli ezeket a hibákat. A 
hámlasztókúra a foglalko?ás akadályoztatása 
nélkül végezhető és nem igényel több időt, 
mint a szokott reggeli toilette. 
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Eni m a: Igen. Főtisztelendő úr minden 
nyomorúságot, enyhíteni tud, úgy-e? 

Bourn Isién: 0, ne is beszéljünk róla. 
Éppen ma reggel hivattak a szomszéd fa-
luba, mert egy tehén felvúvódott. Azt hit-
ték, hogy tudok rá valami varázslatot. 
Nagyon lehet sajnálni a szegény elmaradt 
népet. 

Emma: Nemcsak őket 
Bournislen: És természetesen a városi 

munkásságot is. 
Emma: Nemcsak a szegényekről van szó. 
Bouruisien: Igaz. Ismertem polgári csa-

ládokat, amelyeknek nem volt kenyerük. 
Emma: Vannak, akiknek megvan a ke-

nyerük, de egyebük hiányzik. 
Bournislen1: Télen a ttüzelgjük, hogyne. 
Emma: Eh, tüzelő . . . 
Bournislen: Kérem, a tüzelő nem olyan 

jelentéktelen dolog. Aki jól van táplálva 
és melegedhetik... 

Emma (felnyög): Ô, Istenem, Istenem . . . 
Bournislen: Nein jól érzi magát? Bizo-

nyosan nincs rendben az emésztése» Okosan 
tenné, ha hazamenne és megiunék egy po-
hár herbateát. 

Emma: Minek az! 
Bournislen: Ügy láttam, hogy szédülése 

van. (Kutatva ránéz.) Nem akar kérdezni 
tőlem valamit? 

Emma: Köszönöm, semmit. (Az ének tart.) 
Bournislen': Most már csakugyan men-

nem kell. Nem akar velünk tartani? Ép-
pen az imént mondta, hogy . . . 

Emma: Köszönöm, most már késő. 
Bournislen: Ô, még hat óra sincs. De, ha 

otthon dolga van, a kötelesség az első. Jó 
egészséget kívánok, asszonyom. Tisztelte-
tem a doktor urat. (Bemegy a templomba. 
Emma távozik. Az ének még egy dar alig 
tovább hallatszik az üres színben. Emma 
kimegy.) 

S. kép 
(Bovaryék nappalijában. Júniusi délelőtt. 

Emma az ablakban olvas.) 
Félicité: Justin van itt. Lóhalálában jött, 

hogy mindenáron be kell jönnie. Hiába 
mondtam nek i . . . 

Emma: Jó, jó. Ereszd be. 
(Félicité beengedi Justint és távozik.) 

Justin: Kérem szépen, én a laboratórium-
ban voltam és hallottam, mikor valaki be-
jött a patikába és beszélgetni kezdett a 
gyógyszerész úrral. (Zavartan.) Léon úr 
volt. 

Emma: Igen. Láttam elmenni az ablak 
.előtt. Nos? 

Justin: Azt mondta, hogy még ma utazik, 
Emma: Rouenbe? 
Justin: Nem, Párizsba. 
Emma: Párizsba? És hosszú időre? 
Justin: Végleg. 
Emma: Végleg. (Feláll.) 
Justin: Elköltözik. 
Emma: Nos? 
Justin: Szóval én azt gondoltam, hogy 

a gyógyszerész úr úgyis átjön ide és ezt 
elujságolja és hogy biztosan Léon úr is 

Lorándné kozmetika 
Andróssy-út 51. (Mussolini-téren) Telefon r 12-04-63 
Ttrwta* széptté*. V*alma*3, nyomtatom 
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idejön még . . . de gondoltam, jobb ha előre 
tetszik tudni. 

Emma: Miért jobb? 
Justin: Én csak úgy gondoltam. Bocsána-

tot kérek. 
Emma: Itt jön a gazdád. Szaladj az ud-

varon át. Justin, köszönöm. (Justin elsiet, 
Emma a kezébe rejti arcát, így marad egy 
darabig, aztán a csengő szavára felrebben, 
összeszedi magát és mikor Homais belép, 
már nyugodt kifejezéssel olvas.) 

Homais: Jó reggelt, asszonyom. Hallotta 
már a nagy újságot? 

Emma: Milyen xíjságot? 
Homais: A fiatalember elutazik. 
Emma: Miféle fiatalember? 
Homais: Léon. Már meg is rendelte a ko-

csit. 
Emma: Bouenbe utazik? 
Homais: Nem, Párizsba. 
Emma: Igazán? És soká marad el? 
Homais: Képzelje, ott akar megtelepedni. 
Emma: Ez nagy meglepetés. 
Homais: Lehet mondani. Magának helyén 

van az esze, asszonyom. De a feleségem, 
akire sokkal jobban hatnak a dolgok, telje-
sen ki van kelve magából. 

Emma: Hogyan adódott ez a hirtelen el-
határozás? 

Homais: Arról mindig ibeszélt, hogy Pá-
rizsba megy és leteszi a szigorlatait. Ezt 
már régebben is sokat emlegette. De az 
utóbbi hetekben megfigyeltem rajta bizo-
nyos szórakozottságot, sőt mintha egyene-
sen szomorú lett volna. A fogadósnétól is 
azt hallottam, hogy az utóbbi időben nem 
volt étvágya ós az ételt mind otthagyta a 
tányérján. De azt gondoltam, hogy fiatal-
embernél az ilyesmi előfprdul. Én is az ő 
korában. . . hajaj. Na, majd Párizsban úgy 
fog élni, mint a hal a vízben. Mulató cim-
borák, álarcosbálok, pezsgő. Bennünket nem 
sokáig fog sajnálni, az biztos. 

Emma: Igen, hamar elfelejt bennünket. 
Homais: Majd úgy fog élni, mint a töb-

biek, nehogy szerzetesnek nézzék. Ilyen kis 
helyen az embereknek fogalmuk sincs ar-
ról, hogy élnek azok a párizsi fiatalembe-
rek a diáknegyedben a lányokkal. 

Justin (belép): Bocsánatot kérek. 
Homais: Tessék, egy percig sem hagynak 

nyugodtan. 
Justin: Tessék átjönni. Kombinált port 

kell csinálni fejfájás ellen. 
Homais: Egy percre sem mozdulhatok el 

hazulról. Véres verejtékkel kell dolgoznom, 
mint az igáslónak. Micsoda élet. Viszont-
látásra, asszonyom. (Indul.) 

Justin: Léon urat láttam jönni. 
Homais (i'isszaszól): Ja, igaz, a borkeres-

kedőnek szóltam. A dolog el van intézve. 
Majd ha jön, magam nézek utána a pincé-
ben, hogy a hordót jól állítsa oda. 

Emma: Igen köszönöm. 
Justin: Megyünk? 
Homais: Micsoda rabszolgaság. 

(Justin és Homais távoznak. Emma mozdu-
latlanul várja Léont. Az belép.) 

Léon: Azért jövök, hogy . . . 
Emma: Tudom. 
Léon: A doktor nincs itthon? 
Emma: Ilyenkor a betegeket járja. 
Léon: Kérem, adja át neki meleg üdvöz 

letemet és köszönetemet a jóságáért. 
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Emma: Átadom. Az idő esőre áll. Van fel-
öltője? 

Léon: Van. 
Emma: Mikor ideköltöztünk, maga sokat 

beszélt arról, hogyan szándékozik élni Pá-
rizsban. Még mindig akar gitárleckéket 
venni? 

Léon: Igen. 
Emma: És a kandallójára halálfejet fog 

tonni két kard közé? 
Léon: Kérem, hallgasson meg engem. 
Emma: Ne mondjon semmit, semmi ér-

telme. 
Léon: De igen, tudnia kell, hogy mit je-

lent nekem. Mióta maga belépett az éle-
tembe. 

Emma: Én nem léptem az életébe. 
Léon: Ügyetlenül fejeztem ki magamat. 

Azt akartam mondani, hogy . . . 
Emma: Mondja csak, hallgatom. 
Léon: Mindig meg fogom őrizni magam-

ban azoknak a napoknak el nem múló emlé-
két, amelyeket maga mellett töltöttem. Min-
dig magam előtt fogom látni a maga fehér 
arcát, a haját, ezt a két nagy szemét, a 
könnyed járását. Nagyon mély dolog az, 
amit érzek és nem szabad megsértődnie 
miatta. Ügy éreztem, hogy beleszerettem 
magába. 

Emma: Ügy érezte. . . 
Léon: Nem szabad rám haragudnia. Én 

meg tudtam látni a maga homlokán, hogy 
maga más, többre van elhivatva. Néha el-
néztem és mikor arra gondoltam, hogy mi-
lyen erényes, milyen áhítatos, milyen szo-
morú és milyen nyugodt, akkor bántani kez-
dett a lelkiismeret, amiért úgy szerettem, 
mint egy asszonyt szokás szeretni. 

Emma: Bántotta a lelkiismeret... 
Léon: De ennek vége. Most már úgy imá-

dom, ahogy a szenteket szokás imádni. Maga 
messze f,ölöttem lebeg, túl az érzékeken, túl 
az életen. Ügy-e megbocsát, hogy ezt rög-
tön meg nem éreztem magában? 

Emma: Meg. 
Léon: Ideadja a kezét? 
Emma: Tessék. 
Léon: Az Isten áldja meg. 
Emma: Isten áldja meg. Menjen. (Egye. 

nes testtartással, ridegen nézi, ahogy a 
fiatalember elmegy. Még vár egy kissé, az-
tán, mikor a kapu záródását is meghallja, 
hisztérikus kacagásban tör ki.) Mint egy 
szentet! Egy szentet! Tessék! (A tükör előtt 
áll.) Most meg vagy elégedve magaddal? 
Az erényeddel? Amelyben megbízhattál 
arra az esetre, ha a szerelem fel merészelné 
iitni a fejét? Hát nem merészelte! Büszke 
lehetsz! (Kacagása zokogásba megy át.) 
Milyen szép ez, a kötelesség, az áldozat. Mi-
lyen szép látvány a szív, hogyha didereg. 
S a test, ha nem használják semmire. (Sir.) 

Félicité (ijedten befut a kiabálásra): Az 
Tsten szerelmére 

Emma: Hagyj békét, nincs semmi bajom. 
Félicité: Megyek és megkeresem a doktor 

urat. 
Emma: Nem. Arra nincs semmi szükség. 

Csak az idegeim. Láthatod, hogy már el is 
múlt. 

Félicité: Hát ezt nem is lehet csinálni, 
órákig, napokig, betekig csak ülni az ab-
lakban a könyvvel. És nézni a levegőbe. 
Nem lehet annak jó vége, hogy valaki csak 
ül ós csak gondolkozik és csak gondolkozik 
és órákig meg nem moccan, mint a kőszent. 

(Emma újra zokogni kezd.) Mégis csak kéne 
szólni a doktor úrnak. 

Emma: Nem akarom. Megtiltom, hogy 
szólj neki. 

Félicité: Jó, hát nem szólok. De azér t . . . 
Emma: Nem! 
Félicité: Éppen olyan tetszik lenni, mint 

az én falumban volt Guériné, a halásznak 
a lánya. Az is csak ült otthon, olyan volt. 
mint a halotti szemfedő. Se orvos, se pap 
nem tudott rajta segíteni. Mikor már nem 
bírta, kiment egyedül a tengerpartra és 
órákig ott sírt egyedül a köveken. De aztán 
férjhez ment és most már semmi baja. 

Emma: Én meg éppen azóta vagyok így, 
mióta férjhez mentem. (Az utcán megszólal 
egy kintorna. Keringőt játszik.) Ô, ez a 
muzsika, hallgattasd el. 

Félicité: Megyek. 
Emma: Nem, várjál, mi ez? 
Félicité: Vak koldus. Kintornája van. 
Emma: Melódia. Párizsból jön. 
Félicité: J a j de érdekes. Kép van elől a 

kintornáján, furcsa kis figurák táncolnak 
rajta, akár csak a bolhaszínházban. Nem 
tetszik nézni? 

Emma: Nem. Vannak szalonok, ahol olyan 
asszonyok, mint én, táncolnak erre a kerin-
gőre a gavallérjuk karján. (Dúdol.) Eredj, 
adj neki Öt frankot. 

Félicité: Mennyit? 
Emma: Eredj 1 Egy-kettő! (Félicité ki-

megy.) Ezt a ker ingőt . . . (Megint dúdol, a 
zenét láthatatlan hegedű kíséri.) Ezt a ke-
ringőt . . . (Elkezd táncolni eQészen lassan, 
láthatatlan táncosa karján.) Szeretném a te 
karjaidban . . . (Táncol, karjaival láthatatlan 
embert ölel magához, ajkát egy láthatatlan 
csóknak engedi át, mialatt a kintorna teljes 
zenekarrá szélesül.) Veled, szerelmem, akit 
neon ismerek. 

(Pár tánclépés és 
Függöny.) 
6 ; k é p 

(A patika. A latinfelírású fayence-tégelyek 
ott sorakoznak a polcokon. Mérlegek. A ki-
rakat ablakán a pálca körül tekergőző kí-
gyó látszik. Egy ajtó üvegablakára ez van 
írva: Laboratoire. Reggel van. Caronné és 
Homaisné beszélgetnek. Kiöltözködtek 

mindketten.) 
Caronné: Ejnye, de szép máma valaki! 
Homaisné: Ugyan, ne csúfoljon, Caronné 
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lelkem! Az uram parancsolt bele ebbe a 
ruhába. Azt mondta, hogy nem mindennap 
akad gazdagyülés és hogy ilyen napon kö-
telességem . . . Hogy is mondtál Kivetkőz-
nöm spártai egyszerűségemből. Hát jó, át-
igazíttattam az unokahúgom eskövtíi ru-
háját. 

Caronné: Ezt nevezen aztán a n y a g n a k . 
Hiába a selyemnek nincs párja. Meleget U 
tart. kenyolmes is hordani. Most láttam 
annak a könnyüvérü doktornénak a ruha-
iát. hát az nekem nem tetszik. Az imént 
találkoztam vele a csarnok előtt. Tarka 
széles szoknyája van, ötszörös fodorral. 
Ilyen széles, ni. És a széles szoknya fölött 
úgy be van fűzve a dereka, mint a 
hangyáé. 

Homaisné: Nagyon érti. 
Caronné: Nagyon érti. 
Homaisné: Az uram azt mondja, hogy 

nagyon művelt asszony és még a városi 
életben is megállná a helyét. 

Caronné: Az lehet. De mi itt nem élűnk 
városi életet. Tavachené például kijelen-
tette, hogy nem közlekedik vele és pedig 
azért nem, mert a doktorné a tavasszal na-
gyon feltűnően viselkedett azzal a fiatal-
emberrel. 

Homaisné: Léonra gondol? Az már négy 
hónapja elutazott és azóta nem adott élet-
jelt magáról. Ne legyűik igazságtalanok. 
1 SM. hogy járt a doktorékhoz. De hozzánk 
is járt és énrólam, úgy-e, igazán nem mond-
hat rosszat senki 

Caronné: Jaj , lelkem, az egészen más, na 
valakinek ilyen tisztességes híre van. Az 
én szegény boldogult uram mindig azt 
mondta. . . (Belép Hopiais, frakkja mar 
rajfa van, nyakkendőjét kezében tartja 

Homais; Mindenütt kereslek, drágám, 
hogy megkösd! a nyakkendőmet. Ô, jónapot, 
asszonyom, bocsánat, de nem láttam, hogy 
itt van és nagyon sietek. Rendszerint úgy 
élek a négy fal között, mint a remete, de 
most ki kell bújnom a nyilvánosságra, 
mert tagja vagyok a választmánynak es 
szólít a kötelesseg. 

Caronné: Tagja a választmánynak? Hát 
gazdálkodással is foglalkozik? 

Homais: Miért foglalkoznám! Hát csak 
az érthet az agrárkulturális kérdésekhez, 
aki maga eteti a csirkét? 

Homaisné (miközben férje nyakkendőjét 
köti): Ja j , öregem, ha folyton mozogsz... 
Tartsd magasabbra az álladat. 

Homais: Bár a mi gazdáink is értenének 
egy keveset kémiához, fizikához, geológiá-
hoz, vagy ha már mindehhez nem értenek, 
akkor hallgatnák meg a tudomány ta-
nácsait. 

Homaisné: Na most már szép vagy. (Ca-
i onnéhoz.) Viszontlátásra. Utánanézek a 
gyerekeknek. 

Homais: Nagyon helyes. 
Caronné: Vlszontlátásru. (Homaisné el.) 

Ti+ok 
Nők tiszta teintjüket gyakran 
csak annak köszönhetik, hogy 
emésztésükre kellő figyelmet 
fordítanak. Használjon ö n is 

hatása kitünö! 0 j C E H S 

Homais: Lehetek valamiben szolgála-
tára? 

Caronné: Kényes dolog megmondani, de 
a gyógyszerész előtt nem lehet eltitkolni 
semmit, úgy-e? 

Homais: Nem. Modern férfi és modern 
asszony köteles a tudós, de főként a gyógy-
szerész iránt ugyanolyan bizalmat tanúsí-
tani, mint amilyennel kevésbbé felvilágoso-
dott századokban a gyóntatónak adózott a? 
emberiség. Halljuk. asszonyom, miről 
van szó? 

Caronné: Hát kérem, az emésztésem már 
kilenc napja nincs rendben. A beöntés sem 
liasznál semmit. Tőlem hiába van gazda-
gyűlés, én tovább nem várok, idejöttem a 
patikába. 

Homais: Konstipáeió. Ismerem. Krónikus 
vagy szabálytalan kefalalgia tünetei nin-
csenek? 

Caronné: Azt nem tudom. 
Homais: Úgy értem: f á j a fejé! 
Caronné: Azt elhiszem. Csak úgy haso-

gat a halántékomban. 
Homais: Tisztán látom az egészet. Ne 

mondhassa senki, hogy bármilyen hivata-
los elfoglaltság miatt szenvedni hagytam a 
páciensemet, Bár nagyon sürgős volna el-
mennem a gyűlésre, én mégis készítek ma-
gának két olyan tudományos keveréket, 
amelyek feltétlenül használni fognak. A 
választmány addig várni fog. 

Caronné: Igazán nagyon köszönöm. 
Homais: Az elsőt szájon keresztül kell 

alkalmazni. Ea* nem '.esz valami drasz-
tikus purgativum, hanem könnyebb has-
hajtó, amelyet saját összeállításom szerint 
keverek és amely még minden alkalommai 
kitűnően bevált. Ami pedig a másodikat 
illeti, azt beteszi a vízbe, a vizet olyan 
forrón alkalmazza, amilyen forrón csak ki 
bírja és tizenöt-húsz percig tartó inkorpo-
ráoiónak veti alá. 

Caronné: Minek vetem alá? 
Homais: Más BZóval meleg lábfürdőt fog 

venni. 
Caronné: Értem. 
Homais: A laboránsom egy félórán belül 

a lakására fogja vinni a két orvosságot, 
természetesen a legszigorúbb titoktartás 
terhe alatt, 

Caronné: És jobban leszek? 
Homais: Feltétlenül jobban lesz. 
Caronné: Mégis csak jó, hogy nem orvos-

hoz mentem, hanem egyenesen idejöttem. 
Homais: Természetes, természetes. (Char-

les és Emma belépnek.) Jónapot, kedves 
doktor. Üdvözlöm, asszonyom. Tessék besé-
tálni. (Caronnéhoz.) Viszontlátásra, asszo-
nyom, viszontlátásra, (Kikíséri Caronnét. 
Charles frakkban van, Emma fentemlített 
mályvaszínű ruhát hordja, arcát szalagos 
kapott szegélyezi.) 

Emma: Végigmentünk az állatkiállításon. 
Homais: Justin! Justin! 
Charles: Ügy-e, volt olyan szíves és gon-

doskodott a jegyeinkről? 
Homais: Az ön jegye, kedves doktor, 

természetesen a hivatalos tribünre szól, a 
helye ott van közvetlenül a zsűri elnöké-
nek a háta mögött. Kedves feleségének a 
jegye az én feleségem közvetlen szortíszéd-
ságába szól, a községháza erkélye alatt. 
Még egy igen sürgős rendelést kell elin-



téznem, aztán, ha úgy tetszik, indulha-
tunk is. (Justin belép.) 

Emma: Jó napot, Justin. (Justin nagy 
tisztelettel meghajlik.) 

Homals: Colutea arborescens! Khamnus 
cathartical Euphorbia lathyrisl Egy-ketio! 
(A doktorékhoz.) Nincs nekem egy perc 
szabadságom sem. Dei nem késünk el, elég 
akkor indulni, mikor a mozsárlövés a kép-
viselő úr megérkezését jelzi. 

Emma: Micsoda nyüzsgés. Nem is lehet 
a helységre ráismerni. 

Charles': Gyönyörű programunk lesz. 
Homals: Igen és hál' Istennek, déli szél 

van, ami szép időt jelent. 
Emma: Miiyen büszkén feszít Binet az 

egyenruhájában mint tűzoltóparancsnok. 
Homais: Justin! A zúzótégelyt! 
Charles: Sürgős rendelés! 
Homais: Hashajtó Caronnénak. Szerettem 

volna ugyan rávenni, hogy keresse fel 
doktor uriat és beszéljen meg valami rend-
szeres gyógymódot, de nem volt hajlandó. 
Tudja, doktor úr, mire volna itt sziiikség! 
Kitalálni valami különös gyógymódot, 
ametiy hasson az emberek képzeletére. Pél-
dául, asszonyom, miért ne gyógyíthatná 
meg kedves férje ezt a lőcslábú Polytot! 
Éppen a minap olvastam a strephopodia ú j 
műtéti gyógyításáról'. Ezt eddig gyógyít-
hatatlannak tartották. 

• Charles: Nem az én dolgom. 
Homais (Justinhez): Add ide. Nem azt, a 

fehéret. (Charleshoz.) Mégis jobb volna 
megpróbálni!! Mit kockáztat vele! A si-
ker majdnem hizonyos, a beteg testi hibája 
eltűnik, az orvos egyszerre nagy híres-
ségre tesz szert. Ez a fiú bizonyára elmon-
daná gyógyulását a fogadó valamennyi 
utasának. És miért ne lehetne beküldeni a 
dologról egy kis napi hírt az újságba! Az 
ilyesmi úgy teriedi, mint a hóliabda. Jó 
volna ezt meggondolni. 

Emma: Gondolkozhatnál róla, drágám. 
Charles: Jó, jó. Boulangert látom odaát. 
Homais: Aki megvette a kastélyt! (Jus-

tinhez.) Sinapis alba. (Charleshoz.) Már 
megismerkedett vele! 

Charles: A uralt héten járt nálam, hogy 
egyik kocsisának vágjlak eret. Találkozott 
a feleségemmel is és másnap rózsabokrétát 
küldött neki. Rendkívül kedves ember. 

Homals: A kastély fenntartásával nem 
lesz baja, mert azt hallom, hogy 15.000 
frank évjáradéka van. (Justinhez.) Eredj a 
laboratóriumba és hozd el az edényeket! 

Charles: Megáll és a disznait nézi. (Jus-
tin el.) • 

Homals: Nem akartam a fiú előtt be-
szélni. Azt hallom, hogy ez a derék Bou-
langer eddig igen kÍc»aoongó életet élt és 
most is kitart egy nőt Rouen ben. Állítólag 
színésznő. 

Charles (kétszer is köszön kifelé az abla-
kon át): Meglátott. (Rodolphe belép. Jól 
megtermett, szép szál, elegáns ember. Fe-
kete hala csigákban omlik napbarnitotta 
homlokára. Szürke bársnnyredengotot hord. 
batisztingének kézelői fodrosak és csizmá-
jának felső kihajtása lakkos.) 

Rodolphe: Éppen fel akartam keresni, 
doktor úr, hogy megfizessem a tartozáso-
mat, mikor az ablakon át megláttam. Na-
gyon örülök, asszonyom, hogy üdvözölhe-
tem. Nemde, Homais úrhoz van szeren-

csém! Nagyon örülök, hogy megismerhe-
tem; már hallottam emlegetni, mint a 
környék egyik nevezetességét. 

Homais: Részemről a szerencse, uram. 
Ha csakugyan örvendhetek valami neveze-
tességnek, örömmel vagyok ezzel 'ez ön 
szolgálatára. Bocsánatot kérek, hogy hiva-
talos kötelességem tart vissza az ön méltó 
üdvözlésétől. 

Rodolphe: Kérem, csak ne zavartassa 
magát. 

Charles: Jobban van a kocsis! 
Rodolphe: Doktor úr csodát tett vele. 

Velem jött be a városba. Én csak azért 
jöttem, hogy rajta tartsam a szememet az 
állataimon. 

Charles: De az ünnepélyen, remélem, 
részt vesz! Ha nem volna helye a tribü-
nön, Homais úr és én majd csinálunk va-
lamit. 

Rodolphe: Köszönöm, de nem úgy öltöz-
tem, hogy helyet foglalhatnék a tribünön. 
Arra a szerencsére sem számítottam, hogy 
önt üdvözölhetem, asszonyom. És aztán, 
őszintén szólva, nem nagyon izgat részt-
vennem a hivatalos urak örömében, mikor 
kitüntetik a legnagyobb kant, a legjobban 
tejelő tehenet és a legöregebb gazdasági 
cselédet. (Emma nevet.) Ügy-e, megért en-
gem, asszonyom! (Ágyúdörgés.) 

Homais: A képviselő úr kocsija elindult. 
Binet (hangja kintről): Vigyázz! Fegy-

verbe! (Trombitaharsogás, a gyógyszertár 
előtt elhaladó tűzoltók menetelése hal-
latszik.) 

Homais: Justin! A két orvosságot sürgő-
sen elviszed Caronnénak. 

Charles: A képviselő úr nem jött el sze-
mélyesen! 

Homals: Szegény Tuvache, képzelem, 
mennyire le van sújtva, hogy elesett egy 
ilyen megtiszteltetéstől. (A trombita meg-
szűnt, a tömeg zsivaját lehet hallani.) 

Charles: Az hiszem, ideje, hogy a he-
lyünket elfoglaljuk. 

Emma: Én is úgy gondolkozom, mint 
Boulanger úr, nem szeretek lökdösődni a 
sokaságban. 

Charles: Fáradt vagy! 
Emma': Nem, nem vagyok fáradt! 
Rodolphe: Asszonyom, gyengélkedni szo-

kott! 
Charles: Semmi különös. Kedélyzavarai 

vannak és álmatlan. Nem tudom rávenni, 
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hogy többet menjen a levegőre. Egy kis 
testmozgás kéne neki. 

Rodolphe: Nem volna jó naponta egy ki-
csit kilovagolni! 

Charles: Kitűnő. Igazán jó ötlet. Látod, 
ezt kellene csinálnod. 

Emma: De nincs felszerelésem. 
Rodolphe: Ezen nem múlik. Örömmel bo-

csátok rendelkezésére egy hátaslovat és 
kinevezem magam lovászának. 

Emma: Nem, nem, köszönöm. 
Charles: Nem értelek, miért nem foga-

dod el ezt a kedves ajánlatot! 
Emma: Ilyen kis helyen rögtön beszélnek 

az emberek. 
Rodolphe: De kéreim, ki merészelné... 
Charles: Nincs igazad, az egészséged 

mindennél fontosabb. 
Emma: De lovaglóruhám sincs. 
Charles: Majd csináltatsz magadnak. 
Emma: Ha annyira akarod, nem bánom. 
Homals: Kérem, itt van Lheureux, az 

megcsinálja a ruhát. Elsőrangú kereskedő. 
Rodolphe: Rendelkezzék velem, asszo-

nyom! Jelölje ki a napot és én jövök a két 
lóval. 

Charles: Nagyon örülök, hogy gondjaira 
bízhatom a feleségemet. 

Rodolphe: Számíthat rám a doktor úr. 
Charles: Szívből köszönöm. Gyere, Emma, 

induljunk. 
Homals: Nagy merészség volna felvetnem 

azt az ötletet, hogy maradjanak itt! Itt 
nem kellene tolongani és ha az ajtót ki-
nyitjuk, a beszédeket végig jól hallanák. 

Rodolphe: Ha asszonyom helyesli, én bi-
zony örömmel belemennék. 

Emma: Nagyon szívesen. 
Egy szónok (hangja): Uraim, meg va-

gyok győződve, hogy az összes jelenlévők 
érzelmeit tolmácsolom, mikor most meg-
emlékezem az uralkodóról, szeretett kirá-
lyunkról, aki mindenki boldogulását szívén 
viseíi. 

Charles (Homaishoz): Talán jó volna igye-
kezni. Most már nehéz lesz feltűnés nélkül 
elfoglalni helyeinket. 

Homais: Nagyobb baj ne legyen. Min-
denki ismeri foglalkozásunk komoly köteles-
ségeit, ez ilyen apró késedelmek bűne alól 
felment bennünket. 

Charles (Boulangerhoz): Viszontlátásra, 
uram. (Emmához.) Viszontlátásra, kutyus-
kám. (Charles és Homais távoznak.) 

Egy szónok (hangja): Elmúlt az az idő, 
uraim, mikor a felforgató eszmék aknázták 
alá vakmerően a közéletet... 

Rodolphe: Engedje meg, hogy becsukjam 
az ajtót. 

Emma: Miért! 
Rodolphe: Ragaszkodik ahhoz, hogy meg-

hallgassa ennek a falusi Mirabeaunak a 
frázisait? 

Emma: Nem. 
Rodolphe (bezárva az ajtót): Különben is 

jobb, ba nem látják együtt velem. Nekem 
olyan rossz a hírem, hogy . . . 

Emma: Ne rágalmazza sajátmaorát. 
Rodolphe: Sajnos, gyalázatos hírem van 

és ami még rosszabb, nem alaptalanul. Tej-

CSHRDH i 1 H B B H ZI IH 
S u s y & F e n y ő A szórakozások köz-

pontja Abbaziában. 

jel ugrottam bele a legkülönbözőbb kalam 
dókba, hihetetlen bolondságokat műveltem. 

Emma: És legalább megtalálta a boldog-
ságot! 

Rodolphe: A boldogság, az nincs sehol. 
Emma: Maga legalább kergette, kereste, 

üldözte. És nem ült összetett kézzel, mozdu-
latlanul várakozva, mint mi szegény asszo-
nyok. 

Rodolphe: Űgylátszik, jó szemem van. Mi-
kor legelőször láttam magát, az volt a leg-
első gondolatom, hogy maga méltatlanul 
vergődik ebben a hétköznapi életben. 

Emma: Miért mondja ezt nekem! 
Rodolphe: Mert az életünk nagyon hason-

lít egymáshoz. 
Emma: Ugyan, menjen. Magának fogalma 

sincs arról, hogy mi a gond. 
Rodolphe: Persze, maga is csak ezt az 

álarcot látja, amelyet az arcomon hordok. 
Mit tudja maga, mennyi mindennek érez-
tem a hiányát. Ha valaha is találkoztam 
volna egy őszinte érzéssel, talán lett volna 
célja az életemnek. Dehát mindig egyedül 
voltam. 

Emma: Életcél! 
Rodolphe: Életcél! Tudja, mi az ember kö-

telessége! Hogy érezze, ami nagy. Hogy sze-
resse, ami szép. És hogy ne fogadja el szó 
nélkül a társadalom 'előítéleteit .izokkal az 
aljasságokkal együtt, amelyek vele járnak. 

Emma: Mégis csak törődni kell a világ 
ítéletével és engedelmeskedni az erkölcs 
parancsainak. 

Rodolphe: Csakhogy kétféle erkölcs van. 
Az egyik a nyárspolgárok erkölcse. Ez sok-
szor változik. Hangosan kiabál, de nem tud 
elszakadni a földtől. S van egy másik. A 
nagy, az örök erkölcs, amely fölöttünk van, 
mint a kék mennybolt. Hát van igazi érzés, 
melyet a világ el nem ítélne! A világ a 
legnemesebb ösztönöket, a legtisztább érzé-
seket üldözi és meggyalázza. Es ha két lélek 
uagynehezen egymásra talál, az egész világ 
összefog, hogy elválassza őket. De az igazi 
lelkek csak azért is mindent megpróbálnak. 
Szárnyra kelnek és előbb-utóbb egyesülnek, 
mert ez a végzetük és mert egymásnak szü-
lettek. Ezt maga is érzi, ezt magának is 
érezni kell. 

Emma: Alig tudok lélegzeni, kérem, nyis-
sa ki az ajtót! 

Rodolphe: Miért is ismertük meg egy-
mást! Miféle különös véletlen akarta ezt! 
Olyan ez, minthogyha a távolságon keresz-
tül két folyó elkezdene egymás felé ömleni. 
Mikor először jártam maguknál, rögtön 
éreztem, bogy a sorsom fordulóponthoz ér-
kezett. Talán nyomban menekülnöm kellett 
volna . . . • De már késő volt. Most már akár-
mi történik, nem tágítok maga mellől. Itt-
maradok ma, itt leszek holnap és egész éle-
temen keresztül. Maga az, akiről mindig 
álmodtam. Legyen jó hozzám, Emma! 
Emma! Emma! 

Emma: Minek néz engem, kévém? Csak 
maradjon a maga könnyű hódításai mellett. 
Viszontlátásra. 

Rodolphe: Bocsásson meg . . . Azt sem tu-
dom, mit beszélek. 

Emma: Viszontlátásra. (Indul kifelé, de a 
küszöbről visszanyújtja a kezét. Rodolphe 
megragadja és kezetcsókol.) 

Rodolphe: Űgylátszik, nem megy ilyen 
gyorsan. Nagyon csinos. 

(Trombita szól odakint.) 



7. kép 
(A trombita hangja lassanként zenekarba 
megy át, a takarodó dallamából pedig az 
u keringő fejlődik, amelyet a kintornástól 
halottunk. A szín vaksötét, de a szín elő-
tere kivilágosodik és megjelennek a képzeli 

nemtők.) 
Hangok: — Benne van a kelepcében. 
— Jött a férfi és elmondta azokat a sza-

vakat, amelyeket várt az asszony. 
— Ez a férfi. 
— Tudja, hogy mit kell mondani. 
— Mindegyik nőnek ugyanazt kell mon-

dani. 
— De Emma sírt. hogy ne hallja, csak 

álmában. 
— Viszont reszketett a félelemtől, hogy 

meg fog halni és ezeket a szavakat soha-
sem hallotta. 

— Lódobogás. 
— ösvény az erdei fák alatt. 
— öszi pára és mély csend. 
— Hervadó virágok. 
— Halott falevelek édes zizegése. 

(A homályból lassan feldereng Bovaryék 
hálószobája a hitvesi ággyal. Emma ott 
fekszik az alvó Charles mellett, akinek há-

lósipka van a fején.) 
Emma: Szeretőm van. 
Hangok: — Milyen nagyszerű szó. 
— Mennyi a gőg. 
— Mennyi a vágyódás! 
Emma: Szeretőm van'. 
Hangok: — A bűn aureolája. 
— Aranykarika a vétek homlokán. 
— Hogyan lehet, hogy egy ilyen napot 

ugyanaz a harang köszönti a völgy mélyen! 
— És ugyanaz a szél 'bókoltatja sóhajtva 

a fenyőket. 
Emma: Más asszony lettem. Űj vér lük-

tet. a testemben. 
Hangok: — Keljetek szárnyra sóvárgott 

viharok. 
Emma: Milyen szép ember. 
Hangok: — Szép, 
— Mindaketten szépek. 
— A szerelem szép. Az a fonton 
Emma: Lázam van. Lázas vagyok a bol-

dogságtól. 
Hangok: — Számít még valami az oda-

adás öröme mellett? 
— Hogy odaadtad magad kötelességed 

ellen éa Istgn ellen! 
— Hogy odaadtad teljes szívedet és teljes 

%stedet? 
Emma: Szeretőin van. 
Hangok: — Gyönyörű aléltság. 
— Szegényke. 
Emma: Szerelmes vagyok. (Charles hor-

kol. A szoba megint sötétedik.) 
Hangok: — Szegény asszonyka. 
— Mi is azt hittük, hogy boldogok va-

gyunk. 
— Egy év. 

Egy hónap. 
— Egy hét. 

Egv éjszaka. 
— De ha visszagondolsz egész életedre, 

csak erre az éjszakára emlékszel. 
(Egyenként elhomályosodnak, a távolból 

egy vadászat kürtje hallatszik.) 

a. kép 
(Rodolphe szobája a kastélyban. Téli alko-
nyat. Parázs piroslik a kandallóban, amely 
felett óriási szarvasJej terjeszti agancsát. 
Belép Rodolphe, pongyolájára felöltöt ve-

tett. Komornyik követi.) 
Rodolphe: Most szaladj át Neufchátelbe 

a kocsival ós hozd ki az állatorvost. Amíg 
az állatorvos nincs itt, a borjúnak nem 
szabad szopni. Ninonnak adass meleg borba 
mártott piritóskenyeret, attól jobban lesz. 
Ha nincs jobban, adj. neki langyos vizet, 
de korpát kell bele keverni. 

Girard: Igenis, megyek. 
Rodolphe: Várjál csak. Nagyon hideg vau 

és erősen havazik; nehogy nekem az istálló 
ajtaját nyitva hagyjad! Ezt mondd meg 
külön a kocsisnak és lovászgyereknek is! 
Én most lefekszem és alszom egy keveset, 
de íha itt az állatorvos, keltsetek fel. 

Girard: Igenis. (El » 
Rodolphe (kezét dörzsöli, fázik. Hasábo-

kat rak a tűzre. Az ajtónyilás neszére 
visszafordul): Te! Ilyenkor! 

Emma (be, megáll a küszöbön): Szeretlek. 
Rodolphe: Hogy tudtál eljönni! 
Emma: A férjemet hajnalban szüléshez 

hívták. Okvetlen látni akartalak! Kiugrot-
tam az ágyból, felkapta_n a köpenyem, a 
folyó felől jöttem el hazulról. Már kezdett 
derengeni. MesszirŐ láttam a kastély tete-
jén a szélkakast, ahogy feketéllett a szür-
keségben és azt mondtam magamban: Ott 
lu kik az én kedvesem; szaladtam, akkor 
hirtelen eszembe jutott, hogyan fogok be-
jutni hozzád. Minden ajtó zárva lesz. De 
nem. Minden ajtó nyitva volt, mintha 
osoda történt volna és mintha az én jöt-
tömre nyíltak volna meg a kapuk. 

Rodolphe: Csupa nedvesség a ruhád. 
Emma: Egész éjjel havazott. Az első nyo-

mot az én lábom hagyta a hóban 
Rodolphe: Gyere közel a tűzhöz és add 

ide a lábadat, majd megmelengetem. 
Emma: Tessék. Miért vagy fenn ilyen 

korán! 
Rodolphe: Sokat gondoltam rád és nem 

tudtam aludni. 
Emma: Annyira szeretsz! 
Rodolphe: Hiszen tudod. 
Emma: Mindig mond, még, még, halla-

nom kell. Nini. pipa. Nem is tudtam, hogy 
pipázni szoktál. Mutasd, hogy kell. (Ro-
dolphe pipázik.) 

Rodolphe: Milyen öröm, hogy ilyen jó-
kedvűnek látlak. Már azt hittem, bogy so-
hasem tudod lerázni magadról azt az örö-
kös szomorúságot. 

Emma: Tegnap ugyanezt mondtad a 
szemérmességemről. De most már láthatod, 
mennyire megváltoztattál. 

Rodolphe: Megígéred, hogy nem leszel 
többé szomorú! 
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Emma: Engedj időt nekem. Még nem 
szoktam meg a boldogságot. Csak lassan 
tudok hozzászokni. Megfigyelted, milyen a 
szél, mikor elhagyott názakon jár keresz-
tüli Rajtam ugyanúgy járt keresztül-kasul 
a szomorúság. Fáztam a lelkem mélyéig. 
Éppen ideje volt, hogy eljö,)j az életembe. 

Rodolphe: De minek folyton arról be-
szélni, ami volt és ami nincs többéi 

Emma: igazad van. Ezentúl csak a jövőre 
gondolok. 

Rodolphe: Vagy inkább a jelenre. 
Emma: Az ugyanaz. Te vagy nekem a je-

len és a jövő. Hallgass Ide. Nálunk a 
verandának a falában felfedeztem egy mély 
repedést. Ezentúl minden reggel oda fogok 
rejteni egy levelet. Te eljössz érte és te is 
levelet hagysz nekem. 

Rodolphe: Mindennap! 
Emma: Igen, mindennap. Hosszú levelet. 

Esküdj meg. 
Rodolphe: Ha akarod . . . 
Emma: És esküdj meg, hogy minden éj-

szaka, mikor éjfélt ült az óra, rám gon-
dolsz. A szeretődre. (Csók.) 

Rodolphe: Esküszöm. 
Emma: Nézd, itt a körítés kapujának a 

kulcsa, vedd magadhoz. Férjemnek azt fo-
góm mondani, hogy elvesztettem. Éjszaka, 
ha akarsz, bejöhetsz hozzám. Megállapo-
dunk valami jelben és kiszököm hozzád, 
télen a rendelőben, nyáron a lugasban 
együtt lehetünk. 

Rodolphe: Milyen kedves vagy. 
Enima: Nem vagyok kedves. A tied va-

gyok. Szeretjük egymást. Olyanok va-
gyunk, mint a híres szerelmesek a világ-
történelemben. Mint Laura és Petrarca. 

Rodolphe (kissé gúnyosan): Mint Dante 
és Beatrice. 

Emma: Mint Heloise és Abélard. 
Rodolphe: Abélard-t ellenségei megfosz-

tották a férfiasságától. Nem tudnál egy 
más példát választani! 

Emma: Ne légy ilyen gonosz. Meg va-
gyok győződve, hogy az Isten jó szemmel 
nézi a mi szerelmünket. Mondd, hogy még 
senkit nem szerettél. Én vagyok az első, 
akit szeretsz. 

Rodolphe: Angyalom, én nem voltam 
szűz. 

Emma: Ne tréfálj. Ez komoly dolog. Azt 
akarom tudni, hogy a szívedben mindig 
üres volt az a hely, 'amelyet nekem acltál. 

Rodolphe: Tudod jól. Miért ismételjem 
folyton! 

Emma: Kik voltak a szeretőid én előt-
tem! 

Rodolphe: A nevek nem jelentenek 
semmit. 

Emma: Nem is a nevüket akarom tudni, 
írd le őket. 

Rodolphe: Hol vannak már valameny-
nyien! Nem emlékszem rájuk. 
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Emma: De bizonyosan vannak emlé-
keid, leveleid, apró tárgyaid* amelyeket 
valami ládikóban tartasz. Ahogy mindenki 
szokta. 

Rodolphe: Tessék, ott van az a doboz. 
Emma: Kinyithatom! 
Rodolphe: Ha akarod. Olyasmi van 

benne, amiről beszélsz. 
Emma: Olyan szaga van, mint a her-

vadt rózsának. Mi ez! Fekete álarc. 
Rodolphe: Carlotta. 
Emma: Harisnyakötő. Virág. Szőke haj-

fürt. Még egy szőke hajfürt . Ki volt ez! 
Rodolphe: Az egy kis divatáruslány volt. 

Vagy egy táncosnő. Már nem is tudom. 
Emma: Sárga kesztyű. Elég nagy keze 

volt. Legyező. Fekete hajfürt. Egészen fe-
kete. Mint a holló színe. 

Rodolphe: Hortense. 
Emma: Zsebkendő. Fehér kesztyű. Vörös 

hajfürt. 
Rodolphe: Ez volt az első. A nővérem 

nevelőnője. Én tizenhatéves voltam, ő 
negyven. 

Emma: Rodolphe! Ezt szeretném mind 
elégetni. 

Rodolphe: Csak égesd. (Emma az egész 
holmit a kandallóba dobja, együtt nézik a 
lángokat.) 

Emma: Köszönöm. Most már csak én 
maradtam. 

Rodolphe: ô, te gyerek. 
Emma: Én egymagam tudok lenni annyi, 

mint ez a többi mind. Lehettek nálam szeb-
bek, de szeretni egy sem tudott úgy, mint 
én. Különb tudok lenni a kezedben, mint 
ezek közül akármelyik. Azt akarom, hogy 
ne legyek a magamé, csak a tied. Hog^csak 
egy láng legyek, ami érted lobogw 

Rodolphe: O, te kedves (Csók.) Gyere. . . 
(Indulásra sötét.) 

9 . k é p 
(A patikában.) 

Homais: Nem értem, hogyan lehet valaki 
ilyen vak, hogy visszautasítsa a tudomány 
segítségét. Piciny metszés az egész, érvá-
gásnál is kevesebb, annyi sincs, mint ki-
vágni egy tyúkszemet. Na, mit szólsz hozzá? 

Hyppollte: Majd meglátom. 
Homais: Gondold el, hogy utána milyen 

helyre fickó leszel és milyen fürge. Na! 
Hyppollte: Majd meglátom. 
Homais: Ember vagy te! Az ördög vigyen 

el! Nem szégyelled magad, hogy félsz! Hát-
ba háború lenne és a csatába kéne menned! 

Hyppollte: Majd eljövök még egyszer, ké-
rem. 

Homais: És gondold meg, hogy ingyen csi-
nálom. 

Hyppollte: Teljesen ingyen! 
Homais: Teljesen ingyen. A műszereket 

megkapjuk a doktor úrtól. Na! 
Hyppollte: Majd meglátom. (Távozik.) 
Homalsné (belép): Mi újság! 
Homais: Micsoda begyepesedett feje van 

ennek a nyomoréknak. 
Homalsné: Hallgass csak ide. 
Homais: Mi az, drágám! 
Homalsné: Nézd ezt a könyvet. 
Homais: Könyvi A te kezedben! 
Homalsné: A Justin zsebéből esett ki, mi-

kor lehajolt, hogy felemelje a lekvárfőző-
üstöt. Én utálatosnak találom, de te ezt job-
ban érted. 



Homais: Mutasd. »A hitvesi szerelem.« Na-
gyon jó, nagyon jó. Képek is vannak. 

Homaisné: Mutasd. 
Homals: Nem. Nem engedem, hogy be-

szennyezd a szemedet. (Lapozgat.) Nem, ez 
neked túlerős. Jöjjön be a bűnös. (Homaisné 
kimegy. Homais nagy léptekkel fel és alá 
jár, majd belép Justin.) Te haszontalan, 
quo usque tandein! Meddig élsz még visz-
sza türelmünkkel? így hálálod meg azokat 
az atyai gondokat, amelyeket eltókozlok 
rád? Mi lenne belőled énnélkülemí Ki látna 
el élelemmel, ruházattal és minden egyéb 
eszközzel, hogy helyet foglalhass a társada-

' lomban? Kezdem súlyosén megbánni, hogy 
gondjaimba fogadtalak. Ügy élsz itt, mint 
féreg a sajtban és semmi érdeklődést nem 
mutatsz a tudományok iránt. Hiszen egy 
közönséges cédulát alig tudsz ráragasztani 
az orvosságos üvegre. Még csak az hiány-
zott, hogy disznó nyomtatványokat csem-
péssz nekem a házamba. Hát itt t a r t a n a k 
a te erkölcseid! Nem jutott eszedbe, hogy 
ez a könyv a gyerekek kezébe kerülhet, 
megronthatja Napoleont és megkísértheti az 
Athalie tisztaságát? Csak úgy találomra 
kinyitom. íme, például . . . (Olvas. Kisvár-
tatva.) Nem mondom, a könyvet nem lehet 
teljesen elítélni. A szerző orvos volt és úgy 
látom, vannak itt tudományos részek, ame-
lyeket egy férfinak nem árt ismerni, sőt 
azt merném mondani : fontos, hogy egy férfi 
ismerje ezeket. De nem a te korodban. 

Justin: Tizenhétéves vagyok. 
Homais: Ne hidd, hogy én is a maradi 

eszmék rabszolgája vagyok. Mihelyt úgy 
fogom gondolni, hogy eléggé érett vagy, 
habozás nélkül magam viszlek Rouenbe. 
Vénusz egyik templomába, amelyet hajdau 
magam is frekventáltam és amely higié-
nikus szempontból megfelel a modern kor 
Igényeinek. A gazdával magam fogok be-
szélni. De addig kikérem magamnak, hogy 
bepiszkold a képzeletedet ilyen dolgok olva-
sásával. (Jó darabig némán olvas.) Mindent 
fontolóra yéve és mindent meggondolva, ami 
pro és kontra, az egészből azt a gyakorlati 
következtetést vonom le, hogy a jövő héten 
beviszlek Rouenbe. 

Justin: Én nem megyek. 
Homais: Mit beszélsz? 
Justin: Nem megyek. 
Homais: Vonakoaol megismerni a termé-

szet örök titkait! Szerzetes akarsz lenni! 
Vagy talán máris beleestél valami szok-
nyába! 

Justin: Nem, az nem igaz. 
Homais: Már régóta szimatolok én itt 

valamit. Kezdem érteni, hogy olyan nagy 
előszeretettel jársz át a doktorékhoz. 

Justin: Tiltakozom. 
Homais; Merészeld tagadni, te taknyos 

kékszakáll, hogy neked ott v a l a m i ügyed 
van! 

Justin (felháborodva): De bocsánatot ké-
rek, igazán kikérem magamnak . . . 

Homais: De igen, a szobalány után futko-
sol, ne tagadd. 

Justin: A szobalány után? 
Homais: Ne tagadd. Nem vacryok vak. 
Homaisné (beszalad a kiabálásra): Az 

Isten szerelmére, mit kiabáltok!! 
Justin: Semmi, semmi. 
TEIKO selyemszappant vegyen, hogy a 

bőre selymes legyen! 

Homais: Képzeld, nem akarja, hogy be-
vigyem Rouenbe. Hát jó. Bánom is én. 
Majd bemegyek magam. Most hagyjatok 
dolgozni. 
(Azok kimennek s Homais a könyv olvasá-

sába mélyed.) 
10. kép 

(Bovaryék kertje. Holdfény. Lóca a Sli-
cinia-lugasban.) 

Emma (halkan): Rodolphe! Rodolphe! 
Rodolphe: Itt vagyok. 
Emma: iMár azt hittem, haijnalig akar 

beszélgetni, mielőtt lefeküdne. Majd meg-
bolondultam arra a gondolatra, hogy itt 
vagy, ilyen közel hozzám és nekem úgy 
kell tennem, mintha aludnék és nem búj-
hatok a melledre. Nyisd ki a gallérodat, 
szoríts magadhoz. Burkolj be tfeljesen. 

Rodolphe: Milyen nagynak látszik a sze-
med és hogy csillog a sötétben. 

Emma: Szoríts magadhoz még erősebben, 
szívem. Mindenem vagy ezen a világon. 

Rodolphe: Mi bajod van! Szegénykém. 
Hiszen reszketsz a. láztól. 

Emma: Megmondom. Emléftszel, hogy ta-
valy óta. hogyan ragaszkodik a patikus, 
hogy a férj«m megoperálja azt a sánta 
csaposlegényt az Arany Oroszlánból? 

Rodolphe: Nos! 
Emma: Az operáció megtörtént. Három 

napja. Az eredmény az lett, hogy sürgősen 
orvost kellett hozatni Rouenből, aki ampu-
tálta a fiú lábát. Behallottam a szobámba 
az ordítást. 

Rodolphe: Vérmérgezés ! 
Emma: Nem tudom. Nem akarom tudni. 

Charles tévedett. Kiég a szemem a szé-
gyentől. 

Rodolphe: Nyugodj meg. 
Emma: Nekem elég volt abból, hogy 

ilyen semmi ember mellett töltsem el az 
életemet. Rodolphe, én nem bírom tovább, 
ments meg. 

Rodolphe: Mit tehetek! 
Emma: Csak akarnod kell. 
Rodolphe: De mit! Mit lehet itt tenni! 
Emma: Vigyél el magaddal. Szöktess 

meg. 
Rodolphe: Bolond vagy. 
Emma: Végre élni fogunk. A magunk 

életét fogjuk élni. 
Rodolphe: El sem tudod képzelni, mennyi 

akadály . . . 
Emma: Habozol! Én felkínálom neked az 

egész életemet és te habozol! 
Rodolphe: Nézd az egyik percről a má-

sikra nem boríthatom fel minden ügye-
met, minden tervemet, egész életemet. Az 
ilyesmit meg kell alanosan fontolni és 
mindent elő- kell készíteni. Neked is 
jobb. ha . . . 

Emma: Nekem a világon semmi sem foti-
tos, csak te. Hát jó, adok időt neked. Ké-
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szíts elő mindent. Adok egy hónapot. Hat 
hetet. Mondjuk júliusig. 

Rodolphe» Kendben van. Júliusig, 
Emma: Ígérd meg, hogy júliusra minden 

el lesz intézve. 
Rodolphe: Ha úgy akarod, minden el lesz 

intézve. 
Emma: 0, Rodolphe, Rodolphe! Ha majd 

a postakocsi elindul velünk. Kanyargós uta-
kon fogunk robogni a kocsival és hallgatni 
fogjuk a kocsis kürtjét, aliogy visszhangzik 
a hegyekben. És egy este majd valami ha-
lászfaiuba érkezünk. Ott fogunk megtele-
pedni. Alacsony, kedves kis házunk lesz. 
Pálmafák alatt, egészen közel a tengerhez. 
És az éjszakáink csillagosak lesznek, forrók 
és édesek. 

Rodolphe: Emma drágám, sohsem szeret-
telek úgy, mint ma este. Nem is tudtam, 
hogy ennyire szeretlek, de — 

Emma: Édes, szép szerelmem. 
Rodolphe: Gondold meg jól az egészet. 

Még van idő. Később talán megbánod. 
Emma: Soha! Nincs az a Szahara, ahová 

el ne mennék veled. Ha melletted élhetek, 
az életem olyan, mint egy ölelés, minden-
nap egyre szorosabb, egyre teljesebb. Csak 
egymásnak fogunk élni. örökkön-örökké . . . 
(A szin elsötétedik, egy hegedű a keringőt 

játsza.) 
11. kép 

{Emma szobája világosodik ki a néző előtt. 
Emma csomagolással van elfoglalva, min-
den szekrényajtó és fiók nyitva. Emma jön-
megy, friss, izgatott és boldogan türel-

metlen.) 
Emma: Félicité! Nézd, ezt a ruhát neked 

adom. 
Félicité: Igazán, hogyan köszönjem meg... 
Emma: Nagyon csinos leszel. Majd tet-

szel a gavallérodnak. 
Félicité: Kérem szépen, én igazán . . . 
Emma: Ne hazudj, tudok mindent. A 

közjegyző inasa a szeretőd. 
Félicité: Ne tessék rólam rosszat gon-

dolni. 
Emma: Miért pirulsz elf Én nem harag-

szom rád. Ha szeretsz valakit, igazad van. 
Az a másik kettő is a tied, ami odakint 
lóg. Elvégezted a vasalást? 

Félicité: Ja j , még nem. Nem akerok pa-
naszkodni, de most három tele kosár ruhá-
val van dolgom. Mintha csak egy egész 
kelengyét kellene kivasalnom. 

Emma: Siess, estig mindennek készen 
kell lenni. 

Félicité: Én igyekszem. (Csengetnek. Fé-
licité kinéz.) Megint az a Lheureux. Az is 
örökösen itt lábatlankodik. 

Emma: Nyeld le a megjegyzéseidet. 
Ereszd be. (Félicité el. iEmma: betolja a fió-
kokat. Lheureux bejön.) Rendben van 
minden? 

Lheureux: Asszonyom, az én szavamban 
még sohasem csalatkozott. Azt tetszett 

Szőrszálakat a karokról és U tak ró l gyerekjá-
ték a keton szőrtelenitö-vi7zel eltávolítani. Ele-
gendő, lia a szőrtelenítendő testrészt kis vattával Le-
ton-vizzel megnedvesítjük. Egy perc múlva látjuk, 
hogy a szőrszálak összezsugorodnak és a következő 
pillanatban, a szőröket egyszerűen, letöröljük. Hi-
degvize« lemosás után a szőrtelenített testrém 
márványsimasfilgbaji tündöklik. Egy kiadós üveg 
Letom-viz ára P 2 70. Főraktár : Huinnia gyógy-
szertár Budapest. VII., Erzsébet-kőrút öfi. 

mondani, hogy mára (mindennek készen 
kell lenni. És mára minden készen is van. 

Emma: A bőrönd? 
Lheureux: A legdivatosabb Lavolail-ino-

dell, domború vonalakkal, külön bőr bur-
kolattal. 

Emma: Az útizsák? 
Lheureux: Szőnyegborítás, erős vászon-

bélés, záros abroncs. 
Emma: És a kabát? 
Lheureux: Ahogy a próbánál megbeszél-

tük, még egy gallért tettünk rá, a gyapjú-
szövet extra könnyű. 

Emma: Köszönöm. Holnap öt órakor 
utazom a postakocsival. Rbuenbe megyek. 
Megteszi azt a szívességet, hogy a szokott 
módon ma éjjel idejön a bőröndért és el-
viszi a kocsihoz? 

Lheureux: De kérem, ez a legkevesebb. 
Emma: A kabátot és az útizsákot köz-

vetlen indulás előtt is átvehetem. Tehát 
viszontlátásra és mindent nagyon köszö-
nök. 

Lheureux: Bocsánatot kérek, még sze-
retnék valamit mondani. Bátorkodtam el-
hozni a számlát. 

Emma: Adja ide. 
Lheureux: Tessék elhinni, nagiyon saj-

nálom, hogy alkalmatlankodnom kell. Szí-
vesen vártam volna még, de tetszik tudni, 
kereskedő embernél az ilyesmi . . . 

Emma: Kérem, kérem, nagyon termé-
szetes. Adja csak ide, köszönöm. 

Lheureux: De tessék el is olvasni. 
Emma: Mi? 
Lheureux: Kérem, két éve szállítom már 

a legkülönbözőbb dolgokat. Tessék az 
egyes tételeket átnézni. A legtöbb cikket 
kivételesen előnyös áron tudtam szállítani, 
de sok kicsi sokra megy. A számla, az 
számla. Nem igaz? A kasmir, a lovagló-
ruha, a lovaglóostor ezüstgombbal, a szét-
szedhető csizmasámfa, a gyapjútakaró. 

Emma: Jó, jó. Nem vontam kétségbe 
semmit. 

Lheureux: A bőrönd, az útizsák és a 
kabát ezen a számlán nem szerepelnek. 
Azokról ezt a külön számlát állítottam ki. 

Emma: Rendben van. Ezt mind ki fogom 
fizetni. 

Lheureux: Igen. csakhogy legnagyobb 
sajnálatomra azt kell kérnem, hogy az egé-
szet még a mai napon méltóztassék ki-
egyenlíteni. 

Emma: Hogy-hogy, a mai napon. 
Lheureux: Végtelenül sajnálom, de ehhez 

ragaszkodnom kell. 
Emma: Honnan vegyek ilyen hirtelen 

ekkora összeget? 
Lheureux: Kérem, engem is szorítanak 

és a kinntlevőségeim már nagyon meg-
nőttek. 

Emma: Nem. ez lehetetlen. 
Lfcieureux: Én pedig nem várhatok. 
Emma: De ha nincs annyi pénzem? 
Lheureux: Akkor legfeljebb vissza kell 

tartanom az utazási cikkeket, amelyek 
méw nálam vannak. 

Emma: Ne tegye ezt velem. 
Lheureux: Vagy esetleg beszélhetnék 

Bovary úrral? 
Emma: Nem. 
Lheureux: Ha ő legalább ezt az utolsó 

számlát kifizetné, módot lehetne találni 
arra, hogy a többi tartozás dolgában meg-
állapodjunk. 



Emma: Nem. 
Lheureux: Nem? 
Emma: Az nem jó. 
Lheureux: Vagyis, szóval mi történjék? 
Emma (óráját és láncát az asztalra 

dobja): Tessék, egyenlítse ki a számlát. 
Lheureux: Ez az óra uagyon csinos. Es 

a láncnak igien szép súlya van. De, ha aa 
ember sürgősen pénzzé akar tenni valamit, 
nagyon keveset kap érte; ez még kis részét 
sem fedezi annak, ami nekem jár. 

Emma (lehúzza jegygyűrűjét): És ezzel! 
Lheureux: Jegygyűrű? Világért sem. 

Ettől nem szabad megválni. Az szerencsét-
lenséget hoz, 

Emma: Majd kapok másikat. 
Lheureux: Nézze, asszonyom, talán meg 

tudunk egyezni más elapon. Nem szeret-
ném, ha az én szorultságomból másnak 
származnék kellemetlensége. Vegye csak 
vissza az órát és a gyűrűt. 

Emma: Tehát hogyan gondolja! 
Lheureux: Tegyük fel, hogy a számla 

ki van fizetve. Ne is beszéljünk róla. 
Mondjuk, hogy én kölcsön adtaim, ugyan-
annyi pénzt. Tetszik engem érteni! 

Emma: Igen. Nos! 
Lheureux: Ki tetszik nekem Állítani egy 

váltócskát háromhavi lejárattal, erre a 
váltóra az én Vinceart barátom, aki ban-
kár Rouenben, előlegezni fogja nekem a 
pénzt. Asszonyom aláírása érvényes, mert 
tudomásom van róla, hogy a doktor úrtól 
általános felhatalmazást kapott. Szóval 
tessék aláírni a váltót és akkor rendben 
vagyunk mind a ketten. 

Emma: Adja ide gyorsan. 
Lheureux: Gondoltain előre, hogy ez lesz 

az egyetlen megoldás és bátorodtam egy 
váltót magammal hozni. Tessék elolvasni. 
Természetesen kénytelen voltam az összeg-
hez már előre hozzácsapni a bankár juta-
lékát és azt a kamatot, amelyet ő (kérni 
fog tőlem. 

Emma (aldirja): Tessék. 
Lheureux: Tessék elhinni, így a legjobb. 

És ha három hónap múlva úgy tetszik, a 
határidőt még mindig (kitolhatjuk, vagy 
kiállíthatunk egy másiík váltót. 

Emma: Addigra kifizetem az egészet. A 
pénzt egy összegében el fogom küldeni ma-
gáinak. 

Lheureux: Nem sürgős. Ne tessék magá-
nak ilyen csekélységeíklkel gondot okozni. 
És ne tessék rám haragudni, de én is 
kényszerhelyzetben vagyok. 

Emma: Rendben von. 
Lheureux: A bőrönddel úgy lesz, ahogy 

megbeszéltük. 
Emma: Viszontlátásra, Lheureux úr, 

(Lheureux távozik. Emma egyetlen mozdu-
lattal lerázza magáról gondjait, ismét sorra 
kinyitja a szekrényeket és közben a kerin-
gőt dúdolja.) 

Félicité (bejön). 
Emma: Lheureux még az éjüel bőrömdöt 

fog idehozni. Ha itt lesz szólj nekem, de 
a doktor úr ne vegye észre. 

Félicité- Értem. 
Emma: Holnap utazom Rouenbe. Ezt a 

holmit, ki akarom cserélni másra, ami ne-
kem joíbban tetszik. 

Félicité: Igenis. 
Emma: Most segíts! Ha holnap este .nem 

jövök vissza a postakocsival, nem ikell 
megijedni. Lehet, hogy toviább kell ma-
radnom. A postakocsissal majd levelet kül-
dök a doktor úrnak. 

Félicité: A doktor urat csak tessék rám 
bízni, majd én gondját viselem. 

Emma: Igen, viseld gondját. 
Félicité: Most menjek vasalni! 
Emma: Eredj. (Félicité kimegy.) 
Félicité (kintről): Kézit csókolom, Girard 

van itt a kastélyból, hozott valamit. 
Emma: Te vagy az, Girard? Gyere csak 

,be. 
Girard: Jó estét kívánóik. A gazdám 

küldte ezt a kosarat. 
Emma: Ó, be szép baracik. És milyen 

jó szaga. van. 
Girard: A gazdám azt mondta, hogy na-

gyon ügyesen adjiam át ezt a kosarat. 
Asszonyom saját kezébe. 

Emma: Igen. Mit csinál a gazdád? 
Girard: Azt mondta, hogy készül elutazni. 
Emma: Igen, azt tudom. Jó éijsziakát, Gi-

rard. Félicité, adj ennek a derék ember-
nek egy poihár fcort. (Girard el. Emma mo-
solyog.) Készül elutazni. (Kifordítja a ko-
sarat, a barack mind kigurul. Megtalálja a 
levelet.) Ó, te kedves. Még az utolsó napon 
is írsz. (Megcsókolja a levelet és a kerin-
gőt dúdolja, a keringődallamra alkalmaz-
ván ezeket a szavakat: »Készül utazni.« 
Aztán el kezdi olvasni a levelet.) »Bátor-
ság, Emma, bátorság! Én nem leszek ott 
Rouenben, Nincs jogom ai maga életét 
tönkretenni. Én már mesze leszek, miikor 
maga ezeket a sorokat.,.« (Megdöbben, el-
sápad, aztán egyetlen hang nélkül ájultan 
esik ősszé.) 

(Függöny.) 
12. kép 

(Erkélypáholy a roueni színházban. Fakó 
arany, elporosodott piros bársony. A pá-
holyon túl látni a roueni színház színpad-
nyílásának oldalfüggönyét és a díszletek 
felső részét. Emma és Charles ülnek a pá-
holyban. Lammermoori Lucia első felvo-
nása. A szereplők énekelnek. A felvonás-
nak rövidesen vége. Erős tapsot hallani. 
A közönség a Legardy nevet kiabálja és 
tapsol. A függöny többször egymásután 

szétmegy. Emma is erősen tapsol.) 
Charles: Vigyázz, elszakad a kesztyűd. 
Emma: Bánom is én, az előadás gyö-

nyörű. 
Charles: Igen. Engem is kezd érdekelni. 

Bár a történetet nem nagyon értem. Az a 
barna bársonyíkabátos miért üldözi a nőt! 

Emma: Az a kedvese. 
Charles: Persze, az a «nagyszakállú, aki-

nek kakastoll van a kalapjánál, nem apja 
a fiatal lánynak! 

Emma: Dehogyis az apja. 
Charles: Hát ez az. Az ilyet szeretem 

i i ; 11 v é-i ! TI 
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ÁGYNEMŰRE 

FEHÉRNEMŰRE 
ARANYEQYPT 

CHOW-CHOW 
HÁROMHÓNAPOS KU 
TYAKOLYKÖK ELADÓK. 
Kubik, Phönlx-u. 2. Te-

lefon: 11-03-55. 

Belvárosi kutyaffirdfi 
IV., Váci-utca 11/b. (Beiárat 
Aranykéz-u. t.) T. - 1-8C9-08. 
Trlmmelés, nyírás, fürösz-

tés. Fajkutyaeladás. 

Kutyafelszerelés 
• p e o l é t l l s k é s s t t ő j e 

D a r b y , VAol -u toa i e 

Airedale-ter r 1er 
8-hctea kölykök és egy l-éves 
szobatiszta, kitűnő pedlgrével 
tenyésztőnél eladó. Olnder, 
Szentendre vagy T 11-55-46. 

»Dlvatkutyák«, luxusebek, 
patkányfogók, baszonebek 
megrendelése (válasz>bé-
lyeg). párosítása: Köz-
ponti Állatorvosi Rendelő, 
Vilmos császár-út 65. T.: 

1-246-90. 

Z o n g o r a , 
gramofon, rádió 
legjobb, legolcsóbb 

részletre Is 

REMÉNYI UTCA 58 

D F f l V n f i viola, cselló 
I l L U f c U U részletre is 
TÓTH hangversenyhege^Ű-
]< építőmesternél IV., Kossuth 
Laios-u. 8 Jóísef főnerceg 

udvari szállítója 

Gramofonok és lemezek 
használtak közismert leg-
olcsóbb szaküzlete: Köz-
ponti Gépraktár. Rákó-
czl-út 80. udvarban. Tánc-
és müvészlemezek 80 fil-
lértől. Lemezcsere. 

Szemfelszedés 
„Ancsánál" Akácfa-u 61., 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, jól. Kötöttáruk alakí-

tása, javítása. 
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s z ő r m e g o n d o z ó j a 
olosú áeblztoel 
Petőfi S.-u. o. T. 189-534. 

f T y l l f Sk szücsszalón. 
w Varosbáz-u. 6. 

Tel.: 1-896-24. Szőrme-
bundák, Átalakítás. Javi-
. tás. 

f i l o t t o n ő i fehérnemű, 
l i l d l d kelengye,piz'a-

ina, Dlúz. VI. 
ker.. Andrássy-út 13, szára. 

tTílfUllt é® e t t ' molyrágott, 
JtOROUl ruhák, textilek el-
ismert szakszerű, legtöké-
letesebb láthatatlan mű-
vészi beszövése legol-
csóbban: »Dressing, 
VIII., Baross-u. 41., üz-
let a kapu mellett. 
Oisml k a b á t U s i t f t á i t 
vállalja a Vörösmarty vegy-
tisztitó, ruhálát pedig már 3 
P-től felelőséggel 1 nap alatt. 
Tel. 11-59-23. Andrássv-tit 66 

készen és mér-
ték után jól 

_ v á s á r o l b a t 
Gyöngyi elpőáruházábam, 
IX., Üli'ői-út 59. 

Cipőt 
A m e r i k a ! r e n d s i e r f l 
s p e c i á l i s v l l l a n y p a d l -
kOr i l l A b A p o l é * . V„ 
Lipót-kőrút. 13 földszint 4. 

Telefonszám: 12-39-22. 

ÁTKÖLTÖZÉST 
helyben, vidékire, külföld-
re, bútorberaktározást ol-
csón, felelősséggel válla-
lok. RINGWALD bútor-
szállító, Budapest, Teréz-
körút l/A. T. 1-228-88. 

C I Á N O Z I 
Mezey Vacuum earan 

ciával 
engedélyes vegyétzméri,öki 
vállalat. VI., JóKai-ter 9. Tel ; 
1130-96. Művészi faliadi o-
zás ázak«zerű lakastakaritâs. 

LIBÁL ÉS MARZ opti-
kus-fotószaküzlet és mű-
hely, VI., Teréz-körút 

64. Tel. : 1-299-66. 

varrástanítás ? 
Ernőd Tamásné 

* női ruhaszalón, 
Lipót-körút 13. Tel.: 1-195-18 

tisztázni De a zene miatt nem érteni a 
szöveget (Kopogtatnak, Charles kinyitja 
a páholy ajtaját, belép Léon.) Léon úr! 
Micsoda meglepetés! 

Léon: Megláttam a földszintről, hogy itt 
vannak és feljöttem tiszteletemet tenni. 

Emma: Hiát maga itt Rouenben? 
Léon: Néhány hete. Két évet kell itt el-

tölteinem, hogy megtanuljam az itteni jogi 
gyakorlatot. I t t minden egészen másképpen 
megy, mint Párizsban. (A földszint felől a 
felvonásköz zsivaja hallatszik, árusok han-
gosan kiáltanak: Narancsot tessék! Cukor-
kái!) Mikor ma este színházba készül-
tem, nem is álmodtam volna, hoigy kiket 
fogok viszontlátni. Gyakran bejönnek a 
színháziba! 

Emma: Soha. Most is csak azért vagyunk 
itt. mert orvos rendelte. 

Charles: Bizony. A feleségeim nagyotn be-
teg volt. 

Léon: Es én nem tudtam semmit! 
Charles: Tavaly júliusban, mikor egy 

este hazajöttem, ott találtam fekve a pad-
lón, eszméletlenül, 

Emma: Drágám, Léon urat aligha ér-
dekli ez a történet. 

Léon: De nagyon is érdekel, osak foly-
tassa, doktor úr. 

Charles: Másnap konstatáltuk az agylá-
zat. Negyvenhárom napig, képzelje csak el, 
kedves barátom, negyvenhárom napig ül-
tem az ágya mellett, hogy visszahozzam 
az életbe. Kétszer is lemondtam már róla. 

Emma: Hagyd ezt, nem nagyon érdekes. 
Charles: Mikor olvastuk az újságban, 

hogy a híres Legardy jön ide vendégsze-
repelni, azt gondoltam, hogiy a szórakozás 
jót tesz az ilyen lábbadozónak. A feleségem, 
mint láthatja, nem változott. Remélem, 
hogyha már ilyen közel van hozzánk, egy-
szer elnéz Yonvillebe és szerencséltet ben-
nünket. 

Léon: Okvetlenül. Ha nem leszek alkal-
matlan. Hogy vannak a patikusék! 

Charles: Megvannak. A .gyerekek nő-
nek. Franklin sárgaságon ment keresztül. 

Léon: És Binett 
Charles: Még mindig szalvétagyűrüket 

esztergályoz. Azt hiszem, a háza már tele 
van szalvétagyürüvel. 

Léon: Mi van azzal a sánta csaposle-
génnyel t 

Charles: Vele egy igen sajnálatos eset 
ürtént. (Emma, aki eddig legyezte magát, 

abbahagyja a legyezést és nagyot sóhajt.) 
Itörtént. (Emma eddig legyezte magát, 

Mi lel t! 
Emma: Kicsit szédülök. 
Charles: Ez a gázszag. Es talán éhes is 

vagy. Féltem, hogy már nem kapunk je-
gyet, túlkorán jöttünk, az előadás előtt 
nem ettünk semmit. Megyek a büffébe, 
hozok neked valamit. 

Léon: Ha megengedik, én szívesen. . . 
Charles: Nem, neon, csak maradjon. En 

már tudom, mire van szüksége. (Charles 
eh új árusok kezdenek kiabálni a föld-
szinten: A világihírű Legardy életrajza, 
arcképpel. Narancsot tessékt Cukorkát 
tessék!) 

Léon: Jobban érzi magátt 
Emma: Nincs semmi bajom. Sajnos, nem 

halok meg. Nem is értem, hogy Isten miért 
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tart életben. Semmi értelme. De maga a 
nagyvárosi életben egészen megváltozott. 
Valóságos világfi lett magából. Megérett. 

Léon: A lelket bennem egy gondolat tar-
totta. Azóta is. Az emelt önmagam fölé. 

Emma: Igazání (Csengetés.) Mi volt azí 
Léon: Mindjárt vége a felvonásköznek. 
Emma: Már? Szóval? Mit kezdett mon-

dani? 
Léon: Nem tüdőm, merjem-e? 
Emma: Arról volt szó, hogy mire gon-

dolt Párizsban? 
Léon: Sokszor kószáltam a<z utcákon, 

•hogy a lármával elhallgattassam azt a 
gondolatot, de nem sikerült. Néha azt 
képzeltem, teljesen alaptalanul, hogy vé-
letlenül meg fogom látni. Nem egyszer 
futottam oktalanul egy-egy fogat után, 
amelynek ablakában mintha a maga arcát 
láttam volna. 

Emma: Miért? 
Léon: Hogy miért? 
Emma: Igen. 
Léon: Mert még mindig szeretem. (Emma 

mosolyog. Kis szünet.) Csak be kellett 
hjünynom a szememet, hogy lássam a maga 
bútorait, a kékruháját, a fodros gallérját, 
amelyet egy kissé összegyűrt az álla, mi-
kor lehajtotta a fejét. 

Emma: Mondja. 
Léon: Gondolatban mégegyszer átéltem 

a sétáinkat, az olvasmányainkat, beszélge-
téseinket a kandalló előtt, a szegény kis 
vasárnap estéket a patikuséknál. (Oong-
Sités. A rivalda megvilágosodik. A zenekar 
belekezd a második felvonás nyitányába.) 

Charles (belép, kezében pohár): Alig tud-
tam odajutni, annyian álltak a büffében. 
Ezt idd meg, kutyuskám. (A közönség pisz-
szeg.) iTgy lökdöstek, hogy a felét kiöntöt-
tem egy hölgynek a vállára» 

Egy hang: Csendet kérek. 
Charles: A függöny mégi nem ment fel. 
Másik hang: (ingerülten): Csendet ké-

rünk! 
(A függöny felmegy, gótikus csarnok 
díszletét látjuk. Megkezdődik az előadás.) 

18. kép 
(Szoba a roueni szállóban. A szoba színe 
kopott piros damaszt, s ebben az alapszín-

ben az ajtó ad fehér foltot.) 
Emma: Minden csütörtök a mienlk lesz 

ezentúl, angyalom. Azt mondtam az uram-
nak, hogy vagy le kell mondanom a zon-
gorázásról, vagy minden csütörtökön leckét 
kell vennem Rouenben. Tudtam, hogy mit 
fog felelni. Emlékszel rá? Mindig mondta, 
szegény, milyen (büszke, hogy az ujjaim 
olyan ügyesen futkosmaJk a billentyűkön. 

Léon: Milyen j|ól tudsz hazudni 
Emma: Ha kell. 
Léon: Te démon, t e . . . 
Emma: Mit csináltál, mióta legutólszor 

megcsókoltuk egymást? Nem vagy jó szín-
ben. Azt hiszem, túl sokat dolgozol. Vagy 
a pajtásaid sokat ülnek a nyakadon. Ne 
találkozz velülk. (Ne jár j ki este. Csak foly-
tam énrám gondolj. 

Léon: Nem is csimiálok mást. A főnököm 
már szemrehányást is tett. 

Emma: Ne törődj vele. 
Léon: És hogy telnek a te napjaid? 
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Emma: Tudod jól, milyen az én életem 
Yonville-ben. 

Léon: Nem, nem. Csak anmak az asz-
szonymak az életéről tudok, aki hasonlí-
tott hozzád a aJkitől régen, egyszer elbú-
csúztam. De ez, akit viszontláttam, egészon 
más asszony. Erről nem tudok semmit. Két 
évet vesztegettem el távol tőled. Ki voltál 
te azalatt a két év alatt f Milyen utat tet-
tél meg az akkori lelkedtől a mostani 
lelkedigt 

Emma: Csókolj meg! (Csók.) 
Léon: Csalk az a fontos, hogy együtt le-

hessünk. És egymáséi lehessünk. Ez a ho-
telszotba olyam, mintha az otthonunk volna. 

Emma: Igen. Igen, Ha tudnád, milyen 
keserves dolog innen hazamenni, mikor ki-
bontakozom a karodból. Néha valamennyi 
utas kiszáll a kocsiból és én egészem egye-
dül maradok. Sírvafa,kádak és csókokat 
küldőik neked, amelyek elvesznek a szél-
ben. Másnap a halált hordom a lelkemben. 
De aztán megint kezdem számolni a napo-
kat, hogy mikor leszek megint a tied. És 
mi lesz a véget El fogsz hagyni, megháza-
sodni, úgy fogsz tenni, mint a többiek. 

Léon: Miféle többiek t 
Emma: A férfiak. Minden férfi csirke-

fogó. 
Léon: Brum a, alkarok kérdezni valamit. 

Szerettél valakit előttem ist 
Emma: Azt hitted, hogy szűz vagyokÎ 
Léon: ÍNe tréfálj. Érts meg engem és 

mondd meg az igazat. Szerettél valakit 
előttem t 

Emma: Igen. Miért hazudj am t Ilgen, sze-
rettem valakit előtted. De nem úgy, mimt 
téged. Ne légy féltékeny, nemi úgy. 

Léon: Mi lett azzal az emberrel. 
Emma: Elment és többé nem jön vissza. 
Léon: Tudtam én, hogy a sejtésem nem 

csal. Mindig láttam a szemed mélyén, még 
a csókjaink közben is, valami megnevez-
hetetlen szomorúságot. 

Emma: Szeretlek. Ne gondolj másra, szí-
vem. Szeretlek, amennyire csak tőlem te-
lik. De látod, fáradt vagyok. Olyan fá-
radt. Mennyi remény élt bennem, mikor 
kijöttem a zárdából és az apám iházáibam 
vártam, hogy elkezdjem az életet. Mennyi 
illúzió tündöklött bennem. Most már mind-
ennek vége. 

Léon: Én inkább hozzád tartozom, sem-
mint magamhoz. A múltkor azt mondtad, 
hogy ón csaJk a te boldogságodra szület-
tem. Hát ez most rniár nem igazt Nem tud-
lak boldoggá tennit 

Emma: De igen. Szeretni akarlak. For-
dulj el. Ne beszélj. Ne nézz rám. Rózsát 
hoztam neked a kertemből. (Kinyitja fű-
zőjét, rózsa van két keble között.) Vedd el. 
A. száddal« 

Léon: Olyam, illata van, mint a tested-
nek. 

Emma: ölelj meg. Csak a karjaid kö-
zött tudok boldog lenni. 

Léon: Emma! (Indul az ajtóhoz, hogy 
bezárja.) 

Emma: Drága angyalom, gyere. (A szin 
elsötétül.) 

14. kép 
I Bovary ék kertje. Kék ég. Nyári délután. 
A napfény ragyogó köröket vet a lombon 
keresztül. Félicité és Justin leszedik a, szá-

radni kirakott fehérneműt). 
Félicité: Nem azért híttalak ide, hogy 

szamárságokat mondjál minden ingre és 
minden alsószoknyára, hanem, hogy segíts 
à ruhát leszedni. Sose láttál ilyesmit, te 
buta! A te asszonyod nem hord inget! 

Justin: A patikusné az mégis csak más, 
mint a te asszonyod. 

Félicité: És mit bámulsz azon a nadrá-
gon! Féltékeny vagy Léon úrra! 

Justin: Szépen beszélsz az asszonyodról. 
Hátha megmondanám neki, hogy ki jár 
be hozzád éccaka! 

Félicité: Ne félj, nem merne szólni sem-
mit. Tudja ő jól, hogy én dugtam el azt 
a levelet, ami a barackos-kosárban érke-
zett. És tudok ón még egyebet is, mást is. 

Jusztin: Így beszélsz az asszonyodról! 
Félicité: És ha én elmondanám neki, 

mennyit könyörögsz, amíg megengedem, 
hogy te tisztítsad a cipőjét! Oldozd le azt 
a kötelet. És hogy egyszer rajtakaptalak, 
mikor a cipőjét megcsókoltad! 

Justin: Az hazugság. 
Félicité: Jót nevetne rajta, az bizonyos. 
Justin: Ajánlom, hogy fogd be a szád. 
Félicité: Na, ne félj, nem szólok neki, 

csak egy kicsit piszkálni akartalak. 
Justin: ígérd meg, hogy nem mondod el 

neki. (Indul, hogy kimenjen, Emma belép.) 
Kezeit csókolom. 

Emma: Jó napot, Justin, jó napot. (Jus-
tin el.) Lheureux úr járt i t t! 

Félicité: Éppen most. írásokat és szám-
lákat is hozott. 

Emma: Mondtad neki, hogy nem vagyok 
itthon! 

Félicité: Mondtam, csakhogy ezt már 
harmadszor csinálom vele. Nagyon rán-
colta a homlokát és morgott valamit nyo-
morúságról, végrehajtásról, meg nem tu-
dom miről. Ha holnap megint eljön . . . 

Emma: Csak hadd morogjon megint. En-
gem ne zavarj vele. 

Félicité: Igenis. (El.) 
Emma: Szombat. Vasárnap. Hétfő. Hol-

napután. Holnap. Az a nap! Az az óra! 
Aztán péntek, szombat. . . (Homais belép.) 

Homais: Drága asszonyom! Ügy érzem 
magam, mint a kikötőbe tért hajó a vihar 
után. 

Emma: Volt valami kellemetlensége! 
Homals: Képzelje, asszonyom. Van ne-

kem egy jól elzárható szekrényem, amely-
ben kellő gondossággal azokat a mérgező, 
romboló és egyéb életveszélyes szereket 
őrzöm, amelyek a mesterségemmel járnak. 
A szekrényt mindig gondosan bezárom, s a 
kulcsot szegre szoktam akasztani. A sze-
get külön e célra magam vertem a falba 
az ajtó mögött. 

Emma: És a kulcs eltűnt! 
Homals: Az imént valami gyomorcsep-

pek miatt be kellett mennem a laborató-
riumba. hát mit látok az asztalon! Azt a 
sárgával lepecsételt nagy kék üveget, 
amely tele van egy bizonyos fehér porral s 
amelyre magam ragasztottam' rá a piros 
cédulát, magam írván rá, feltűnő gót be-
tűkkel: Vigyázat! Életveszélyes! 



Emma: És! 
Homais: Abban az üvegben arzén van, 

asszonyom. A gyerek elfelejtette az arzé-
nes üveget visszatenni a szekrénybe, ö 
kitett engem annak, hogy megmérgezek 
valakit ós érdemekben eltöltött élet dere-
kán a vádlottak padjára, sőt esetleg a vér-
padra kerülök. 

Charles (belép az abbéval): Jónapot, ku-
tyuskám, hogy vagy! 

Emma: Köszönöm, jól. 
Bournisien (belép): Jó napot, gyógysze-

rész úr. (Altalános üdvözlés ) 
Charles: Találkoztam a főtisztelendő úr-

ral és mind a ketten úgy gondoltuk, hogy 
egy pohár bor nem fog rosszul esni eb-
ben a hőségben. 

Bournisien: A doktor úr meghívott és én 
bizony teketória nélkül elfogadtam a szí-
tves meghívást. 

Charles: Majd én szólok a lánynak a bor 
miatt, ne zavartasd magad. 

Homais: A pap előtt hagyjuk ezt a tör-
ténetet, asszonyom. Kellemetlen volna, ha 
a dolognak híre menne a hívek között. 

Charles: Mondd csak. Ugy-e te egy bizo-
nyos Lempereur kisasszonytól veszed a 
zongoralecfeéidetí 

Emma: Igen. 
Charles: Ez furcsa. Az imént beszéltem 

Liégardn nál egy Lempereur kisasszony-
nyal, aki zongoratanárnő Rouenben és azt 
mondja, hogy téged nem is ismer. 

Emma: Ezt nem értem. Talán nem em-
lékezett a nevemre. 

Charles: Nem tudom. De lehet, hogy 
Eouenben két ilyen nevű kisasszony van, 
aki zongora órákat ad. 

Emma: Lehet. Majd megnézem a kereszt-
nevét. 

Charles: Hagyd, fölösleges. Képzeljék 
uraim, a feleségem azt mondta, hogy kez-
denek megmerevedni az ujjai s jobb okta-
tóra van szüksége. Kicsit bizony húzódoz-
tam, mert húsz frank, az sok pénz, éa 
ugyanazért itt az apácák ötven sont szá-
mítanak. De Emma azt mondta, hogy én 
ehhez nem értek, és beláttam, hogy igaza 
van. 

Homais: Igen helyesen tette. A termé-
szettől kapott képességeinket nem szabad 
parlagon hevertetni. 

Bournisien: Ügy van. A szentírás is erre 
tanít bennünket. 

Homais: A szentírásban található erre 
vonatkozólag valami! 

Bournisien: Hogyne. A talentumokról 
szóló példázatban. 

Charles: És csakugyan-, mióta Rouenbe 
jár gyakorolni, bámulatosan halad. t?gy-e, 
kutyuskám! 

Emma: Hagyd, ez nem érdekes. Majd 
utána nézek a bornak. 

Charles: De hiszen magad mondtad, 
hogy . . . (Emma el.) Uraim, tegyék magu-
kat kényelembe. Magam fogok elöljárni jó 
példával. 

Homais: Ha szabad, én bizony nem ké-
retem megam. (Charles és Homais leteszik 
a kabátjukat. Előtűnik virágos ,mellényük 

Bournisien leveti gallérját és reverendáját 
elől kigombolja.) Hallom, hogy vasutat 
kapunk Bouenba. Az újság úgy ír róla, 
mint befejezett tényről. Mit szól ehhez az 
egyház! 

Bournisien: Csakugyan olyan kényelmes 
lesz, mint ahogy mondják! 

Homais: Azt elhiszem. A postakocsijára-
tok átlagos sebessége, ha nincsenek túl-
terhelve. kilenc kilométer óránként. A 
vasút sebessége ezzel szemben a 20 kilo-
métert is eléri. 

Bournisien: Húsz kilométer óránként! 
Hihetetlen. 

Charles: Ilyen sebességnél a tá j rész-
leteit sem lehet megkülönböztetni. 

Homais: Nem egészen hét óra alatt a 
Fő-utcáról elérkezhetünk Párisba. 

Bournisien: Én félek a balesetektől. Ami 
jó magamat illet, ón nem merném rábízni 
az életemet az ilyen őrülten száguldó ma-
sinára. Nem szabad az Istent kisérteni. 

Homais: Szóval ön elismeri, hogy az egy-
ház, régi hagyományaihoz híven, most is 
ellensége marad a haladás minden formá-
jának. 

Bournisien: Ezt én nem mondtam. 
Homais: De látom, hogy már kezdik 

elítélni a vasútat éppen úgy, mint ahogy 
annakidején elítélték Galileit. 

Bournisien: Már engedelmet kérek . . . 
Homais: Angliának és az Egyesült Álla-

moknak már kiterjedt sínhálózatuk van, 
amelyeken óriási erejű lokomotív-kocsikat 
járatnak. 

Bournisien: Ja úgy, szóval protestáns 
találmányról van szó. 

Homais: Nem mindegy az! A haladást 
nem lehet feltartóztatni. Akár tetszik Ön-
nek, akár nem, a tudományé a jövő. Bol-
dog vagyok, hogy a világosság századában 
születtem. (Félicité jön a borral.) 

Charles: Itt a bor. (Kinyitja az üveget.) 
Bournisien: Milyen kellemes ez a kert 

ilyenkor, kánikulában. 
Homais: A ház kitűnően fèkszik. A fo-

lyóról ideszáll a hűs levegő, de azért min-
den csupa napfény. 

Charles: Igen, itt elég jól megvagyunk. 
Bournisien: Mindene magvan, doktor úr, 

hogy boldog legyen. 
Homais: A dugót húzza ki elővigyázato-

san, doktor úr. Ebben az almaborban olyan 
Ífázok képződnek, amelyeknek nagy a 
eszítőereje és ha nem vigyáz, az egész 

ital a szemébe szökik. 
Bournisien: Szóval ez szembeszökően jó 

bor. (Ezen az élcen mind hatalmasan ka-
cagni kezdenek. Charles tölt, nagy vidám-
sággal fogják poharaikat.) 

Charles: Igyunk . . . 
IS. köp 

(Vidéki malacbanda játssza a keringőt, 
elrontva, közönségessé hangszerelve, har-
sogva. Egy darabig tart a zene, aztán a 
hotelszoba eltűnik. Üres. Kis vártatva va-
laki berúgja az ajtót. Emma nekitámasz-
kodik az ajtófélfának. Fekete bársony-
nadrág van rajta és a Oavarni-ké pékről 

-
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ismert piros blúz. Mögötte Léon tűnik fel. 
Bohócnak öltözött. Orrot tett fel és paró-

kát. Mindketten be vannak csípve.) 
Emma: Mint egy .utcalánnyal, úgy bán-

tál velem, mint egy utcalánnyal! Le mer-
tél ültetni egy asztalhoz azokkal a szemé-
lyekkel! Hallottad, hogy kinevették! (Utá-
nozza az utcalányok nevetését.) 

Léon: Farsang van, nem baj az. Azok a 
lányok a barátaimmal jöttek. És tőled füg-
gött, hogy jössz-e, vagy sem. 

Emma: Szomjas voltam. Táncoltam egész 
éjjel. Láttad, hogy sereglettelk körém a fér-
fiak! Minden forgott velem. A maszkok, a 
csillár, a tánc, az egész v i l ág . . . 

Léon: Be vagy csípve. 
Emma: A vendéglőbea a levegő is tele 

volt alkohollal. A fejembe szállt. Micsoda 
vendéglő! Nem tudtál még olcsóbbat ta-
lálni! 

Léon: Könnyű neked. Te annyit törődsz 
a pénzzel, mint egy főhercegnő. 

Emma: örü l j neki. Ha nem így volna, 
nem járulnék hozzá ezekhez a közös ki-
adásokhoz. Te a fogadhoz vered a garast. 
Zsugori vagy, hétköznapi és puhább, mint 
egy nő. Eh. A szerelem is olyam. unalmas, 
mint a házasság. 

Léon: Vannak percek, mikor félek tőled. 
Emma: És te visszaborzadsz, mi! 
Léon: Igen. Miikor hozzászorítasz a h!-

deg testedhez, a szád érthetetlenül hebeg. . . 
Ilyenkor belenézek a szemedbe és látom, 
hogy te nem látsz engem. 

Emma: Menekülj tőlem. Nem tart vissza 
senki. 

Léon : Szeretlek. 
Emma: Biztos vagy (benne! 
Léon: Sajnos, biztos vagyok. Valaki ér-

tesítette az anyámat, ö írt nekem. És a 
főnökömnek is írt, A jövőmre hivatkoztak, 
a pályámra, a züllés lejtőjéről beszéltek 
és megesketted, hogy többé nem találko-
zom veled. 

Emma: Megvártad, amíg részeg leszel, 
hogy ezt elmondd nekem! 

Léon: Mikor esküdtem, tudtam, hogy 
úgysem fogom megtartani. 

Emma: Sajnálod! 
Léon: Sajnálom. Minden jóérzésem tilta-

kozik ellene, hogy így kiszívjál belőlem 
minden életet. Folyton fogadkozom, hogy 
fel fogok lázadni. Hogy felszabadítom ma-
gam. De akkor meghallom a cipőd nyi-
korgását, ahogy jössz ezen a folyosón és 
minden akaratomnak vége-

Emma: Jó volna nem élni. Vagy aludni, 
aludni, a ludni . . . 

Léon: Tudod jól. ihogy szeretlek. 
Emma: Ne káromold ezt a szót. Hiát lesz 

valaha valaki, aki ezt a szót hazugság 
nélkül mondja nékem! Annak majd én sem 
tudok hazudni. (Kopognak.) 

Justin (hangja)* Asszonyom! Asszonyom! 
Én vagyok itt, Justin! 

Emma < kinyit ja az ajtót): Te vagy az! 
Mi történt! 

Justin: Asszonyom, az este kitették a 
házra a sárga cédulát. 

Emma: Miféle sárga cédulát! 
Justin: Az árverési hirdetményt. Elárve-

rezik a, bútorokat. 
Emma: Szent Isten. 
Justin: Igen. Miikor a törvényszolga el-

ment, ón leszedtem a hirdetést. Megvár-
tam, míg mindenki elalszik, kihoztam egy 
lovat az Arany Oroszlán istállójából és ro-
nantaai asszonyomat megkeresni. A do!ktor 
úr pedig nem tud semmit. Eddig csak 
.téliéitó tudja a dolgot. Tessék azonnal 
jönni. 

üiinma: Megyek. Sietek. (Justin el.) Ár-
verés . . . (Kezd öltözni. A továbbiak aiutt 
feiölt özködik.) 

Léon: íMi ez! Nem értem az egészet. 
Emma: Nagyon jól érted. Keríts nekem 

azonnal pénzt. Tízezer frankot. 
Léon: Azt hiszem, ez túlzás. Háromezer-

rel mindent el lehet intézni. 
Emma: Nem. Lheureux most már nem 

ijesztget, ezt érzem. ]Slem is tudom ponto-
san az összeget. Azt hiszem, nyolcezer. 

Léon: Honnan vegyek egyszerre ennyi 
pénzt! 

Emma: Mit tudom én. Hagyod, hogy el-
árverezzenek! Kérj valakitől kölcsön. Végy 
fel váltóra. 

JLiéon: i\em, azt anyám miatt nem lehet. 
De van egy barátom, Morei, attól két-
három napon belül megkapom. 

Emma: Mit beszélsz itt két-három nap-
ról! Nem érted, hogy most rögtön kell! 

Léon : HMiba töröm a fe jem. . . 
Emma: Angyalom, gondolkozz, csinálj 

valamit, az Istenre kérlek. Majd meglátod, 
hogyan foglak szeretni! 

Léon: Nyolcezer frank csak úgy! Hol 
vegyem! Hogy képzeled ezt! 

Emma: A te helyediben, nagyon jól tud-
nám, mit tegyek. Az a pénz megvan. 

Léon: Hol! 
Emma: Az irodában, 
Léon: Tessék? 
Emma: Most mondtad, hogy kész vagy el-

kárhozni értem. 
Léon: Emma 
Emma: És hogy bennünket most már 

semmi sem szakíthat el egymástól. Bizo-
nyítsd be. Az irodában te kezeled a pénz-
tárt. 

Léon: Sikkasszak! 
Emma: Ezek szavak. Egyeszerűen előle-

get veszel a pénztárból és néhány nap 
múlva visszateszed. A pénz most rögtön 
kell, értsd meg már. , 

Léon: Nekem nincs jogom pénzt elvenni 
a pénztárból. 

Emma: De nem veheti észre senki. Majd 
visszatesszük idejében. Angyalom, arról 
van szó, hogy mégments! Hiszen & tied 
vagyok. 

Léon: Hagyj békét és menj innen. 
(Emma, indul.) Emma! 

Emma (boldogan visszafordul): Megte-
szed? 

Léon (lehatja fejét): Nem bírom, Tisztes-
séees ember vagyok. 

Emma: Te gyáva rongy, te senki. (El-
rohan.) 

16. k6p 
(Lheureux kis irodája a bolt .mögött. Fe-
kete íróasztal, szalmaszékek. — Lheureux 

a főkönyvbe ír. Emma belép.) 
Emma: Jó napot. 
Lheureux: Ó, jónapot, asszonyom. Paran-

csoljon. (Tox>ább ír.) 



Emma: Kérem, ez nagyon sürgős. 
Lheureux: Ez is. Nagyon sürgős munka. 

Kérek egy perc türelmet. (Tovább ír. Jó-
kora szünet múlva.) Tehát? 

Emma: Nagyon jól tudja, miért jöttem. 
Remélem, rossz tréfa az egész. 

Lheureux: Nem, kérem, ez most nem 
tréfa. 

Emma: De nézze, kérem . . • 
Lheureux: Mondja, mit képzel maga? 

Hogy a világ végéig fogok magának min-
dent szállítani? Ingyen? Csak úgy Isten 
nevében? 

Emma: Kérem, mutassa meg a számlá-
mat. Hogy ennyivel tartozom magának, 
az tisztára képtelenség. 

Lheureux: Sajnálom. Bírói ítélet van a 
kezemben. A végrehajtás jogerős. És kü-
lönben sem én vagyok az árvereltető, ha-
nem Vineeart. Én minden követelésemet 
rácedáltam. 

Emma: De nem tehetné meg, hogy . 
Lheureux: Nem tehetek semmit. Minden 

fizetési felszólítást és végzést a törvénye« 
időben megkapott. 

Emma: Mit értek én a kék cédulához és 
szürke cédulához? El sem olvastam. En-
gem ez a dolog úgy meglepett, hogy . . . 

Lheureux: Arról ón nem tehetek. Míg én 
húzom az igát és agyondolgozom magam, 
addig a szépasszony szórakozik és nem tö-
rődik semmivel. Sajnálom. 

Emma: Hát nincs magában jóérzés? 
Lheureux: Hogyne volna. Ha megkapom 

a pénzemet. Akkor lesz. 
Emma: Édes Lheureux úr, nagyon szé-

pen kérem, legyen jó hozzám . . . 
Lheureux: Mi az, kacérkodik velem? 
Emma: Nyomorult! 
Lheureux: Hohó. Talán más hangon, nem? 
Emma: Mindenkinek elmondom, ki ma-

ga! Mindent elmondok az uramnak! 
Lheureux: Csak tessék. A törvény ellen 

ő sem tehet semmit. És ha maga beszél az 
urának, akkor esetleg én is beszélek neki. 

Emma: De hol vegyek ennyi pénzt? 
Lheureux: Akinek annyi jóbarátja van... 
Emma: Ezt nem értem! 
Lheureux: Ha nem érti, akkor miért 

sápadt ell? (Hosszú szünet. — Lheureux 
megint írni kezd.) 

Emma: Hajlandó vagyok kiállítani egy 
váltót . . . 

Lheureux: Köszönöm, nekem a váltókból 
elég volt. 

'Emma: Akkor eladok valamit, 
Lheureux: Mit? Már nincs semmije eladni 

való. Bocsánatot kérek, de nekem dolgom 
van. 

Emma: Mennyi pénzzel lehetne megaka-
dályozni- ezt az árverést? 

Lheureux: Semennyivel. Most már késő. 
Emma: De ha néhány ezer frankot . . . 
Lheureux: Sajnálom. 
Emma: Mondjuk, a teljes követelés ne-

gyedrészét . , . 
Lheureux: Sajnálom. 
Emma: A harmadrészét . . . 
Lheureux: Sajnálom. 
Emma: Még többet , . . 
Lheureux: Sajnálom, hiába minden. Aján-

lom mage mat. 
Emma: Könyörögve kérem, Lheureux úr, 

csak néhány napot adjon. 
Lheureux: Nem érek rál 

17. kép 
(A kert. A lugas teljesen kopasz, vázán 
keresztül szürke, fagyos eget látni. A ta-
laj tele van hervadt falevelekkel. A lócán 

is levetek.) 
Justin (les a ház felé, egyszerre kiált): 

Félicite! Gyere! Itt van! (nmma jön.) 
Félicité (odasiet): Asszonyom, ne tessék 

bemenni a házba! I t t van a végrehajtó 
két emberrel. Disznóság amit csinálnak. 
Mindent felforgatnak. A konyhámban 
megolvasták a tányérokat. Ezt nekünk 
tótlenül kell nézni? 

Emma: Sajnos, így van. 
Félicité: Szegény doktor úr elment a be-

tegeihez és még semmiről sem tud sem-
mit . . . 

Emma: Szegény.. . 
Félicité: És Lheureux? Nem tetszett vele 

beszélni? 
Emma: Beszéltem. Nem vár tovább. 
Félicité: Ez nem lehet. Ez képtelenség. 
Emma: Látod, hogy lehet. 
Félicité: Dehát azonnal beszélni kellene 

Valakivel.., 
Emma: Kivel? 
Félicité: Ott van ez a dúsgazdag Guil-

laumin. Tessék elmenni hozzá, 
Emma: Mi értelme van annak? 
Félicité: Tessék csak gyorsan felkeresni. 

Az nagyon jó lesz. 
Emma: Ugyan hallgass. Csak nem adom 

el magam. 
Félicité: És mi volna Rodolphe úrral? 
Emma: Még kevésbbé. Ki van zárva. 
Félicité: Vagy a főjegyző úr. Vagy Bi-

net úr. 
Emma: Hiába minden. Menj vissza a 

végrehajtóhoz. 
Félicité: Hát nem lehet beszélni senki-

vel? 
Emma: Nem, eredj. (Justin előlép, mi-

alatt Félicité távozik.) 
Justin: De én itt vagyok. 
Emma: Te? Mit tehetnél te, szegény 

gyerek! , 
Justin: Akármit. Ha kell, lopok. Ha 

kell, ölök. 
Emma: Képes volnál lopni értem? 
Justin: Csak egy szavába kerül. 
Emma: Te nem vagy gyáva rongy! 
Justin: Az nem, lehet, hogy elvigyék a 

csipkét, a finom ingeit, a papucsait, a 
zsámolyt a Iába alól, a divánpamát a 
feje alól. Amihez a keze nyúlt, ahhoz más 
ne nyúljon. 

Emma: Miket beszélsz, te gyerek. 
Justin: Szeretném megvédelmezni. Es ha 

nem bírom, akkor szeretnék legalább meg-
halni. 

Emma: Gyerek vagy. 
Justin: Gyerek vagyok! A felnőttek haj-

landók meghalni magáért! Bocsánat, ne-
kem nincs jogom mondani semmit. Ren-
delkezzék velem. Akármit parancsol, én 
engedelmeskedem. 

Emma: I t t volt mellettem . . . közvetlen kö-
zelemben . . . milyen különös . . . (Hosz-
szú szünet.) Szóval akármit kérek, megte-
szed! 

Justin: Meg. 
Emma: Mindent? 
Justin: Mindent. , , 
Emma: Jól van. Odaát nálatok a labo-

ratóriumban van egy szekrény. Abban a 
szekrényben van egy kék üVeg. Abban a 
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kék üvegben ifeihér por van. Mondd, tudod? 
Justin: Tudom, az arzén. 
Emma: Igen. Menj át és hozz nekem egy 

marokkal, de ne lássa meg senki. 
Justin: Minek? 
Emma: Kell. 
Justin: De az a por . . . 
Emma: Félsz? 
Justin: Nem félek. 
Emma: Szóval nem teszed meg, amii 

mondok? 
Justin: Megteszem. De az méreg. 
Emma: Mit tudod te, hátha el akarok 

tenni valakit láb alól? Valakit, aki min-
den bajomnak az okozója? Nem akarsz 
cinkosom lenni? 

Justin: De megyek. 
Emma: Siess. Vigyázz, hogy ne lássanak. 

Várlak Egy tele marokkal hozzál. Gyor-
san. (Justin el. Emma utána nézJ A sze-
relem. (Csodálkozik.) 

Félicité (belép): A doktor megjött. Kér-
dezte hogy itthon tetszik-e lenni. Bement 
a szobájába. Egészen nyugodt, mint más-
kor. ügy látszik nem vette észre a sárga 
cédulát. Még nem tud semmit. De minden 
pillanatban megláthatja a végrehajtót. 
Mit fog szólni? 

Emma: Nem fogja megérteni az egészet, 
aztán sírva fakad. Ismerem. Zokogni fog. 

Félicité: Jobb volna, ha be tetszene jön-
ni és személyesen megmondani, hogy . . . 

Emma: Hogy amire lép, az a szőnyeg 
már nem az Övé, hogy a házában egyetlen 
bútor sem az övé és én tettem tönkre^ 
mert megcsaltam. Ezt mondjam meg neki? 

Félicité: Talán a doktor úr tud pénzt ke-
ríteni és mindent elrendez. És mindent 
megbocsát. 

Emma: Megbocsát, az biztos. Talán még 
ő kér bocsánatot, de én éppen ezt nem 
akarom. 

Félicité: Hanem mit? 
Emma: Majd én elintézem az egészet 

máskép. 
Félicité (örömmel): Igazán? 
Emma: Most menj vissza és légy mel-

lette, én itt maradok. 
Félicité: Nem tetszik megfázni? 
Emma: Még nem érzek hideget, (Félici-

té el. Emma erősen megborzong.) De most 
már igen. Nem adtam boldogságot soha 
senkinek; amit valaha is tettem, középsze-
rű volt minden. Eltékozoltam az életemet. 
(Hosszú szünet után Justin jön.) Megvan? 

Justin: Meg. 
Emma': Nem látott senki? 
Justin: Nem. 
Emma: Add ide. 
Justin: Most mit csinál.? 
Emma: Ne nyugtalankodj. Jól törölted meg 

a kezedet. Akarod, hogy jutafonul megcsó-
koljalak? (Justin boldogan felhördül. Emma 
megcsókolja a• száját. A fiú mozdulatlanul 
hagyja, térdre ereszkedve előtte.) 

Charles (hangja): Emma! Hol vagy, Emmái? 
(Justin felemeli a fejét. Emma balkezével 
visszanyomja a fiú fejét. Elrejti a fejet 
térde fölött a szoknya szövetébe.) 

Emma: Mondom, hogy ne nyugtalankodj. 
Charles (hangja): Bramai (Emma felemeli 

jobbkezét, amelyben a méreg van és teletömi 
a száját arzénnal, Charles hangja sírásba 
fordul.) Emma! (Csend.) 

1QQ 

Emma: Mondd, igazán szeretsz? 
Justin: Miért kérdezi! 
Emma: Mert hallani akarom. Hallani aka-

rom, ihogy valaki mindenekfelett imád, mér-
téktelenül, végtelenül. Ezt nagyon szeretném 
most hallani. 

Justin: Nem vagyok képes kimondani. 
Emma: Olyan szerelemmel, amely több 

mint az élet, amely . . . 
Justin: Mi ez? Mi 'lelte? Mit csinált? 
Emma: Senkinek Bem szabad tudni, hogy 

itt voltál. Most bemegyek. 
Justin: Miért reszket így? 
Emma: Hideg van. (El.) 

1 a. kép 
(Homályos lámpavilágban feltűnik Emma 
szobája. Charles, Homais és Félicité állnak 

a haldokló asszony körül.) 
Félicité: Egy asztalkendőt. Ott van a szek-

rényen. 
Homais: Nem gondolja indikáltnak meg-

csinálni & nyál-analízist? 
Charles: Ahogy gondolja. Mentse meg! 

Mentse meg! Én nem tudok semmit. Én már 
nem tudok semmit. 

Félicité: Ezek a kék foltok az a r cán . . . 
Charles: Istenem, hát mórt nem akarsz 

mondani egy szét sem! 
Emma: Szomjas vagyok. 
Homais: Szárazság érzete a pharinxban. 

Jellemző tünet. 
Félicité (vizet hoz): Tessék! 
Charles: Tessék, igyál. 
Homais: Miután erős hashajtót alkalmaz-

tunk, az oknak meg keld' szűnnie, ennélfogva 
a logika törvényei szerint az okozatnak is 
meg kellett szűnnie. 

(Charles az ágy lábánál zokogni kezd.) 
Emma: Ne sírj. Nemsokára nem lesz ve-

lem semmi bajod. 
Charles: Én nem tudtam, hogy nem vagy 

boldog. Az, én hibám! Én megtettem min-
dent, ami tőlem tellett. 

Emma: J a j de f á j . . . Eget! Rettenetesen 
éget! 

Homais: Punkciót is lehetne próbálni, ha 
van hozzávaló műszer. 

Emma: Ne nyúljanak hozzám. Ne nyúl-
janak hozzám. 

Charles: Én már nem tudok semmit. 
Félicité: No menjek a papért? 
Charles: De igen, az nagyon jó lesz. 
Homais: Nem biatoe még, hogy le kell ten-

nünk minden reményről. 
Emma: Tükröt kérek. (Charles tükröt hoz 

és elébe tartja. Emma felemelkedik, kezét 
végighúzza arcán és próbálja a keringőt dú-
dolni, mialatt könnyei csorogn-ak. Aztán két-
ségbeesett nevetésben tör ki és vissza-
hanyatlik.) 

Charles: Emma! Emma! (Csend.) 
(Minden elsötétül. A keringő dallamát or-
gona veszi át, először halkan, majd egyre 
erősebben, végül egész hatalmasan. A szoba 
újra megjelenik, Emma menyasszonyi ruhá-
jában holtan fekszik az ágyon. Lábán fehér 
selyemcipő, fején fátylas mirtuszkoszorú. 
Viaszos arcát, kék ajkait és lehúnyt szemét 

gyertyák fénye világítja.) 
FÜGGÖNY 
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(6. folytatás.) 
XIV. 

Budapestre ráköszöntött az a buta, szellemi munkát gyilkoló kánikula, 
amikor seiuri nem tud dolgozni, építeni, tervezni, aimikor az utcán a for-
róságtól tikkad tan, hűsítő után elepedten járkálnak az emberek. Bakonyi 
Karoly ebben az időben új darabon dolgozott. Magyar daljátékot írt. A 
címe ez volt: »János vitéz«. Bakonyi tagja volt annak a »miniszteriális 
különítménynek«, amely abban az időben már sikerrel szerepelt az ope-
rettszínpadokon. Ez a »miniszteriális különítmény« három barátból állt: 
Huszka Jenő és Martos Ferenc, a kultuszban, Bakonyi Károly a földmí-
velésügyi minisztériumban volt titkár. A kávéházak borzas zsenijei ide-
genkedve néztek az úri fiúkra, akik, ime, az operettszínpadokat ostromol-
ták. Es ihozzá sikerrel. Huszka Jenő ekkor már túl volt a Bob hercegen 
és az Aranyvirágon, Bakonyi Károly és Martos Ferenc ismert és beérke-
zett librettisták voltak. Bakonyi ezúttal kemény fába vágta a fejszéjét; 
akkoriban igazán nem volt keletje a magyar daljátéknak. Kinek kell ma-
gyar daljáték Pesten? Az igazán nem lesz portéka, amelyért az igazgatók 
versenyeznek. De 1904-<ben a librettók még nem készültek rendelésre. Ab-
ban az időben a zeneszerzők még nem könyörögtek a szövegíróknak, hogy 
írjanak könyvet. Akkor még a kabátra varrták fel a gombot és nem for-
dítva. A librettó hamarabb készült el, mint a muzsika. Amikor Bakonyi 
Károly földmívelésügyi miniszteri titkár befejezte »János vitéz« című dal-
játékát, felolvasta Huszka Jenőnek. 

— Tetszik? 
Leste a hatást barátja, a beérkezett komponista arcán. De Huszka 

Jenő igazán nem lelkesedett a »gatyás* daljátékért. 
— Mondd, kérlek? . . . — Bakonyi tüzesen magyarázott. — Nem érzed, 

hogy lángol ebből a darabból a magyar levegő? Végre egy daljáték, valódi 
magyar szöveggel és muzsikával. A te zenéddel ez a darab — biztosan 
tudom! — siker lenne. Ha megírod a zenét, azonnal benyujtjuk Beöthy-
nek, elfogadja, kiszerepezi, előadja. Hidd el, a János vitéz olyan siker 
lesz, hogy elmegy negyvenszer, talán még ötvenszer is . . . Nem hiszel 
benne? 

Huszka Jenő vállatvont. Kissé kedvetlennek látszott. 
— Nézd. . . Ez mind lehetséges... Elvben nem is zárkózom el. De tu-

dod, most a Gül Babán dolgozom. Abban — beláthatod! — inkább bízom, 
mint a János vitézben. Talán próbálkozzál más muzsikussal. Majd legköze-
lebb ismét együtt dolgozunk. Jó? 

Bakonyi Károlynak fájt a visszautasítás, pillanatra lehangolódott, de 
nem kedvetlenedett el. Hóna alá csapta a kéziratot és elvitte Stojanovieh 
Jenőhöz. Majd az ír hozzá muzsikát! Stojanovieh hozzálátott a munkahoz 
és szorgalmasan komponált. De közben hevesen összeveszett szerzotarsa-
val; a vita hevében olyan kegyetlen dolgokat vagdostak egymás fejéhez, 
hogy a kibékülés reménytelenné vált. 

A szövegíró visszakérte a kéziratot. Stojanovieh sértődötten, kisero-
levél nélkül elküldte a daljátékot a miniszteri titkár lakására. 
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Ekkor már Huszka Jenőben is felébredt a kedv a János vitéz meg-
zenésítésére. De Stojanovich barátja volt. Ugy gondolta, 'hogy a kolléga 
megharagudinék, ha hallaná, hogy a János vitáit most ő komponálja. Még 
azt hihetné, hogy elintrikálta a szövegkönyvet. Az érzékeny Huszka erre 
a gondolatra megbolrasongott. 

A- szerencsétlen daljáték így 'hánykolódott, — nem akadt hozzá mu-
zsikus. Bakonyi keserűen panaszolta 'barátainak, hogy hónapok óta ha-
szontalanul dolgozott. 

— Hiába, — állapította meg őszinte szomorúsággal — csak receptre 
szabad dolgozni 1 Végy öt deka érzelmességet, három és fél deka hülyesé-
get, amit a publikum humornak fogad el, keverj hozzá unalmas és terjen-
gős finálét, nagyhercegnőt, álruhás grófot és 'komikus párt — és kész az 
operett. Rögtön szerepezik, De nem szabad újat, tisztességeset, járatlan 
úton haladót és főként magyar dolgot írni. Mert még zeneszerzőt sem le-
het fogni hozzá. . 

Bakonyi Károly becsapta a kéziratot íróasztala fiókjába, nagyot fújt 
és elhatározta, hogy többé nem fog idegeskedni ezzel a halvaszületett ideá-
val. Mert, úgy látszik, a János vitéz mégsem vojlt valami életrevóla gon-
dolat. Elszámította magát. 

Az iskolai év magkezdése után néhány nappal Bakonyi Károlyt meg-
hívta az egyik magániskola növendék-színielőadásra. Ugyanilyen meg-
hívót kézbesített a postás Huszka Jenőnek és Kern Aurélnak is. A meg-
hívó közölte, hogy a magániskola növendékei eljátsszák Kacsóh Pongráo 
tanár Csipkerózsika című daljátékát. 

— Jól emlékszem Kacsóhra — merengett Huszka Jenő — Szegedről. 
Jóeszű, tehetséges fiú volt, Elmegyünk, meghallgatjuk a muzsikáját. 

— Gondolod, érdemes? — kérdezte Bakonyi Károly. 
— Elütünk egy estét, — vélekedett Huszka Jenő — aztán ha már kül-

dött meghívót, ne legyünk udvariatlanok. Erdekei is, hogy mit kompo-
nált. Hátha tehetséges . . . 

így ültek be hárman, Kern Aurél, Huszka Jenő és Bakonyi Károly a 
Csipkerózsika című daljáték iskolai előadására. Amint az első akkordok 
felcsendültek a zongorán, a három szakértő összenézett. Huszka egyetértő 
mosolyt váltott Bakonyival, aki elismerően bólogatott. Az előadás után 
Kaosóht magukkal vitték. Bakonyi ekkor már tudta, hogy Kacsóhval 
íratja meg a János vitéz muzsikáját. Jellemző Huszka úri gondolkodá-
sára, lényének nemességére : pillanatig sem gondolt arra, hogy új verseny-
társat kap, Még ő egyengette a társulás útját. A Csipkerózsikában több 
olyan sízám volt, amit a János vitézbe át lehetett menteni. Közöttük a 
»Megálmodtam régesrégen« című dal egyetlen taktusváltoztatás nélkül ke-
rült át ia daljátékba. A szikár, halvány arcú Kacsóh lelkesen fogadkozott, 
hogy napok alatt elkészül a muzsikával. Csak adja át Bakonyi a sízöveg-
könyvet, a többi aa ő dolga. 

— Tele vagyok melódiával, — vallotta és meleg szeme csillogott — 
alig várom, hogy dolgozhassák. Egy szuszra megkomponálom a darabot. 
Majd meglátjátok, 

Huszkáék faggatták Kacsóht. Mit csinált eddig! Hol bujkált! Miért 
nem lehetett hallani felőle! 

— Sokat dolgoztam. 
— Dolgoztál! — ámuldozott Huszka — soha egy zeneszámodat nem hal-

lottam, 
— Nem is muzsikát írtam. Egészen mást. — Rejtélyesen mosolygott.. 

— A. muzsika csak újabban érdekel. Tudományos könyvem jelent meg az 
elektromos rezgésekről, a konzonanciákról és disszonanciákról. Nem ol-
vastad! 

Ezt. a könyvet bizony sem Huszka nem olvasta, sem Bakonyi. De még 
Kern Aurél sem. 

H E L Y I F CHS "YAlSÍ SET/^S* b"ztoT,°gsyorrs! 
Schadek Antalné kozmetikai intézete, Budapest, IV., Váci-u. 9.1. (Corso mozi ház) 
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— Fizika- és számtantanár vagyak a tavaszmezőuteai gimnázium-
ban. Nemrég kezdtem zeneszerzéssel komolyabban foglalkozni. Régebben 
is kísérleteztem, de azok a munkák nem számítanak, nem vállalom őket. 
Ha ti nem jöttök ide az iskolai előadásria és nem ráncigáltok el, soha 
nein tudja meg senki, hogy zeneszerzéssel foglalkoztam. Mert olyanfajta 
ember vagyok, aki hamar elkedvetlenedik, ráun a dologra és új tervekre 
fanyalodik. De most megpróbálom a Jámos vitézt szépen megcsinálni . . . 

* 
Az új szezon keservesen indult a Király Színházban. Esténként csak 

néhány elkeseredett ember lézengett a nézőtéren. A színház már elvesz-
tette ujdonságvarázsát; adhatott Beöthy László jó darabot, jó előadásban, 
a közönség nem látogatta a színházat. A Király Színház valahogy olyan-
fajta színház volt. ahol mindig újra, élőiről kellett kezdeni a harcot a kö-
zönség meghódításáért. Minthogy nem volt repertoárszínház, ha siker 
volt, a darabot sorozatosan játszották, nem alakult ki az a törzsközönség, 
amely éltető eleme minden színháznak. Beöthy nehezen tudta fizetni hi-
telezőit és a szállítókat. A végzet réme ott fenyegetett feje fölött; a 
Rákosi—Zilahi-féle váltókra a prolongációs összegeket ia alig tudta kiiz-
zadni. Más váltóik is nyugtalanították ; a mama is aggódott a pénzéért. Ida 
néni, Csepreghy Ferenc felesége, többször célzott arra, hogy a befektetett 
pénzt már szeretné kivenni és a takarékpénztár biztonságában tudni. Köz-
ben a színház súlyois ráfizetések között bukdácsolt. Szorongatott helyzetek-
ben töibibnyire Mairtoin, Beöthy ügyvédje isegíltett; 'kisírta a bankárokból az 
újabb kölcsönöket. 

Beöthy gyakran vonult félre Lázár Ödönnel, kedvelt bizalmasával és 
titkárával ég őszintén megvallotta neki: 

— Lázókám, baj van. Ha gyors segítség nem érkezik, vége a Király 
Színháznak és a szép álmoknak. 

— Mit kellene csinálni? 
Beöthy merengett. 

A k i n e k arcbDTÊ 
n a g y p D r u s u 

ES Z2IVbQ • • • 

Leányom arcbőre nagypórusu 
és zsíros; neui hasznai mást, 
csak T h i o s e p t - s z a p p a n t , 
ez a legjobb hatású szappan az 
ilyen arcbőr számára. 

Én is hosszú idő ótaaThiosept-
szappant használom a legszí-
vesebben. 

Tisztelettel 
M. K. 1934. április 1». 

f i l l é r . M i n d e n s z a k ü z l e t b e n k a p h a t ó . 



• 
— Csak valami rendkívüli dolog segíthet. Valami egészen szokatlan, 

különös, újszerű színházi esemény. Valami, amivel nem szabványos sikert 
lehet csinálni, hanem az egész országot megmozdítani. De mi legyen az? 

Ebben a lelkiállapotban volt, amikor Bakonyi Károly felhozta hozzá 
János vitéz című daljátékát. Éjjel elolvasta a kéziratot. Másnap reggel 
már üzent Bakonyiért. 

—• A darab tetszik, — jelentette ká — elő fogom adná. Zenéd van 
máir hozzá? 

— Van. 
— Ki írta? 
— Kacsóh Pongrác. 
— Hát az kicsoda? 
— Számtan- és fizikatanár a tavaszmezőuteai gimnáziumban. 
— Mi a csoda? 
— Számtan- és fizikatanár, — mosolygott kajánul Bakonyi Károly. 
— Irt már valamit? 
— Hogyne, — felelt rejtélyesen Bakonyi — tudományos könyvet az 

elektromos rlezgésefcrôl, a konzonanciákról és a disszonanciákról. 
— Ne viccelj, — (mordult Bakonyira Beöthy és kulcsait csörgette — ég 

a házam és te élcelődöl. Mit tud <az a Kacsóh? 
— Mindent, — felelt Bakonyi — délután felhozom hozzád és lezongo-

rázza a daljátékot. Akarod? 
— Igen. 
Es Kacsóh Pongrác délután elzongorázta a János vitéz valamennyi 

számát. Bakonyi Károly gyakran elbeszélte, hogy Beöthy, amikor a mu-
zsika felcsendült, olyan fehér lett, mint a fal. Szótalanul hallgatta a szám-
tantanár zongorajátékát. Aztán csendesen csak ennyit szólt: 

— Jól van. Ez lesz az első darabunk. Az első és talán az utolsó. Mert 
ezzel a darabbal — írni is a címe? János vitéz? Nem is rossz — állumik, mgy 
bukunk... 

Nem törődött azzal, hogy Kacsóh Pongrác ismeretlen név. Pedig abban 
az időben ia közönség még sokkal inkább idegenkedett az újak tó', mint ma-
napság. Beöthyt ezek a szempontok hidegen hagyták. A szövegkönyvért és 
a muzsikáért egyformán lelkesedett. A zenében semmi hibát nem talált. A 
szövegkönyvet átdolgoztatta. Jeleneteket felcserélt és egészen új képeket 
íratott Bakonyival a diaijátékba. Aztán hihetetlen energiával hozzálátott 
ahhoz, hogy pénî t hajtson feli. Nem ismert lehetetlenséget. A János vitézt 
ollyatn tökéletes kiiláltütástem akarta hozni, hogy már aikíkor megnyerje a 
csatát, mikor a füglgöny Mgordül. Ehhez pedig pénz (kellett. 

Megsizeirezte. 
A János vlitéz előttt un ég ikaballáival is sziaikdtott. Minden pfróbán benn-

ült. Mindennel törődött. Bár névlegesen Bőikor volt a rendező, valóban 
ő láHilitottia be a darabot. Csalk a »/jenei betanítással nem foglalkozott, egye-
bekben teljesen egyedül irányította az előkészületeiket. 

Ká legyen János vitéz? Az igazgató és a szerzők . habozás nélkül 
megegyeztek. Természetesen Fedák Sári. A művésznő már néhány hét 
előtt hallotta Baikonyi Károlytól, hogy síaerepet ír neikti. Aíkikor Bakonyi 
csak annyit mondott, hogy új szerepét ikap tőle, de most nem trikósat, 
hanem gatyásat. 

— Meg vagy őrülve? — hüledezett akikor Fedák S'ári — csak nem 
gondolod, hogy aféle lobogó (kimondhatatlanban jelenek meg a publi-
kum előtt? Hiszen tudod, hogy trikóban milyen sikerem volt. Emlékezzél 
a Bob hercegre? Olyan szerepet kérek. 

Zsaasa a Tátrában üdült. Beöthy utána küldte a János vitéz szöveg-
könyvét. A művészinő elolvasta és azonnal vonatra ült: hazajött. 

— Ez a darab nagyon jó, Laci ! Ki írja a zenét? 
— Kacsóh Pongrácz. 
— Hát az kicsoda? 
— Szánnltiantanár. 
— Fiatalember? 
— Elmúlt már harminc. 
— Es eddig miit estimáit? 
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— Tanította a gyerefloeket éa fizikakönyvet írt. 
— Soha nem hallottam a nevét. Elmúlt harmincéves. Ha tudna 

valamit, már kijött volna belőle. A szövegkönyv kiitűinő. írass hozzá 
zenét Huszkával. Benne megbízom. ö még!« csalk a Bob herceg- és az 
Aran y virág zeneszerzője. 

Beöthy intett. 
— Te bolond! János vitéz zenéje már készen van. Az vagy jó, vagy 

nem jó, de azt most nem lehet egy másik zeneszerzővel megiraitni. 
— En pedig új zeneszerzővel nem kísérletezem — makrancoskodott 

Zsazsa, az ifjú, elkényeztetett prímadonna «zeszélyességével. 
— Én pedig kérlek, hogy ne okoskodjál, én döntőik és punktum. 
— Ehhez nekem is van szavam! 
— Elhozom Kacsóht és meghallgatod a zenét. 
— Nem vagyok rá kíváncsi! 
Es Beöthy László minden igyekezete hiábavaló volt. Fedák Sári nya-

kaskodott; nem akarta meghallgatni Kacsóh muzsikáját. Ügy érezte, 
hogy 'hűségesnek és szolidárisnak kell lennie Huszka Jenőhöz, akinek 
első sikerét köszönhette. 

Beöthy megpróbálta elfütyülni és eldúdolni a János vitéz nagy szá-
mait. De olyan hamis volt minden hangja, hogy Zsazsa még jobban 
elkedvetlenedett és még inkább irtózott attól a pillanattól, amikor 
Kacsóh Pongráocal meg kell ismerkednie. 

Lázár, a hűséges Sancho Pausa, szörnyen kíváncsi volt arra, mi-
lyen is az a János vitéz, amitől gazdája a vállalat megmentését reméli. 
Elkérte a szövegkönyvet. Másnap keserves arccal fogadta Igazgatóját. 

— Direktor úr kérem, ettől a darabtól várja a sikert? Hiszen ez 
egy naiv gyermekmese. 

— Ne törődjék vele, Lázó. . . — mordult segédjére Beöthy — siker lesz. 
Nem akadt senki a színháznál, aki ne próbálta volna lebeszélni Beöthyt 

a János vitéz színrehozataláról. Egyedül bízott a darabban! Közben sike-
rült Fedákot rávenni arra., hogy meghall gaisisa Kacsóht. 

Haltai Jenővel íratta metg a János vitéz verseit Beöthy. Heltai nehe-
zen szánta rá maigát a munkára. Másokat ajánlt maga helyett. A feladat 
nem érdekelte. Bujkált a találkozók elől. De Beöthy is, Bakonyi is ragasz-
kodott ahhoa, hogy Heltai írja a verseket. Végül is megtört és megírta. 

— Nem kell százalék, — jelentette M — nem vállalóik kockázatot. Ad-
jatok 300 koronát... 

Fedák, amiikor a zeneszámokat Imetgiismerte, vállalkozott a János vitéz 
címszerepének eljátszására. Beötihy László kiosztotta a szerepeket. Ezek sze-
rint a címszereplőn kívül még a következőik játszottak a darabban: egy ifjú 
kezdő szubrett, bizonyos Medgyaiszay Vtaia^apfc* Juliska szerepét. Bagó 
Papp Mii?ka lett. A francia király Németh Jósika. À strázsamester Vécsei. 
A francia királykisasszony Szaimosi El%.f ,a gonosz mostoha Ostatay 
Janka. A pró'bóik is elkezdődtek. Ekkô Hfozx>n>ban 3eöthy László kijelen-
tette, hogy nem gdlt a dolog, Fedálk Sárától elvesei à szerepet, mert János 
vitézt férfi fogja játszani, mégpedig baritonista: Takács Mihály. 

Fedáik Sári ma is őszintén bevallju hogy anmkor Beöthy László 
elhatározását közölte vele, 0l5nasm.it érzeti, «rW t̂hia valakit a hetedik 
mennyországból a pokolba dobnak le. Ekkor már iz»gtt a becsvágytól, 
imádta a dlairaibot, rajongott a szerepéért. Könyörgött .Beöthynek, ne vegye 
el tőle a János vitézt. De Beöthy haithatatlanul sodorintotta bajuszát 

— Elhatározásom végleges! A János vitéz férfiszerep. Játssza tehát 
fftrfü. Fedák tói azt várja a publikum, hogy rózsasziín trikóban feszítsen 
előtte. Lehetetlenség gatyában kiereszteni a színpadra. Tönkretenné 
a darabot. 

A primadonna keservesen panaszolta Bokor rendezőnek, hogy a di-
rektor elveszi tőle a szerepet. Beöthy azt kívánja, hogy Kukorica Jancsi 
bajusszal jelenjék meg a színpadon. 

Rapid amerikai szőrvesztó hónapokig 
megakadályozza a szőrzet visszanövését. Készlet 
ára 20 P. Egyedüli Magyarországi képviselet 
Dr. K ö r n e r n ó Teréz-körút 1/a. 
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— Hát ragasszon maga bajuszt — vigasztalta jámborul Zsazsát a 
derék rendező. 

Zsaasa már kikkor siejmi volt az a gyeretk, atki, (hia valamit alkart, nem 
tudta 'kivinni. Addig turpisikodoftt Bakonyival és Kacsóhval, akiről né-
hány nap ellőtt még hallani sem alkiart, amíg a szerzőik is kérték Beöthyt, 
hadd játssza a János vitézt Fedák Sári! Hiszen ha Jánosi vitéz férfi is, 
valójában naivaszerep, nőnek íródott. 

Beöthy egészen könnyen engedett. Gyanúé gyorsasággal változtatta 
meg véleményét és ejtette el Takács Mihályt. Akik jól ismerték az igaz-
gatót, azt állítottáík, hogy egy percig sem gondolt komolyan airra, hogy 
János vitéz szerepét elvegye a művésznőtől. Csak az ifjú Zsaasa »szarvait 
akarta ikissé letörni«. Ez akkor valamennyire sikerült is. 

Ennyíi csata és izgalom után kezdődött a János vitéz zened betanítása 
a zongorasaobátoan. Ki tanítsa 'be a daraibot? Kontói mellet/t aikkor már 
volt még egy karmestere a Kiirály Színháznak : a fiaitial V inoze Zsigmond. 

Rákosii Szidi, aki szívesen szólt "bebe a színház irányításába. azt 
mondta a fiának: 

— Nézd csak, Laci. Ezt a János vitézt — tudod — nem nagyon szível-
hetem. De ha már előadod, tisztálban vagy azzal, hogy ez izig-vérig ma-
gyar daljáték, magyar levegő, magyar muzsika? Ne taníttasd be Kontival. 
Az mégis esiaík polyák. Nincs lilyeslmö. iránt érzéke. 

Beöthy ollyan mérges lett, hogy az arca is elszíntebenedett. 
— Édesanyám, maga csak dirigáljon az iskolájában. Itlt én dirigálok. 

A muzsikát Kontá tanítja be. 
Ez végleges igazgatói elhatározás volt. De ehhez Komti is kellett. Az 

öregúr abban az időben máir ellustult. Késiőn járit (be. Hamar lett 
éhes. És ahányszor bejött a zongoraterembe, már ott találta a becsvágyó 
Kaesóiht a zongora mellett, élénk imíunkábam» 

— Nogyon jó ez így, kedves tonár or, — örvendezett Konti karnagy — 
mogo ezen doljáték kitűnően betonitjo. Hát ©sok tonitson, imodj ho kész 
lesz, meghollgotoani. 

Kacsóh boldog volt. Almiad ímne megvalósulnak. Daljátékát személyesen 
taníthatja be, gondölatlait ikflfeiölheti a szereplőkkel és- a zeneikarral. Igazán 
nincs szüksége közvetítőre, ki tudná jobban megmagyarázni miit is akar. 
mint ő maga? 

A zongoraisaobáíban próbáltak és a szereplők elkedvetlenedtek. Vala-
hogy nem stimímelt az egész! Kacsóh betanításában elhalványodott a mu-
zsika, elszímtelenedett a zenekar munkája, az énekszámok Lagymatagok 
és túillságosan operaiak lettek. Kacsóh, mint minden igazi művész, egy 
tempót sem akatrt engedni eredeti elgondolásából. Zsaafsa eibiben az időben 
Rákosi Szid,inéi lakott. jkÖnÜk/xr Próba után hazatért, kedvetlenül dobálta 
le kabátját, kalapját ét szótlanul ^ t a z ebédhez. 

— No, 'lesz siker? -- f a j g g a $ t a Rákosi Szfidi. 
Zsazsa csak a vállát vonogiâÉ^* 
— Tudja Isten, t 
— Elmegy a damab huszonötször? 
— Valami nincs ott jöl. H t ^ s a dolog. Nem tetszik az egesz. 
Rákosi Szikit, enépi'tette a kíváncsiság és az aggodalom. Fedák Sári 

csüggedt kijelentéegr^ után megijedt. Mástmap déliben szapora lépéseivel 
beszaladt a Király uzímházba és imiegíhaliligatta a zenepróibát. Déliben Beöthy 
(hazalátogatott a mamához. iSzíidti mama, 'amikor úigy vélte, alkalmas a pil-
lanat a megszólalásra, ennyit mondott: 

— Benn voltam délélőtt! 
— Na? — csildiant fel Beöthy szeme. 
— Unalmast Lassú. 
— Igen? — kérdezte dermesztő hangon a fia, die már nem várt vá-

laszt. Kapta, a kalapját és a kabátját, rohant le a lépcsőn. 
Aztán beült ő is a zomgonaszobába és pillanatok alatlt látta, hogy amit 

Kacsóh, a zseniális muzsikus felépített, azt Kacsóh, az ügyetlen korre-
petitor lerombolja. Gyorsan elszalasztott egy embert Kontiért, aki ez-

U gk I ^ V á • J f t JUT végleges kiirtása ezidőszerint a legkomolyabb, 
W «P J b l m gyors, biztos eredménnyel. Angol módszerrel. 
Schadek Antalnó kozmetikai intézete, Budapest, IV., Váci-u. 9. I. (Corso mozi ház) 



idahon boldogan élit. Nem 'kelleti felkelnie délelőtt A küldönc az. ágyból 
húzta ki a karmestert. 

Kacsóh ezúttai Konti előtt ismét »átment« a darabon. A karmester 
mosolygott. Aztán megkérte Kacsóht, álljon fel a zongora mellől és ő ült 
le. A zeneszerző felé fordult. 

— Nagyon szép ez, ton ár or. De o legnogyabb iboj, hogy a tem pók 
lossuk. 

Félóra múlva kialakult az igazi János vitéz. Ahogy Fedák Sári meséli: 
»Az öreg Kanti szétszórta az egész zenét és fejetetejére állította az össze*? 
tamtpókíait. Könyörtelenül keresztülgázolt az egészen. Remek látvány volt, 
mikocr egy-egy ilyen generális tempó változást csinált. Valósággal húzta 
kifelé a zenekariból a hangokat és dobta fel az égig. Sajnos, annyira már 
(nem volit zseniális, hogy az én torkomból is tudott volna hangokat ki-
hozni, nemcsak a zenekarból.« , 

Konti megnyerte a csatát. A színészek és a zenészek önkívületben 
gratuláltak. Most látszott csiak, milyen zseniális muzsikát komponált az 
a furcsa szálmitantanár. Kacsóh mámorosan figyelte Konti munkáját. 
Amikor a zenekari próba véget ért és a János vitéz muzsikája a karmester 
keze alatt újjászületve, kiszínesedve és kiragyogva tárult M előtte, meg-
ölelte Kantiit és hálálkodott. 

— Hisz én is így gondoltam, karnagy úr . . . 
— Gondolni könnyű, — vélekedett Konti — de meg is kell todni csi-

nálni. Tonár or kitűnően tanította be a muzsikáját, csak a tempói lassúk 
voltok. . . és nem volt elég mogyoros.. . De tonár or garofcolálom mogát. 
Nem todom, a poblikom elfogodjo-e oz egészet? De ho elfogodjo, nogy 
siker lesz . . . 

XV. 
A próbák most már KontJi dirigálásával és Beöthy rendezésében foly-

tatódtak. Minden próbán új szépségek alakultak ki. Felejthetetlen "dél-
előttök voltak. Az egyik próbát, almikor már minden színész tudta a sze-
repélt, így írja le Fedák Sári: »Szegény Papp Miska, örökre felejthetetlen 
szeretett kollégám, a második felvonásban gyönyörűen mondta el azt a 
pár szó prózát, mely Iluska haláláról szól és a Rózsaszállal végződik. 
Miikor az első, a legjobb, a soha el nem felejthető Bagó elkezdte énekelni 
szívhez szóló kis hangján: »Egy rózsaszál szebben b ŝy-él«, mindnyájan 
nagyon meghatottan hallgattuk. A második versnél a meghatottság még 
fodrozódott. A dal végién Papp Miska elsírta magát. A kórus háttal álllott 
és sírt. Mindenki sírt, kivétel nélkül. En, amilyen hosszú voltam, úgy 
estem rá Lázár Ödönre, aki akkor a szinhifa titkára volt és a súgólyuk 
előtt állott, hogy egy kicsit nézze a próbát. LázíiV is sírt. Konti letette 
a dirigens-jbotját, ráborult a ikottára és úgy sírt. Pedig nem volt nagyon 
érzékeny öregfiú. Kivétel nélkül mindenfei sírt, mindenki zokogott. Ebben 
a pillanatban lépett be a színpadra Beöthy. Egy szót sem szólt, csak 
meghatottan nézte a jelenetet, ö is nagyon, meg voll hatva. Aztán csen-
desen megszólalt: »Köszönöm, mára eiiie ,̂ mindenki hazamehet.« Mikor 
dél'beu a szokottnál hamarabb mentem hasa, azzal állítottam be Szidi 
nénihez: »Sziducim, most már biztos, hogy százszor megy a János vitéz!« 

A főpróbát végignézte Sarah Bernhard és társulata. Egyetlen szót 
nem értettek az idegennyelvű »exotikus« színdarabból. De a szemük köny-
nyes l e t t . . . 

Beöthy mindenkivel verekedett. Csatázott lasz édesanyjával, színháza 
oszüapávail, Fedák Sárival, minden titka letéteményesével, Lázár Ödönnel, 
egyedül hízott a János vitézben« és hogy az események mennyire őt iga-

C f l R O l O I- A S 
A citrom nedve és olaja TERMÉSZETES »0*-VITAMIN. 8erkentőleg ha* a vérkeringésre, emeli a 
bőrmirigyek kiváíasztásrtt. ezáltal az összes bőrszépséghibdk megjavulnak. Megóvja a« arcbőrt 
hidegtől, naptól. órdességtöl. ránrosodiUtól Az arciznm rusalmas lesz. ÜDÍT FRISSÍT. Törv. védve 
ClTROM-kences, zsiros, éjjelre, nagy tubus P 3.— CITROM-olaj arctisztitásra, nagy üveg P 2.50 

„ kenőcs, nedvdús, púder alá, nagy tub. P 2.— „ rdnctalanitó olaj, nagy üveg P 2.— 
„ kenőcg szeplő ellen, nagy tégely . . P 5.— ,, szappan P1«— 
„ arcviz zsirosság, mitesszer ellea, n. tiv. P 2.— „ púder P 3.80 

Vidéki szétküldés költségmegtakarításért, az összeg előzetes beküldését kérem (faláda és portó 1 2 ) 
SCHADEK ANTALNft kozmetikai intézete, IV., Váoi-utoa 0. L 3. /Coreo moziház.) 
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zolták, azt a jöyő maitattia meg. Színháza lejtőre került. Zseniátós ösztö-
nével megmentette toi« vállalatát a megsemmisüléstől. A bemutatóelőadás 
1904 november 18-án volt. Aznap a képviselőháziban olyan vilhar volt, ami-
lyenre évtizedek óta nem emlékeztek. Eíkik-ccr volt a híres Perczel-féle zseb-
kendő-szavazás. A közönség- mámoros volt a függetlenségi, gondolatoktól, az 
önálló nemzeti törekvésektől. Mindez csak segítette a színmagyar János 
vitéz sorsát. A darabra a Kiirélly Színiház tökéiebesen felikészült. Csep-
reghy Ferencné, Rákosi Ida ragyogó ízléssel tervezte imieg a János vitéz 
ruiháát. FediáJk Sári ímezeivirágas és árvalányhajas kalapját, karikását, 
dohányzacskóját éis furulyáját Ujházy Edéből kapta. Amikor Zsazsa be-
lépett a színpadra, karikását elpattintotta, árvalányhajas kalapját el-
hajította, még hang sem hagyta dl az ajkát és máris felzúgott a taps-
váhar. Lelkes, iboldog etsite volt. Beöthy, akii az egész első felvonás alatt 
a nézőtér utolsó széksora mögött állt, az első felvonás után felszaladt a 
színpadba és csak anmyit mondott: 

— Na, a haza megvan mentve. 
Aztán sorra járta a színészeket. »Jelentkezlhe/bik kétszáz koronáért a 

pénztárnál«. »Négyszáz koronás előlegét elengedem.« »Fizetését -duplájára 
emelem.« »Ezt magának hoztam, száz daraibf egyiptomi cigaretta.« »Köszö-
nöm, amit tett, szerződését egy évre mieghossizaJb'bítoim.« 

Mosolyok virítottak. Mindenki boldog volt. Ahogy Beöthy mondta: 
»A hassa meg volt mentve.« 

* 
A <bérmutató előadás lázas sikere <után az első húsz előadáson, ha ki 

íh laliakul/t a kedvező fogadtatás, aat, ami ezután történt, igaaán nem le-
hetett remélni. Az első telt ház a 'huszadik előadáson votlt. Azután való-
sággal megrohamozta a közönség a színházat. Estéről-estére pótszékeket 
állítottak 'be. Az általános örömbe csak egy fájdalom vegyült. Kanti Jó-
zsef, a siker főrészese. súlyosan megbetegedett és Beöthy a balatonfüredi 
szanatóriumiba helyezte el karmesterét, akit nagyon szeretett. Az orvo-
sok őszintén megmondták Beöthy Lászlónak, hogy nincs remény: fel-
adták Kantit. Beöthyt megtörte a lesújtó hír. Színháza zsúfolt volt, de 
nem tudta 'magát teiljesen átadná az örömnek. Mindig Kantira gondolt, 
a szerencsétlen öreg karmester keserves sorsa foglalkoztatta. 

Lázárral leutazott Balaton füredre. A karmesteren látszott, hogy már 
utolsó napjait éli. Egészen összement; arcbőre olyan volt, mint a papiros. 
De szelleme még utolsó napjaiban is töretlenül friss volt. 

— Józsii, — mondta neki Beöthy, — amíg nem gyógyulsz fel, szer-
ződtetni kéül egy 'karmestert. Vincze egyimlaga nem tudja ellátni a fá-
rasztó feladatot. Kell melléje egy kanmester. Mondd meg, kii legyen az? 

Egy nevet említett. » ' ' 
Konti felkönyökölt áigyálhaeű és így szólt: 
— Oz egy roppont becsületes ember. Pénztárosnok nogyon jó lenne... 
Beöthy most egy másik nevet mondott. 
— Oz pedig egy roppont szoliid emfber. Ükár dirigál, oíkár nem, fél-

nyolckor már alszik. 
Beöthy erre aizt kérdezte, r.̂ m lenne-e (helyes, ha Kassáról szerződ-

tetné Marton Gézéi, aki a "Népszínházban Kanti Józef tanítványa volt. 
— Oz egy nagy gozeaniber, de oszt hozasd fel Pestre. De mondd meg 

neki, ho volami szoanárságot csinál a dirigeinsii polcon, ne hivotikazzon 
orra. hogy oszt Kantától tanolfba. Mert tőlem szamárságot nem tonolt. 

Fáradtan hanyatlott vissza párnájára. Beötlvy és Lázár nem zavar-
ták tovább. A kotíka el volt vetve: Marton Géza lesz Konti utóda. A mes-
ter kívánta így. Az öreg karnagy visszahanyatlott ágyára, area megbé-
kélten elsimult. Beöthy könnyezve nézte nagy munkatársát. Fájdalom 
szorította át szívét, érezte, hogy Konti József nélkül nehéz lesz dolgozni. 

Az igazgató és titkára lábujjhegyen kisompolyogtak a betegszobából. 
A karmester másnap meghalt. 

(Folytatjuk.) 
L ; L _ Laboratóriumi kiképzés (krémek stb. készítése). 

r L O Z m e n n a i R l R e p Z e S Továbbképzés. Külföldieknek előnyős kurzusok. 

FEHÉR JOLTtN kozmetikában V^V^A^lV "" 
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J ^ P ^ ^ j ^ B ^ Szerkeszti; Grötzer József mérnők 

Beküldendő: vízszintes 1, 22, 42 és függőleges 1, 10, 28.. 
VÍZSZINTES: 

1. A meg nem győzhető emberek-
ről szóló zsoltármondás (Aures 
habont et non audont.) 

14. Tudtára ad 
15. Híres 
16. Titkon néz 
17. Német prepozíció 
19. Bor — németül, fonetikusan 
20. »Erg« bellii keverve 
22. Belgium és Franciaország közti 

erdőség, véres harcok szinhelye 
23. Gyermektelen házaspároknál 

divatos 
24. Z. 0 . 
26. Va párja 
27. R.-T. — franciáül 
29. Vissza: a görög monda leghí-

resebb nőalakja 
30. Antalika 
31. Levágott 
32. Idegen névelő 
34. Lánynév 
38. Erősen hisz 

37. Állóvíz 1 7. 
39. Pestmegyei község 9. 
40. Kísérletben van 10. 
41. Híres Kosztolányi-regény egyik u . 

címszava 
42. Főzelék 12. 
43. Gyakori álláspont főleg állást- 15. 

keresőknél 18. 
44. Egy kert 21. 
45. Kutya 24. 
46. Annus » 25. 
47. Kenguruban van 27. 

28. 
FÜGGŐLEGES: 31. 

1. Téves következtetések kigúnyo- 32. 
, lására szolgáló mondás (Bacu-
lus in angulo, ergo pluit) 34. 

2. Vannak állatok, kik itt szeret- 35. 
nek élni (p. 0. az üregl nyúl) 

3. Mással titkon megfigyeltet 36. 
4. Mutatószó 38. 
5. Sok ember, sajnos, errs költi a 39. 

pénzét 42. 
Szóthord (zsírt, olajat) 44. 

V. T. 
Az ismeretlen 
Híressége 
A népszövetség sokat emlege-
tett főtitkára 
Egyse — németül 
Az Operaház főorvosa 
A teljes Abc első két bet&Je 
Menedék — németül 
N. R. H. 
Megtudta fogni 
Személyes névmás 
Altatás (orvosi) — németül 
Z. I. 
Az jó; ha a lép a köpüben 
ilyen 
Arrébb 
Vissza: nőknek kellemetlen je-
lenség 
öregember 
Német személyes névmás 
Szent — idegen kifejezése 
Vizet mernek belőle 
N. T. 



Utazás a Föld körül (VI.) 
(Európa 1.) 

Meg'fleö'üéffül a képekkel definiált földrajzi neveiket kell beküldeni. 

5 I 6 ? 8 9 10 11 12 13 1* 

VÍZSZINTES: IS. Államszttvotség 
17. Drágák« , mely nappa] sttld és 

mesterséges lányben vórttses 
JÎ. Saám mássalhangzói 
20. ft. E. H. 
22. Samu mássalhangzót 
23. Ki« bolygó, melyet Witt fede-

tett 2 el 1898-ban 
24. »Ilyen« remek 
25. A mérkőzések neve a vívásnál 
20. 

30. Virág 
32. Konyhában van 
33. Malom magánhangzói 
3B. A Nemzeti 8zinház kiváló 

művész« 
37. USA állam 

40. Ránc 
41. Kétes 
42. Szőr 
43. Leánynáv 



M. Római ércpénz 
SS. KA tőszó 

44. Becézett férfinév 
48. Angol empirista filozófus 

(1711—78) 
47. Nők álma (Tévedések elkerü-

lése végett: bunda) 
48. Gyümölcs, mely « görögöknél 

a termékenység és bőség, 
valamint a halál és megsem-
misülés szimbóluma volt 

49. 8zám 
50. Molett nők »poklac 
51. A cipó őse 
52. Calcium ]ele 
53. Tiltó szó 
55. N. P. 
50. A négerek amerikai gúnyneve 
58. Apát mássalhangzói 
62. Szülő 
83. Német határozatlan névelő 
84. A Szállnak a vadludak írója 
85. Az Oszrák-Magyar Bank fő-

kormányzója volt 
87. Abesszíniai herceg 
70. Másol 

FÜGGŐLEGES: 
1. 

2. Fém 
3. Nemes gáz, melyet »függ. 8.« 

nevezett el 
4. Az 1514-i parasztlázadás vezére 
5. Altatás 
8. Női név 
7. Teljesen ki kell inni as Italt 

a pohárból 
8. 1904-ben Nobel-dijat nyert an-

gol kémikus. A Magy. Tud. 
Akadémia külső tagjává vá-
lasztotta (1852—1918) 

9. Sin mássalhangzói 
18. Közteher 
1L Jegyes 
12. 

38. Fohász 

13. Eltanácsol ás része 
14. Férfinév 
15. Talál 
18. Dohányos igéje 
19. Görög betű 
21. Abc eleje 
22. Angol hajóorvos, aki a legt' X 

sők közt volt, akik humoros 
angol kaland- , é s tengeréazre-
gényeket Írtak (1721—71) 

24. Minden cáfolat azzel kezdődik 
25. Német folyó 
27. A juhféle állatok hímje 
28. A. W. 
29. Gulliver járt ebben ai ország, 

ban 
31. Lengyel iró, aki 1924-ben 

Nobel-díjat kapott (1888—1925) 
32. V Ifikártya 
34. Régi magyar muzsikus 

73. A görög mitológiában a haj-
nal megszemélyesítője 

74. Véd 
75. Állati lakhely 
78. 

77. A tett rugója 
78. A gazdák egyik legnagyobb 

ellensége 

il. ceruza 
42. Zenész 
43. Svájci kanton 
45. Ááááá 
46. Józsua apja 
47. Európában laknak 
48. Germánium jel« 
49. U. E. 
51. Indulatszó 
52. Virág 
53. 

80. Páncélautó 
81. Asszony 
82. Fém 
63. Tabu mássalhangzói 
64. Nem ezt 
65. »S« 
86. Futballista teszi 
68. Actinium Jala 
81. D. H. 
70. Igek&tfi Bársony János 
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K E R E S D A H I B Á T ! 
Ennek a rejtvénynek a megfejtésében egy helyesírási, hiba vim. (Ezt küldendő be!) 

TÍZSZINTES: 
1. Még nem tudni: ki? 

11. Oszthatatlan részecskék. 
12. Hivatalnokok dolgoznak itt 
13. A templom (»szegény« 

állat) 
15 .Gtallium vegyjele 
16. Jellemtelen gazember 
17. Nural szülőhelye 
18. A fukar fogához veri 
19. Férfinév 
20. Dal 
21. Nagy — angolul 
22. Bortermeléséről világhírű ma-

gyar vár«» 
23. Jazz-zenekari hangszer 
24. Angol viszonyszó 
25. Rag 
26. Kutya 
28. Vissza: régi római pénz 
29. Idegen területmérték 
30. Adám egyik alakja »Az ember 

tragédiájáéban 
32. Birtokol 

33. Mappa — eleje 
34. Név a görög mitológiában 
35. Sereg 
36. Észtország főhelye 
37. T. D. Z. 
38. Puccini operája (névelővel) 
39. Azonos betűk 
40. Legyűr 
41. Kártya-műszó 
42. A »cet« hibás elnevezése 
43. E helyen levő 

FÜGGŐLEGES: 
1. Vidáman 
2. Sémita nép 
3. Háztállat 
4. Állami jövedelem 
5. Fösvény — németül 
6. Vizet át nem eresztő talaj 
7. Nemcsak ón 
8. 0 . R. L. 
9. Kecske teszi 

10. Búslakodik magában 

11. Híres magyar bor 
13. Törvénytelenül eltulajdonít 
14. Német folyó — német neve 
16. Angol név 

(»Miss . . . . sajnálja«) 
18: Szilvát szárít 
19. »Isten ostora« 
21. Német névelő 
22. Pad — keverve 
23. Csavargó (névelővel) 
24. önálló állam a Himalája állán 
25. Virágos terület 
26. Sémita nép 
27. Markovits, a »Szibériai garni-

zon« Írójának keresztneve 
29. Az ilyen szó szent 
30. Poroszország és Litvánia 

határfolyója 
31. Elhunyt magyar iró 
33. Zöldség 
34. Nép 
36. H. E. H, 
37. Hajó része 
39. Francia hímnemű névelő 
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KERESD A HIBÁT! 
Ezt a keresztrejtvényt egy »olivasomk« küldte Ibe. iNem javítottuk ki a hibákat. 

Tessék megkeresni és beküldeni azokat! 

VÍZSZINTES: 
L Népszerű német iré és leghire-

Bebb regénye 
13. Fordított román pánt 
14. Szigetelő 
16. Olasz íré 
17. Visszafelé Jár 
15. A némafilm hires drámai hős-

nőjének neve fonetikusan 
19. Nem ml 
20. Most éppen nem sokat adnak 

rá a spanyolok 
21. Már a disznó is únja, annyiszor 

fordul elő keresztrejtvényekben 
22. Az eső . . ik 
23. Fedák Sári nénije 
24. Miért nősült? Biztosan értékes 

hozományt kapott (két „szó.) 
25. Azonos betűk. 
27. Dettó! 
28. Nem törte kezét lábát, mert 

szerencsés volt az . . . 
29. A tanyai nép becézte iffy a 

nagy szögedi mesemondót 
30. E-tlen mesél 
31. A legrégibb magyar irodalmi 

emlékben fordul elő 
32. Cicero igy irta a kettőt 
33. Német tenger 
34. . . . és a rajongója 
35. All a . . . 

38. Sir 
39. Alig értél a város határába, 

máris fizetned kell 
41. Ilyen pápa is volt 
45. Kitűnő rajzoló, iró és lóverseny-

kritikus 
46- Dosztojevszkij fivérei. 
47. így indul a vonat 
48. Ha azin-es, Shakespeare-t is 

játszanak benne 
49. Nem arra! 
50. Azon ellentéte 
51. Molnár Ferenc is ezt teszi 
52. Ez az egy Londonban 
53. Wells leghíresebb műve 
54. Zár 

FÜOÖOLEGÜS: 
1. Az »Éhség« és »Viktória« írója 
2. Elhányt filmszinésznő kereszt-

neve 
3. Ű készít felvételt vele 
4. Kellemetlen válasz 
5. Töprengő ember kérdése 
6. Névelő 
7. Angol észak 
8. Nem fölé 
9. Lelkében, de házában is 

10- Latin kötőszó 
11. Arany: . . . és Magóg 

12. Híres Galsworthy-azinmű, 
a Vígszínházban játszották 

13. így mutat a neveletlen gye-
rek . . . 

14. . . . de most már elég volt, 
üssünk a kezérel 

15. Azonos betűk 
17. Földműves használja ősszel és 

tavasszal — keresztrejtvények-
ben télen-nyáron 

21. Fordított fohász 
22. . . . West, Hollywood énekes 

Vénusza 
23. Német ág fonetikusan 
24- Kötőszó 
25' Róka Mnki névjegye 
26. A reneszánsz költőié, az »Orlan-

do furioso« szerzője, 1474—1533 
28. Megszégyenít 
29. . . . de France 
31. Atlan nád 
33. Első Soroksári Futballklub 
37. Nem én evezek 
38. Hires selyem 

40. Férfinév 
41. Szám 
42. Holló mondja, de nem E. A. 

Poe hollója 
43. En — latinul írva 
44- Éktelen ár 
45a. Ot 
46. Gvere ide 



Belő- és képrejtvények 
(Fagaros) 
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, EGY KIS TÖRTÉNELEM 
— Gondolj feleségedre és gyerme-

keidre! Abban a városban kell leélni 
életüket, amelyet apjuk serege alázott 
porba. Abban a városban, ahol min-
denki az áruló fiát fogja látni bennük! 
Nézz reám, fiam! Nézz a szemembe! 
Ezek a szemek eddig mindenkivel 
szembe mertek nézni. Ezután anyád 
csak lesütött szemmel járhat az ősi 
város falai között. 

— Gyertek hozzám, hagyjátok el a 
várast! Te tudod, milyen igaztalanul 
(bánt velem. Maradjatok itt, nálam. A 
város úgyis elpusztul, elpusztítom! 

— Nem gyermekem. Nem tetézzük 
árulásodat újabb árulással. Hazánkat 
elpusztíthatod! Mi is vele pusztulunk. 
Talán vérünk lemossa családunk ne-
véről a gyalázatot, amit t e . . . t e . . . 
gyermekem! 

— Anyám,, győztél. A várost meg-
mentetted. De elvesztetted fiad! 

Kik között folyt le ez a párbeszéd1? 

FEL A KOSÁRHOZ! 

Melyik úton jut a három gyerek a 
leggyorsabban a kosárhoz? 
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Egy titkos záron hét gyűrű volt egy-
másraellett függőlegesen, hét-hét .be-
tűvel. Ha a gyűrűket úgy forgatták el, 
hogy vízszintesen hét földrajzi név 
jött ki egymás alatt, a zár kinyílt. 

SZERKESZTŐI ÜZENET 
(Csorna Béla) 

Állapítsák meg, hogy az alábbi szer-
kesztői üzenet tényleg egy olvasó kér-
désére felel-e, vagy pedig a szerkesztő 
csak kitalálta. 

Fehér Leó. Bpest. 1. Göröf? valutá-
ját a Nemzeti Bank a napi árfolya-
mon becseréli drachmára. 2. Névma-
gyarosítás! kérésével forduljon a bel-
ügyminisztérium illetékes ügyosztá-
lyához. 

PIEGf E J T Í S E K 
az 1937. 17. Mámból: 

Aesopustól Walt Ui»-
neyig: 
H Ä R O M K 1 S M A L A C A R A 
A M A N O K O L A J S A V K 
N E M E S S É G I F A L I B I 
SN GT J O B B O L D A L R 

A L A O C S E A N A D A D A 
NH H O Z Z B T K I G E L 
D A L M A T A H A A K O N K T 
E M M I K Ü I C C S A L 
R U H R FARM N I L S D E 
S I A M E Ü N N E P O R E G 
E P E M Á J GOE Ö D A N S 
NŐ A M E L T MM H A R C Z 

K A R O D E F E L Ö L I E 
S E H E R E Z A D É O S A A B 
Z I O L A S Z L A P M I B 
I T T A S É I Ü N N E P GR 

T A E M A T IN I A G Y Ú 
A R O S A Z N K E E J N E H 

A H O L L Ó É S A R Ó K A RA 
C S Ö P P E N E F É L E H E J 
ÖC U E R A L A L A B A K A 
LO S R Ó F R Y J LM 
Ö N F E I F K F A B L E S 
P I R O S K A É SA F A R K A S 

AR A T L A S Z A T É R 
R E N O S O F T A D É L K E 
I C S I P K E R Ó Z S I K A V 

P R Ó Z A I J E L E S R E N D Ü 

Sakk: 1. Be4—a4, 
Kbö—a4. a. Vb4. 

Az áruló térkép: A leg-
nagyobb »állam A betű, 
a kővetkező B b«tö-t je-
lentett, a kővetkező 0 
betűt stb. S Így az út-
vonal adta a mondatot*, 

Vásároljon ön ist: Az 
elsőrendű »MlxV« kávé 
nem lehet olcsjbr). mint 
a másodrendű.. Tizon\,>t 
és fél deka nem kerül-
het belőle ugyanannyiba, 
mint ti1 deka. 

Mértan: 2 méter egy-
egy oldal. 

Nem történt semmi: 
Kinyitotta az ernyöjAt. 

Kiskeresztrej tvény. 
SULLYPRUDHOMME 
HE INR ICHHE INE K 
E N S U ÜSO KA 
LRD ÖZ I IRE LAT 
LEBONT EDI B IRO 
ELEMÉR MOGORVÁN 
Y A R D Á T E M E L I C A 

TG KN L IR IKUS 
TIH EGYET P SOM 
EV LR TA HA NE 
R TAT VESTA LYR 
ELŐLEGES NIMFA 
PELIKAN BATDKAN 

Állandó ncn jutalmak 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
LUSZTIG GIZI, Bp., Podmaniczky-u. «3. II. lő. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb-

lámpa (Pála és tsa, Václ-út 66): 
BAGHY PAL, Cibakháza. 

1 pár GFB arany virág harisnya: 
NEUMANN ÉVA, Vác. Dombai-u. 3. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA eréme: 
DR. WOLF GÉZÂNÉ, Sárvár. 
Egy nagy doboz VALERY pouder: 
VARADY 8ÁNDORNÉ, Martonvásár. 
dr. Noseda OSMO púder: 
MOLNÁR ISTVANNÉ, Tihany.. 
GE-VI la azsúros selyemharisnya: 
BÊKEFI AGNES, Bp., Hernád-u. 43. I I . 

10 GLADIATOR Super Fine penge: 
FEJÉR LÁSZLÓ, Eger. Teleky-u. 7. 

VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-út 
47.) Marvel-Chlpre, Tuft-w'ider: 

ROSEN FRIDA, Győr, Kisfaludy-u. 87. 

BOON'a kakaókülönlegesség, Vi kg: 
ROSTA JENÖNÉ, Bp., Nagy Lajos király-út W«. 

2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
HORVÁTH GYÖRGY, Bp., VAci-u. 36. félemelet. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
BULÁK ENDRÉNÉ. Devecser. 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
NOZDROVICZKY FERENC, Tiszalök. 

RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy: 
NYI'RY KORNÉLIA, Bp., Rákócziéit 18. 
ERDŐS ERZ8ÉBET, Bp., Dobozi-u. 19. I . 2. 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKÂRTY A : 
SZÖ-NYI GÉZA, Bj>., Retek-u. 28. 
DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
AMBRUS LILI, Bp., Újpesti, rakpart »9. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
ÖZV. KRAU8Z BÉLANÉ, Csehszlovákia. 
GURBAN JULIA, RomAnia. 
RAJIEZAY MIMI, Ronxánla. 
WLA&ZLOVIT8 GUSZTÁV, CsehszlovAkia. 
BOSNYÁK FERENC, Jugoszlávia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó heti Jutalmakra pályázók beküldési 

határideje a Szinházi Életnek az Ulető helyre 
érkezésétől számított 10 nap. 
A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 

rAirandó: »FEJTORNA«, — Megfejtések a Szinházi 
Élet Balt (Erzsébet-kőrút 7.) levélszekrényébe 1« 
bedobhatók. Már egy helyes megfejtéssel la lehet 
pályázni, de több megfejtéssel nagyobb az esély. 
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Beküldendő: vízszintes 1, 23, 42 és függőleges 1, 3, 28. 
VÍZSZINTES: 

1. Az elmúrts kérlelhetetlen ere 
jéről szóló mondás (Contra vim 
mortis, non est medic&men in 
hortts) 

14. Nem dicsérő Jelző 
15. Éle 
16. Egy város, mely messze van 

Jeruzsálemtől 
18. B. M. 
19. Nem nagyterjedelmú 
20. Dagad (viz) 
21. Nyelvével teszi az ember 
22. Férfinév 
23. Zenei Jelzés a tempó mérséklé-

sére 
26. >Mikor«-ban van 
27. Ledőlt várfal 
28. Kettős 
30. S. G. 
32. Adna — magánhangzók nélkül 
33. Hires német író és kritikus ve-

zetékneve (Alfréd) 
34. Beethoven egy ilyen nevű kis-

lányhoz irt egy kis zenemüvet 
(ók felesi.) 

36. Erre a helyre 
37. Papirmértékegység 
38. Lefőz 
38. Aladárka 
41. Vissza: apród — Idegen nyel-

ven 
42. Nagy félelem 
43. Húzni — franciául (lásd vasúti 

kocsikban a felírást) 
44 enir s= emlék 
45. Kétes 
46. Hol — németül (fonetikusan) 
47. Bibliai hegy 
48. Mező 

FÜGGŐLEGES: 
1. Mondás arról, hogy a biró szava 

maga az igazság (Bes iudicata 
pro veritate habetur) 

2. Nyugati gót király, aki Kr. u. 
410-ben elfoglalta Rómát 

3. Igen fontos ága az iparnak 
4. Nem emide (ék. felesi.) 
5. Debreceni ló 
0. Ilyen minden élőlény — még az 

ember is 
7. Hőemelkedés magánhangzó nél-

kül 
8. Az idevaló cédrus a leghíresebb 

10. N. V. 
11. A győzetam istennője 
12. Bómai szán-JegyeSc. összegük 

60?,. 
í 15. Ezek is római számjegyek, 

összegük 2550 
18. Angol hussziftörték 
21. Vallás rövidítve 

24. Ellentétes kötőszó 
25. Svájci kanton, fővárosa Altdorf 
27. Orvosi műszer 
28. Régi fegyver 
30. A becsületrend francia elneve-

zésének első szava 
31. E. P. 
33. A maszlag latin neve 
35. Területmóriák 
36. Titkon megfigyelni 
37. Határrag 
39. Állóvíz 
40. Kötőszó 
42. Női becézőnév 
44. Az uncia angol rövidítése 
45. T. S. 
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Nemcsak a készítmények minőségébén, hanem a Lalaghé 
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