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Csehszlovákia
gyógyfürdők, 

m agaslati gyógyhelyek

„CIFI“
útján nyújt felvilágosítást!
Vízum, utazás, szálloda, valutaigénylés!

,,CIFI“  csehszlovák hivatalos
Fürdő- és Idegenforgalmi Információs 

Iroda, V., József-tér 8.
Telefon: 3-842-58 és 1-835-20.

•  ■

Az AIR FRANCÉ a Magyarországon legrégeb
ben — 15 éve- — működő légiforgalmi társaság 
WIBAULT típusú hárommotoros repülőgépe az 
új budapesti közforgalmi repülőtérről való első 
indulás alkalmával július 5-én reggel 9.2ü perc
kor. A gép Bukarestből indulva Belgrád, Bu
dapest, Wien, Prága, Nürnberg, Strasbourg, 
Párizson át Londonba az; egész kontinenst át
szelő vonalat 13 óra alatt teszi meg. Az AIR 
FRANCÉ ezzel a népszerű »Fléche d’OrienU 
vonalával először csatolta fővárosunkat az 
európai légiforgalomhoz és ma is a Budapestet 
érintő nagy légivonalak között a legelső he

lyek egyikét foglalja el.

E g y é n i- é s  társasutazásainál,
ha jól, olcsón és kényelmesen akar utazni, 
vegye igénybe a c u  világhírű szervezetét!

A U T Ó C A R R A L  A  FELSŐOLASZORSZÁGI TAVAKHOZ
augusztus 1-tííl augusztus 18-lg
Verona-Ríva sül Carda-Bellaslo-Stresa-Milano-Verona
Budupest-Verona-Budapest p  9 A A

III. osztályú gyorsvonat ............. *  O W
Augusztus 1-töl augusztus 13-ig
„Végig O laszországon”
Trfeste-Bologna-Roma-Napoll- p  U K A  
(Capri)-Firenze-(Venezia).........■* “ U U

Példátlanul olcsó luxus hajóutazás

a „CONTE ROSSO“
óceánjáróval a Kelet mesevilágába
DALMÁ<IA-R0DI-K0NSTANTINÁP0LY-4 DARDANELLÁK
Augusztus 10-töl augusztus 21-lg
Trieste-Ragusa-Rhodo5-Ostambul-(attaro-Tríejteb»í<<-»i
Budapest-Trieste-Budapest p n n n  t x l

111. osztályú gyorsvonattal.........  ■ Z zU -lU l
Felvilágosítás, prospektusok, Jelentkezés:

C O M P A G N I A  I T A L I A N A  T U R I S M OC I T

S
Az olasz államvasutak hiv. képviselete, Budapest, VI., Andrássy-út 29. Tel. 127-070.

PLI T B ü l a t o U d U

a z  e z e r e v e s  
palotaváros a tengeren  
A  keletadriai idegenfor
galom  központja  

N e m z e t k ö z i  turistaállom ás
Felvilágosítások: »Putnik« Split

/.FABINYI-PENZIO
Cégtulajdonos: BREUER, dr. Fabínyi Imréné 
személyes vezetésével. — 56 szoba, hideg-meleg 

folyó víz 1 Árnyas parkban saját kiépített strand, nyi
tott, zárt, tágas társalgók. Tánc-zene! Hungária Unl- 
versal trió: Takács, Háber, Mllkó együttes. Üdülés !
Sport! Szórakozás! Budapesti iroda: V., Berlini- 
tér 6. Telefon: 1-287-13. — Balatonlelie, telefon: 27

A  Színházi Elet társasutazásai
Olaszországba társas utazásainkon 

útlevél nélkül utazhat I
Aug. 1— 15-ig. Aug. 15- 29-ig.

D i a S a i k *  M. N. B. 736 sz. Olaször- 
I f l l l S U f l  szági nyaralással egybe- ■ M l ■ ** v u  jfötvo indul

Tengerparti nyaralások
Augusztus 1— aug lő. B  O Q f t  
Augusztus 15 —aug. 29-ig ■

14 napos nyaralás Ausztriában
Bármikor megkezdhető és tetszés szerint meg
hosszabbítható utazások,
Augusztus 22—szeptember 2.
8  n apos társashajó  kirándulás a M. F.

T. R. „Erzsébet király- A l r l l l l l Á l ' l lné" termes gőzösével H l U U l l O r a
Augusztus 12—19-ig.

F e l s ő  D u n á r a
továbbá Várna, Konstantinápoly stb.

Irodájához Erzsébet-körút 7. T. 1-419-50

Abbázia, Portorose, Venezla-Lldo, Rlmlnl, 
Ricclone, Vlaregglo, San Remo,

H a jó  k ö ru ta z á s o k  
Végig Olaszországon

16-napos társasutazás az olasz városok meg
tekintésére.

Forduljon a Színházi Élet Utazási



X X V II. évfolyam Budapest, 1937 július 18-tol 24-ig 30. szám

S Z Í N H Á Z I  e l e t
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP

SZERKESZTI: INCZE SÁNDOR

m y  -:

Hollywoodi az európai sztárokat mindig: átformálja a saját ízlése szerint. Gaál Franciska legújabb 
portréjáról könnyű megállapítani, hogy a magyar primadonna is sokkal szebb és érdekesebb

lett Amerikában
(Paramount foto)



A  Színházi Elet arra hizlal, hogy legutóbbi párizsi és londoni utániról 
számoljak be az ő nyilvánossága előtt. Néhány úti morzsát, ötletszerű föl
jegyzést nyújtok át tehát az alábbkákban a nyájas és, remélem, türelmes 
olvasónak.

SzOrreálisták
Párizsban kevés jó szín

házi előadást, de annál 
több remek képet és szob
rot lehet látni.

Senki se mulassza el 
megnézni a francia festé
szet retrospektív kiállítá
sát, az isteni Grcco-kiállí- 
tájst és a  sSa'lon des inde- 
pondants« tárlatát a Petit 
Palais-ban. Am it a fran
cia képzőművészet legjobb 
kedvében csak kitermelt, 
az mind, tömör és pompás, 
reprezentatív kivonatban 
itt együtt látható most. De- 
raiin. Flamminek, Serüsier. 
Matisse, Picasso, Maillot 
és mindenki, aki ma ko
molyan számít.

Itt vannak az úgyneve
zett »szii r reá 1 ásták« is. Eze
ket már nem tudom kö
vetni. Ez az irány az új 
festészeti tendenciáknak 
már olyaú. szinte elméleti 
felfokozásából, túlbonyolí
tásából ered, hogy az áb
rázolt téma reális elemei 
már fel sem ismerhetők 
többé, sőt én aJzt hiszem: 
itt már a vizualitás hatá
rain is túlmenő agy-m un
kával állunk szemben. . .

Egyszóval: ők a szúrreá-
listák. Sokat beszélnek, vi
tatkoznak róluk a pári
zsiak.

Boldog franciák! ők  már 
— túl a realitáson —• sur- 
realisták is lehetnek! Mi, 
szegény magyarok, beér
nek azzal, ha életünk csak 
a realitásig felemelkedhet
nék. M i még ennek is 
alatta vagyunk, ő k  sur- 
realisták. mi soMS-reallis- 
ták vagyunk. Sőt: sans-
sou-realisták (a sou t. i. a 
legkisebb francia pénzne
met is jelenti) . . .

A legértékesebb valuta
Párizsban is már sejtettem, Londonban az

tán végképpen meggyőződtem róla, hogy a leg
értékesebb vialuta ma a világon: a pengő. Mert 
a legnehezebb megkeresni. A legritkább. A leg
kevesebb van belőle.

Állítom, hogy egy súlyos angol fonttal 
könnyebb találkozni, mint egy lenge kis ma
gyar pengővel, amely incselkedik, kelleti ma
gát, de aztán rendszerint lemarad a találkozó
ról. A  komoly font talán nehezebben ad talál
kát, de azon aztán biztosan megjelenik.

A  font általában olyasvalami, ami: van.
A pengőről inkább csak beszélnek.

A francia közönség
A  francia, vagy közelebbről, a párizsi kö

zönségnek többszázéves joga van ahhoz, hogy 
egy vígjátéki fordulatot előre kitaláljon. Hiszen 
ebből a talajból nőttek ki a világ összes víg
játéki fordulatai.

Es mégis: ha a párizsi közönség előre ki
talál egy vígjátéki fordulatot, boldog kaca
gásba tör ki, elébe megy az ötletnek, vidáman, 
büszkén, hogy részese lelhet, hogy ő is kitalálta, 
hogy ismét találkozik a régi, kedves ismerőssel, 
a százegyedik szer feltálalt ősi ötlettel...

A  pesti közönség ilyenkor fagyottan ül a 
helyén, mosolya legföljebb gúnyos, ha akad; és 
ha még egy gesztust isi belefektet, az azt fejezi 
ki, hogy: ajvé!



Vasárnap délutánon kí
vül még két hétköznap- 
délutáni előadást is tarta
nak a londoni színházaik. 
Teljes helyárak és — ha 
egyébként is siker van — 
telt házak mellett. Egy 
hatszáz személyes színiház 
délutáni bevétele könnyen 
eléri a 400 fontot is, ami 
jóval több, mint ma bár
mely. akár legnagyobb bu
dapesti színház esti maxi
muma. Elméleti maximá
lis lehetősége.

De hát ez csak a pesti 
színházigazgató hideg szá
mokban megnyilatkozó 
forró lírája . . .  Ah, hagy
juk ezt!

Érdekesebb ennél maga 
a közönség, amely ezúttal 
nincs frakkban és estélyi- 
ruhában). De, íme, lunch 
után is éppen olyan nyu
godt és türelmes, mint este, 
az ünnepélyes dinner után, 
amiben mindig egyik té
nyezőjét láttam a külföldi 
közönség »gutgesinnt« jó
indulatának. Aztán meg 
itt van a szent délutáni 
tea abszolút életszükség
lete, sőt: szertartása. Erről 
a színház kedvéért se 
mond le a vérbeli angol. A  
szünetben szép komplett 
teákat szervíroznak, tetsze
tős porcellánban, szend
viccsel és teasüteménnyel. 
Az ölükbe veszik és ünne
pélyesen elfogyasztják. 4— 
500 ilyen komplett tea el
fogy egy délUitánd! előadá
son.

Mikor kimegyünk az öt 
óra körül végződő előadás
ról, már több százan á'l- 
nak sort az utcán, hogy az 
esti előadás olcsóbb helyei
re bejussanak. Pár fillérért 
székeket osztanak ki a vá
rakozók között, akik rész
ben állva, részben nyugod
tan ülve várnak az esti 
pénztár-nyitásra.

Az angol
Ez a közönség nagy befektetéssel ül be a 

színházba. Frakkba és estélyiruhába öltözik. 
Tizenöt—̂ huszonöt pengőt ad (shilling-ben) a 
jegyéért. Nincs mérsékelt árú, vagy még mér
sékeltebb árú jegy semmiféle formában. Több 
százan még sorfalat is álltak órákig, vidáman 
és türelmesen, hogy az upper-circle-jegyek kö
zül, melyeket csak este adnak ki, minél jobbat 
kapjanak.

Logikus, hogy e befektetéssel szemben 
kapni is akar valamit. Nevetni, vagy sírni 
akar. Minden áron és minél előbb. Alig várja, 
hogy mulathasson. Az előadás' első öt percében 
itt olyan kacagás dübörög, mint a legjobb pesti 
vígjátéki előadás harmadik felvonásának a 
végén, ahol a vicc helyzeti energiájának már 
a legnehezebb ember sem tud ellenállni.

Van egypár tipikus angol színészi mozdulat, 
gesztus, szemjáték. Most is, tíz előadás során 
is. számtalanszor találkoztam velük. Ezek, 
akárhányadikszor is, biztosan és pontosan hat
nak. A színész számíthat rá. A hatás mindig 
befut.

Pesti aggyal érthetetlen, de ez a közönség 
nem kritizálni megy a színházba. Nem azért, 
hogy a saját elmeélét fenje a produkción, a 
darabon. Nem akkor találja meg a számadását, 
ha fölébe kerekedhetik a darabnak, hanem ak
kor, ha kiszolgáltathatja magát vele, másszó
val: ha szórakozlhatik. Ha mulathat a vígjáté
kon. ha megrendülhet a tragédián. Talán per
verzitás, de ezért -megy színházba...

Aki a dramaturgiának azt az egyszerű for
máját gyakorolná, hogy London lakosságának 
számát egyszerűen elosztaná Budapest lakossá
gának a számával és így számítaná ki, hagy 
hányszor fog nálunk az a darab menni, amely 
Londonban ötszázszor, vagy ezerötszázszor ke
rült színre, akkor könnyű dolga volna, de, bi
zony, valljuk be, némi csalódások is érnék . . .  
Nem tudom, hánnyal kellene némely százas lon
doni szeriest elosztani, hogy az a három elő
adás legyen az eredmény, amelyre egy-egy ilyen 
nagy londoni siker Budapesten számíthat... 
Hiába, színházban még a matematika sem pozi
tív tudomány.
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Jóakarómtól kaptam ajándékba 
ezt a kis ékszerdobozt, egyik leg
népszerűbb éjszakai helyiségünk 
műsorát. A  műsor — nemcsak 
egyszerűen műsor, hanem művészi 
fotográfiákkal tarkított kis album, 
a nyári idegenforgalom tisztele
téi-e angol, német és francia szö
veggel. A  szöveg magyarul (mert 
az első oldal magyar) nem több és 
nem kevesebb a szokványos mű
sorismertetésnél. Méltatja a helyi
ség szépségét, jutányosságát, az 
italok, zene és táncszámok kitűnő
ségét, a hangulat forróságát. A z
után rátér az ittjárt hírességekre. 
Felsorolja a windsori herceget, a 
kapurtalai maharadzsát, a sziámi 
királyt, a monacói fejedelmet, 
mint koronás főket, Maurice De- 
kobrát és Erich Maria Remarque- 
ot, mint költőkirályokat és egész 
csomó filmnagyságot, továbbá 
idézi, hogy ki milyen szavakban 
méltatta az ott töltött estét. Idáig 
semmi különös. A  magyar szöveg 
diszkrét, szinte szerény. A  francia 
és angol szöveg a magyar fordí
tása, — de csak majdnem. Ahol 
magyarul egy jelző, ott angol 
vagy franciául két jelző. A  koro
nás és egyéb fők szavai, melyek 
magyarul egyszerűek, a fordítás
ban virágosak — úgy virágoznak 
és illatoznak, mint a nyári rózsa
bokor. Windsor hercege — az an
gol szöveg szerint — kijelentette,

hogy a helyiséget díszítő jég
tömbbé fagyasztott rózsacsokrok 
feledhetetlen benyomást tettek rá. 
»Soha életemben« — szólt a her
ceg — -»nem láttam még ilyen 
fényűzően kiállított virágokat. Az 
önök helyisége valóban ragyogó.« 
Es így Maurice Dekobra: »Ugyan 
Sir, — mondá kegyesen —  az ön 
helyisége legyőz minden párizsi 
helyiséget.« (Tessék megfigyelni, 
hogy Windsor csak egyszerűen 
beszélt, de Dekobra kegyesen 
m ondta...) Viszont nem helyesel
hetem, hogy műsoríró úr kiadja 
néhány vendégét. A  monacói feje
delemről elmondja, hogy »nem 
veti meg a világi örömöket és 
minden híres európai dancing ha- 
bitüéje«. A  kapurtalai maharad
zsáról megsúgja, hogy mivel őfel
ségének tilos alkoholhoz nyúlnia, 
csak a délutáni órákban teára jött 
el, de fia, a trónörökös, nem dél
után és nem teára jelent meg. 
Ejnye, ejnye, kedves szövegíró 
uram . . .  és ha ezek a kompro
mittáló hírek eljutnak Monacoba 
és Kapurtalába és mélyen alá
ásva az uralkodó presztízsét, for
radalmat idéznek elő? M it fog ön 
akkor érezni, amikor majd az új
ságban olvassa, hogy tollával fel
billentette a világ egyensúlyát? 
Mindez szép, — sőt, hogy az író 
kedvenc jelzőjét használjuk — 
ragyogó, hanem az album fény
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pontja mégis az a négy oldal, me
lyeken megismerkedünk a helyi
ség csillagaival, a tizenhat ra
gyogó görllel. A z  ismerkedés úgy 
történik, hogy minden oldalon lá
tunk négy rendkívül csinos női 
fejet és minden fej alatt olvasunk 
egy kis idegennyelvű magyará
zatot. Nem a hölgyek nevét olvas
suk, nem is tánc- és énektudásuk 
méltatását. Másról van itt szó. 
Tánc- és illemtudásról magyará
zat nélkül is tájékozódhatik az 
idegen, de vannak egyéb dolgok, 
amelyeket jól nevelt szerény fiatal 
lány csak hosszabb nógatás után 
közöl a tisztelővel. Nógatások el
kerülése céljából, tisztelőnek csak 
bele kell pillantania a műsorba és 
azonnal megláthatja, hogyan és 
mikép nyerheti el a hölgy kegyeit 
(vagy teljesen reménytelen-e az 
eset). ím e pár szószerinti fordí
tás: Egy Harlow-szerű szélesajkú 
platinaszőkeség képe alatt ez áll: 
Szereti a rántott csirkét, melyet 
sok pezsgő kövessen. Ha válasz
tania kell a két jó között, inkább 
a rántott csirkeszárnyról mond le, 
mint a pezsgőről. E gy szendemo- 
solyú, gesztenyebarna szövege így 
szól: Olyan férfiakat szeret, akik
nek ezüstösen csillog a halánté
kuk. Ha cigányzenét hall, sírva- 
fakad. (Megjósoljuk, hogy ennek a 
hölgynek lesz az életben legtöbb 
sikere.) E gy kissé molettebb barna 
hölgy, aki kevésbbé mutatós szom
szédainál, a következő magyaráza
tot kapja: Imádja a süteményt és 
a nagyon édes tésztákat, gyűlöli 
a konyakot és a szeszesitalokat. 
Szereti a szentimentális filmeket. 
(Ez a hölgy vidéki, sőt takarékos 
vidéki vendégek esete.) Nem úgy 
szomszédnője, akinek magas hom

loka és rejtélyes mosolya annyit 
jelent, hogy: Rajong a turfért és 
minden hazárdjátékért. Álma, 
hogy egyszer valami nagy szeren
csét ragadjon meg kis kacsóival 
és ezt a szerencsét alaposan ki
használhassa. Ennek a leánynak 
egészen sajátos stílusa van. (lró 
úr itt annyira elragadtatta magéit, 
hogy bár senkit se akarunk gya
núsítani, de mégis kicsit feltűnő.) 
A  hosszúhajú barna szépségnek 
»kedvenc eledele ham and eggs. 
Csak pár csöpp szódával hígított 
whiskit iszik és imádja Clark 
Gable-t.i A z ugyancsak igen csi
nos, de unottan mosolygó leányka 
»szőke férfiakat kedvel és csak a 
legerősebb italokat, gint és vodkát 
pártolja«. A  bodros Garbo-frizu- 
rással »nem szabad szerelemről 
beszélni, majd nemsokára beszél 
ö . . .  Különben csak a francia ko
nyakot kedvelik Legsikerültebb 
leírás azé a komoly, sötéttekintetű 
simahajú hölgyé, aki: Ügy kezdte 

'az életet, hogy Culbertson vetély- 
társává akart lenni. Kétesztendei 
kemény munka és sok könny után 
belátta, hogy nincs tehetsége a 
bridzshez, pályát cserélt és most 
boldog. Helyszűke miatt nem foly
tathatom. A  fotografia-magyará- 
zás azonban annyira megragadta 
fantáziámat, hogy szobámban levő 
összes arcképekhez pársoros szö
veget költöttem, melyeknek nagy 
sikerük van, de nem a fotográfiák 
eredetijeinél. Rendkívül szórakoz
tató játék, csak ha túlságosan di- 
vatbajön, komoly anyagi károkai 
gkozhat a fényképészeknek, mert 
majd senki sem meri magát levé
tetni.
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Hollywood suttog...
nyi interjúban, az újságírók lázasan je
gyeztek mindent, de ők hisznek legke
vésbé! Valamennyinket elfogta a tömeg
pszichózis, a riporterek mind Jean Bar- 
low halálának »igazi« okát kutatják.

Elsősorban azt a népszerű színészt sze
retnék kifaggatni, aki az utolsó években 
legközelebb állott a szőke sztárhoz. 
Együtt töltött perceiket nyomozzák, 
nem volt-e közöttük affér, nem szakítot
tak-e egymással í — mert, egyes szállingó 
híreik szerint Harlow önként távozott 
az életből. A  fájdalmas némaságba búr- > 
kolódzó színész volt felesége is az érdek
lődés középpontjába került, sokan úgy 
vélik, hogy az ugyancsak híres színésznő 
meg tudná fejteni a Harlow-ügy titkát.

Jean Harlow életében is lejátszódott 
már egy tragédia; második férje, Paul 
Bern halála után gyilkossági gyanú ár
nyékába került. Harlow annakidején tár
gyalás nélkül úszta meg az ügyet, bebi
zonyosodott, hogy Bern bigámiát követett 
el és első feleségének zsarolása elől me
nekült a halálba. Spritíszta körök most 
összefüggést keresnek a rejtélyes Paul 
Bern eset ős Jean Harlow váratlan ha
lála között. Szerintük a volt férj szólí
totta magához Harlow-t, az asszonyt, akit 
mindennél jobban szeretett. . .  De ez csak 
üres kombináció, ellenőrizhetetlen szeán
szok eredménye. A  többség más, aktuáli
sabb szerelmi motívumokat gyanít.

Es külön nyomoztat a hatalmas bizto
sítótársaság, amely legalább is egy or
vosi műhibát szeretne bizonyítani, hogy 
a »szőke méreg« halálára bűnbakot sze
rezzen. Persze nem szentimentális indító
okokból, csak éppen az anyagi felelőssé
get szeretnék a más nyakába varrni.

A  »fehér kastély« — ahogy Jean Har
low villáját nevezik — múzeum lesz. Ide 
kerülnek a filmgyár és a magánosok 
Harlow relikviái. Most rendezik az anya
got és a család közelállói még nem adtá’ 
fel a reményt, hogy valamelyik bútorda
rabban ráakadnak Jean Harlow sokat 
emlegetett naplójára. Mert az . elfoglalt 
sztár, akinek minden írásbeli dolgát kü
lön titkárság intézte, — arra mindig sza
kított magának időt, hogy gondolatait 
és életének minden titkát feljegyezze. A  
naplóról sokan tudnak, bár még soha 
senki egy sorát sem olvasta. Mégis a 
naplótól remélik a titok nyitját: Jean

Egy vidám foto a platinaszőke sztár életéből: 
Jean Harlow kéz és láb lenyomatát cementben 
örökítik meg: egy jótékonycélú garden-partyn

(M. 6. M. foto)

Hollywood, július.
Mikor néhány hete villámcsapásként 

lesújtott Hollywoodra Jean Harlow ha
lálhíre: a filmváros szinte megbénult. 
Sztárok és epizódisták, technikai sze
mélyzet és a stúdiók közkatonái: a film
extrák egyforma megdöbbenéssel és 
könnyes szemmel fogadták a rövid hiva
talos jelentést; hogy a »szőke méreg« 
nincs többé . . .

Persze az élet megy tovább, a munka 
tempója csak arra az egy napra lett 
csöndesebb, de Hollywood, ez a csillogó, 
felszínes város nehezen felejt. A  műter
mekben és a laboratóriumban, a »beauty 
salc<onok«-ban és a dru-gstore-oikban ma is 
mindenki csak Róla mesél. Harlow, az 
ember és a művész; Harlow, a platina- 
szőke asszony mindennapos téma minde
nütt.

Hetek óta visszatér azonban egy ál
landó kérdés, mi baja volt Harlownak! 
Igaz, hogy ez a sugárzó, remek teremtés 
szinte máról-holnapra egy ilyen könyör
telen betegség áldozata lett? Lehet, 
hogy tömeghisztéria, de a publikált be
tegséget senki sem hiszi el.

Mindenki szerelmi történetet keres a 
Harlow tragédia hátterében. A  Central 
Hospital orvosai hiába nyilatkoztak ezer-

\



JEAN H ARLOW  UTOLSÓ FÉNYKÉPE
»Saratoga« című utolsói filmjét már nem fejezhette be Jean Harlow. Tragikus halála megakadá
lyozta ebben. A »Saratoga« egyik külső felvételén készült ez a fotográfia a »Szőke méreg«-röl, 

kerekeken gördülő öltözökocsija előtt
(Life foto)

Harlow állítólag szerelmi hátterű, tragi
kus halálának megfejtését.

Hollywoodban Harlow ma is érdeke
sebb sok élő sztárnál. Mindenki róla be
szél, az emberek titkolódzva bízzák egy

másra az ifjabb verziókat és mindenki
nek van egy saját, jobb értesülése, amit 
sbizonyítani is tudd . . .  így  indul el agy 
legenda Hollywoodban . . .

Walter Pusztay
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A ffáltyfrzat dsa fyy&zteje>
a kéieu utazik Báus&a

Mielőtt a Pária-pályázat e heti 
eredményhirdetésére rátérnénk, mu
tassuk be pár szóval az első győz
test, KI inga Lászlóné született Szöl- 
lősy Alicet, akinek ez a győzelem a 
dicsőségen kívül kétszeres örömet 
okozott, mert július 8-án, szóval az 
első eredményhirdetés napján töl
tötte be a tizenkilencedik esztende
jét. Születésnapi meglepetésnek ál
modni sem lehetett volna szebb és 
értékesebb ajándékot, mint ezt a tíz
napos párizsi kirándulást. Különben 
— modernség ide, modernség oda — 
három éve van férjnél, egyenesen az 
Orsolyiták rózsadombi iskolájából 
ment az oltár elé, abbahagyva gim
náziumi tanulmányait. Jó diák le
hetett, legalább is ezt mutatják a pá
lyázatra beküldött megfejtései.

Most pedig, miután szerencsés 
utat és jó mutatást kívánunk neki, 
közöljük, hogy a második heti pá
lyázatunk győztese ismét nő lett, je
léül annak, hogy a hölgyek nyilván 
több időt szentelhetnek a rejtvény- 
fejtésnek és a pályázatban szereplő 
más problémáknak. A boldog nyertes 
ugyanis Kemenemljai Kiss Márta, 
Arad, (Str. Harig 2.), akinek már 
nehezebb dolga volt, mint elődjének,

mert több, mint száz helyesen meg
fejtő közül kellett kiválasztanunk, 
mint abszolút győztest. Vitán felüli 
győzelmét pontos, találó és rövid 
feleleteinek köszönheti. Itt adjuk a 
válaszokat:

1. Darvas Lili: » Társasjátéka
2. Ady: »Szeretném, ha szeretné

nek^
3. Edward windsori herceg.
4. Biblia (ó- és újtestamentum.) 

Nietzsche: Levelei. Anatole Francé: 
Epikur kertje. Schopenhauer: »Die 
Welt als Wille und Vorstellung, 
V ilágtörténelem.

5. »Három kis ördög«: Binnie Bar
nás, Charles Winninger, Nan Grey, 
Barbara Rcad, Diana Durbin.

6. Az őszes lír tétjei a következő 
betűket adják :P E T E R II I N

K E. Ezekből állította össze a 
rendőrtiszt a tettes nevét.

7. Dékán Frigyes—Szécsén Mihály: 
»Barcelonában.« (Spanyol vakser.)

8. Zilahy Irén.
9. Külön; mert iaz egyik félnek fel

tétlenül alkalmazkodni kell a másik
hoz és ez nem abszolút pihenés.

10. Hungária—Kispest (Cseh, Rát- 
kai, Gergő.)

11. Törzs Jenő.
12. Alig Jancsi juhászbojtár Ilus- 

káját ölelgeti, szétszéled a nyáj és 
intrikák miatt el kell hagynia falu
ját. Huszár lesz, Franciaországban 
elnyerhetné a király leányát, de_ hű 
Puskához. Barátja Iluska halálhírét 
hozza, Jancsi világgá _ megy. Tün- 
dérországfoan Iluska sírjáról tépett 
rózsát bedobja Elet tavába; Iluska 
életre kel és ia tündérek maraszta
lása ellenére boldogan tér vissza 
Jancsival falujába.

Az új nyertest szívből üdvözöljük 
és tudatjuk vele, hogy amint már a 
múlt számunkban is jeleztük, nem 
kell okvetlenül Párizsba utaznia. Vá
laszthat akár valamely ottani, akár 
egy balatoni, vagy mátrai fürdő
helyet, esetleg jöhet Budapestre is, 
ahol a szigeten, vagy általa válasz
tandó előkelő szállóban költheti el a 
pályadíjra előirányzott összeget.

lábbiakban közöljük a következő 
heti pályázatot, amelynek megfejtési 
zárlata: július 26, délelőtt 11 óra.



2. számú pályázat

i m é i  wxfyíj -mozi?-

4. számú pályázat.

3 'm i ^ t j á t c A

Évekkel ezelőtt, amikor 
színházi válság rázta meg 
az egész világot, fölmerült 
az azóta is gyakran han
goztatott vád. hogy a film  
megöli a színházakat. A z 
óta kiderült, hogy a jó 
színházra a legjobb film  
sem veszedelmes. A  jó szín
ház ma is prosperál és a 
film legfeljebb olcsósága 
révén versenyezhet vele. A  
közönségben azonban mégis 
két kategória alakult ki: 
a színházbarátok és a film
barátok tábora. Mi most 
azt kérjük tőlüki. vitassák 
meg e pályázat kapcsán, 
melyik az igazabb élvezet, 
az élő színház, vagy a 
film és miért? Mindenki 
pártállása szériát indokol
jon, az indokolás azonban 
természetesen ne közelítse 
meg egy értekezés terjedel
mét. Legyen rövid és el
més.- mint egy epigramma.

Az igazi kritikai szellem ott kezdődik, 
amikor az ember rövid, összefoglaló ké
pet tud adni arról, amit látott, vagy ol
vasott. A részletekben való pepecselés
hez csak annak van módja, aki tisztá
ban van az egésszel. Igen jó példa erre 
a napilapkritikus munkája, aki — kevés 
hely állván rendelkezésére — néha bo
nyolult meséjű darabok tartalmát pár 
mondatban érzékelteti, de. úgy, hogy az 
olvasóközönség mégis tisztán látja az 
egészet. A kritikai szellem nevelését 
szolgáljuk tehát, amikor azt kívánjuk 
az olvasótól, hogy mondja el nekünk egy 
darab tartalmát táviratstílusban. Ez
úttal nem könnyű és mégis egyszerűen 
megoldható feladatot választottunk ki. 
Mondja el az olvasó tömören Madách 
remekének, *Az ember tragédiájának« 
tartalmát és közben lehetőleg figyeljen 
arra, hogy minden fölösleges szó meg
drágítja a távirat költségeit. Tehát ta
karékoskodjunk a szavakkal és csak a 
lényegeset távirat ózzuk meg a Színházi 
Életnek.

5. számú pályázat
Ki ez a színésznő?

I. számú palyazat
Melyik színdarabból való ez a jelenet és kiket ábrá- 

_________________________ zol a kép?

Ezekülsn n em  lényeges, hoqij miihalJroz
3. számú pályázat

Melyik slágerből van ez a kottasor?
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6. számú pályázat
Melyik filmből való ez a jelenet és kik vannak 

a képen?

9. számú pályázat
1914-ben készült felvétel. 
Nemrég tele voltak a la
pok szerelmi házasságá
val. Valószínűleg a kelet- 
indiai szigetekkel lesz a 
jövőben valami kapcso
lata. Tessék kitalálni ki ez1

7. számú pályázat
Melyik versből van ez a 

négy sor és ki irta?

Estve jött a parancsolat 
Fiolaszín pecsét alatt 
Egy szép tavaszi éj

szakán
Zörgettek Jancsim ab

lakán.

8. számú pályázat
Ki ez a színész?

10. számú pályázat

ta'jx)

Mind az öt férfi halálsápadt lett. Egymásra bámultak, 
hogyan történhetet ez? Helga Björneson sohasem fogja meg
bocsátani! Valaki közülök nem bírta tovább a gyönyörűséget, 
beletapsolt Helga egyik áriájába még a bevégzés előtt. És a 
nagy színház egyrésze utánament, tapsvihar kerekedett a 
Wagner-opera közben, elnyomva a zeniét, éneket, megzavarva 
mindent!

Helga! megrezzent a tapsra és a páholyra bámult. Soha
sem fogják elfelejteni ezt a tekintetet. Éppen tőlük? Az imá
déitól, akik városról-városra kisérték diadalukéban?

Carrigan, Vinarde, Avezzani, Les-Elves és O’Donnel vé
gigszenvedték métg az előadást, amelyet Helga zavartságá- 
ban és kedvetlenségében egészen elejtett. És Avezzani a pá- 
hloly hátterében összeintette megdöbbent társait.

— Helga rettenetes lesz, — mondta. — Akármi történt is, 
meg kell fogadnunk egymásnak, hogy se szóban, se írásban 
nem áruljuk el, ki volt a tapsoló. Vetélytársak vagyunk, 
méltatlan lenne hozzánk, ha ilyen eszközzel távolitanánk 
el egyikünket. Mikor Helga választ közülünk, ennek nem 
szabad öt befolyásolnia!

Mind megfogadták, aztán Helga elé álltak az öltözőben. 
A szép művésznő sírdogált és meig akart halni.

—. Soha, soha nem akarom többé látni azt, aki így 
tönkretette ezt az estémet! — sikoltozta. — Mondják meg, ki 
volt?

Avezzani közölte vele, hogy nem mondhatják meg. Meg
követeli tőlük a lovagiasság, hogy hallgassanak. Helga to- 
porzőkolt, aztán intett az öltöztetőnőnek:

— Ezek azi urak nem léphetnek be többé hozzám, meg
értette? Mindaddig, amíg meg nem tudom, ki tapsolt bele az 
áriámba! Jó estét, urak!

Öt pompás autó hagyta agy időben az operát, Helga 
imádói elkeseredett kétségbeeséssel gondoltak fogadalmukra. 
Kora reggel azonban Helga Björnesonnak igen furcsa virág
kosarat kézbesítettek névtelenül. A tarkaszinü virág- 
özönt Helga rossz kedvvel turkálta, de nagyon meglepte, hogy 
a kosár egészen kicsi csokrokra bomlik. Minden csokrocská
ban két rezedavirág, egy pipacs, és két mimózavirág volt 
három, szál nyulfül-levél mellett. Helga töprengve és bosszú
san nézegette a különös összeállítást, majd a virágszíneket 
megfigyelve ujjongva sikoltotta: Mostmár tudom, ki tapsolt! 
Elárulták, szó és írás nélkül!

Ki volt a tettes?
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II. KARLSBAD.
UOO Karlsbad tu 

lajdonképpen 
nem más, mint 
örökös küzde
lem az orvosok 
és ©semegeüzie- 
tek között — 

mondja Molnár Ferenc,* Es neki igazán 
tudnia kell, hiszen évtizedek óta egyik 
idegenforgalmi attrakciója a világhírű 
fürdőhelynek. Különös véletlen folytán 
Karlsbad főutcájának, az Alté Wiese-nelk 
együk oldalán vannak a csemegekeres
kedések, a másikon az orvosok. Hogy 
végül is ki lesz a győztes, azt nem lehet 
tudni, pedig a harc pontosan 1700 óta 
tart, amióta Karlsbad híressé vált. A  
gyönyörű sültcsirke, ami a kirakatokból 
kínálja magát, olyan szép és rózsa
színű, hogy szinte színpadi kelléknek 
hat. Hát még a »wurst«-ok különféle 
válfajai, a sok édes sütemény, a sok pa
zar gyümölcs! És mindez abban a város
ban, ahol mindenki hosszú cédulákra 
előírt diéta szerint eszik zsírtalan, eei- 
lulose-fehérje- vagy cukormentes étele
ket, vízben főtt főzelékeket. (Kivétel 
Szenes Ernő, aki ebédre és vacsorára 
végigeszi a szanatórium összes létező 
menüit.)

Bármennyire modern fürdőhely Karls
bad, végeredményben mégis csak kúra
város. A  kúra a beszélgetések főtémája, 
vezérfonala. Aki komolyan veszi a dol
gát, annak már reggel hétkor talpon 
kell lennie, hogy elvégezhesse a rá rótt 
napi penzumot. Megrögzött pesti éjsza- 
kázók reggel nyolckor sorbaállnak a 
kutaknál. Legtöbben a Mühlbrunnál 
vannak. Parfőmös, ezüstrókás dámák, 
elegáns urak, kaftános zsidók és parasz
tok. Karlsbadhan igazi demokrácia ural
kodik. Legcsodálatosabbak a kútnál dol
gozó lányok. Hihetetlen az emlékezőte
hetségük. Egyszeri látás után odaadják 
mindenkinek a számozott ivópoharát.

Ivás közben mindenki végigsétál a 
kúttól kiinduló karlsbadi »Yáci-utcán«. 
az Alté Wiesen. Én is végigsétálok ve
lük, kezemben a langyos, ízetlen Miihl 
brunn-vízzel és közben, mint a többiek 
a kirakatok kincseit bámulom. Karlsbad 
specialitása a kesztyű. Gyönyörű és na
gyon olcsó. Már tizenkét koronáért re
mek, mosható sz.arv.asbőrkesztyűket látni, 
A legszebb és legdivatosabb se drá
gább huszonöt. koronánál. Ezt és 
Baba-papucsot, szandált és haris
nyát a legszegényebb nő is vesz. Gyö

nyörű zsebkendőket látni, — Párizs sem 
mutat különbeket.

De a fő-főattrakció egy ékszerész-kira
kat. Itt láthatók Duse Eleonóra világ
hírű gyöngyei. Körülbelül 3U0 karát a 
súlya a ritka fényű és szépségű két 
gyöngyszemnek, .amit Duse a spanyol ki
rálynétól kapott és amit szinte babonás 
ragaszkodással viselt egy vékony pla
tinaláncon. Ügy érezte, hogy a gyöngy
höz fűződött minden sikere és szeren
cséje. Amikor élete vége felé tönkre
ment és amerikai turnéjához pénzre 
volt szüksége, elzálogosította a gyöngyö
ket. Százezer svájci frankot kapott ér
tük, de a pénz nem hozott szerencsét. A 
nagy tragika rövidesen meghalt. A 
gyöngy most eladó, sokan érdeklődnek 
utána. Láttam is a valószínű vevőt, 
orosz származású, híres bankár, — a 
legcsinosabb fiúk egyike Karlsbadhan — 
aki a feleségének, egy lehetetlenül szo
morú külsejű, púpos kis asszonynak 
akarja megvenni a kincseket.

Számomra és a legtöbb itteni nő szá
mára az utópisztikus gyöngyöknél érde
kesebbek a szőrmék. Elragadóan szép.

Molnár Ferenc Karlsbadhan



háromnegyedes coboly és nerzkabátokat 
láttam. Újdonság, hogy a bőrök nem 
hosszában, hanem keresztben vannak 
bedolgozva, mint valaha régen. A  biber- 
kabátok egészen kékesfényűek. Van köz
tük hosszú és háromnegyedes. A  sport- 
bundákat színes kashával bélelik. Egész 
kirakatravalót láttam egyik szűcsnél 
trikó- és szövetbélésű, hófehér bárány
bőr sportkabátból. Minden elegáns nő
nek van ilyen esípőigérő, hófekéir, ma
gyar báránybőr bundája. Sok nerz- és 
mókuslkepeit látni, valamennyit ke
resztbedolgozott szőrmével.

Amilyen szépek a szőrmék, olyan le
hetetlenül gyengék a többi divatdolgok. 
A  pesti nő már antiknak találja azokat 
a ruha- és kalapmodelleket, amikért itt 
rengeteg pénzt kérnek. Ellenben nagyon 
szépek a  híres ántilopjk.abátok és puló
verek, amiket Braunnál kapni. (Het
venöt koronáért a legszebb és legjobb 
pulóvert látni nála.) Az asztal- és ágy- 
neinűekről költeményt kellene írnom, 
olyan szépek. Az abroszok vékony ba- 
tisztból, tűhímzéssel, batiszt applikáció
val és csipkekombinációval műremeknek 
mondhatók. Persze, olyan drágák, hogy 
alig párat adnak el belőlük egész sze
zonban. Annál olcsóbbak a selyemszerű, 
színes damasztahroszok és a szivárvány 
minden színében készült frottír fürdő
szoba garnitúrák.

A  szép ruhákat nem is a kirakatok
ban, hanem a divatos lokálokban lehet 
látni. Voltam az Imperial nagy gála- 
dinéjén, amelyet az amerikaiak rendez
tek. Káprázatos elegancia volt. Kevés 
em pri mé.iren geteg fehér muszlin, földiig- 
érő, gloknis, hermelin- és nerz-redingo- 
tok, csodálatos ékszerek. A  díszhelyen az 
öreg Laemmle ült, a filmvezér, nagy 
csatád középpontjában, csupa öreg néni 
és bácsi vette körül. Egyébként nagyon 
egyszerűen él. Láttam reggel a pékhez 
bemenni. Karlsbadi divat szerint ői is 
kis csomagban viszi ki a kétszersültet, 
sonkát és vajat a reggelijéhez a Kaiser 
Parkba.

Vacsorázni legtöbben a Puppba járnak. 
A magyar arisztokraták kedvenc helye 
a Loib, itt láttam esténként Ferenc Sal- 
vator főherceget, Ferenc József vejét is. 
Egyszer mlég a legelszántabb kúnások i® 
elmennek a  Reginába (.a Werbezirik húga 
énekel sanzonokat. Hangban és külsőre 
megtévesztésig hasonlít szegény Csák. 
váry Csibiire), a Pupp-bárba, vagy a 
Kakadu-mulatóba. Utóbbi helyen a szerep
lők között Kónyi Lujzát láttam, a volt 
pesti színésznőt.

A  vasarnap délutáni nagy szórakozás a 
lóverseny. Mindenki itt van. A  jártató 
bán Wenokhoim Cecil grófnőt láttam 
osztrák arisztokratákkal. Az egyik büffé- 
isztal mellett feltűnt Molnár Ferenc ga
lambősz feje (vele külön karlsbadi ri 
portban kéne foglalkoznom es mindjárt 
vissza is térek ra). A  nagy író, Jób Dá
niel, Roboz Imre és Bulla Elrna társasá
gában ült. Bulla először járt lóversenyen, 
szenvedélyesen vetette magát a játékba 
es hogy nyerési sanszait feljavítsa, min
den futamban minden lovat megjátszott. 
Pedig némi szakértelemmel könnyű volt 
nyerni, csak a magyar zsokékat és ma
gyar lovakat kellett fogadni. Esch és 
'l'uss minden versenyt összenyertek.

A legnagyobb esemény a reggeli a 
Geysir-parkban, így hívják az egykori 
Kaiser-parkot. Száz és száz ember sétál 
ki a kúttól a gyönyörű, erdős hegyol
dalba. Az autók — micsoda autók, Iste
nem! — üresen kísérik gazdáikat, a  világ 
minden létező országának rendszámaival. 
A legszebb egy spanyol rendszámú Ca
dillac — a pesti Bartmann Józsefé — és 
egy nyolchengeres, vadonatúj sport 
Rolls-Royce, Fritz Mandell fegyvergyá
ros tulajdona, Heddy Kiesler volt oszj- 
rák szépségkirálynő férjéé. A  házaspár 
külön nyaral, az asszony Franzeiishad- 
ban, a férj Karlsbadban. Ó a karlsbadi 
golf- és tenniszklub leglelkesebb sporto
lója, harminckétéves, nagyon csinos 
fiatalember. Autóparkkal és szolgahaddal 
székel az Imperialban. Ugyanott lakik a 
magyar Fould Ákosné is leányával, Aliz
zal. Minden elfogultság nélkül ő Karls- 
bad legnagyobb publikum-attrakciója. 
Gyönyörű szép és fantasztikusan elegáns. 
Egyik teadélutánon diónagyságú zafíro
kat és briliánsokat viselt egyszerű, hó
fehér angolos krepdesin ruhájához. A 
reggeli toalettjéhez viszont az előbb em
lítettekhez hasonló nagyságú rubinjai 
voltak. Asztalánál gyakran látni Abbas 
Hilmi ex-khedivét, Danilo montenegrói 
herceget (az olasz királyné bátyját) és fe
leségét, Miliea hercegnőt Beszélgetés 
közben kedvesen megvallotta, hogy min
den társadalmi sikernél büszkébb arra, 
hogy nagymláraa. Gyönyörű fáúumdkája 
van.

A nevezetességek érkezését csak most, 
július közepén várják Karlsbadhán. Jön 
a kapurthalai maharadzsa és León Blúm. 
Csodálatos, hogy a franciáknak van egy 
ugyanilyen gyógyhatású fürdőhelyük, 
Vi hy és ők mégis Karlsbadot favorizál
ják. Meg is kérdeztem egy tündérszép, 
fiatal francia hölgyet, Melissa Reid-et, 
miért nem megy inkább Viehybe? Azt 
mondja, hogy meggyógyulni csak Karls- 
badban lehet, mert Vichyben mindenki 
reggelig táncol, a nappalait pedig ét- 
alussza. Karlsbadban fordítva van, itt 
már reggel táncolnak és tizenegylkiOT 
mindenki alszik. A  reggeli és délutáni 
tánc-tea nagyon divatos az Imperiálban 
és ia Richmondlban. A  tánc azonban csak 
hat óráig tart, akkor mindenki siet a 
kútra, még ha kutya baja sincs, — mert 
ott a korzó. Láttam a Kolonad-on (a kút 
melletti sétányon) az öreg Fritz Kreis
Lányi Zsigmond, Salusinszky Imre, Jób Dá

niel és Roboz Imre Karlsbadban
(Foto Keilberg)
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lert és Schermann Rafaelt. Utóbbinak 
kisebb publicityje van, mint Pesten.

Csodálatos, hogy milyen keres a ma
gyar, pedig a fürdőhely látogatottsága — 
tavalyihoz képest tizenöt százalékkal 
emelkedett. A  geysirparki reggeli 
bridzs-szalónban, ahol más évben annyi 
magyart láttam, idén csak Szigetiék ját
szanak. (A legrosszabb napon is kétszáz 
parti van — pesti bridzs-szalónok!) A  
pesti művószkolónia fent lakik a hegyen 
a Bellevu© Szanatóriumban. Itt laktam 
ón. is a remek tuss és masszázs miiatt. Mol
nár Ferenc minden este náluk vacsorá
zik. Itt lakik még többek közt egy na
gyon sikkes, elegáns londoni hölgy, Mrs. 
Levy, aki Sugár Flóri volt pesti színész
nővel azonos.

*
ígéretemhez híven külön számolok be 

Molnár Ferencről, aki már valóságos 
idegenforgalmi attrakciója Karlsbadnak, 
bár kétségkívül unja ezt a dicsőséget. A  
rendes háromhetes karlsbadi kúra idegét 
újabb három héttel tokája meg, mert — 
mint mosolyogva mondja — a kúrát 
csak félig tartja be, tehát dupla időre 
van szüksége, hogy Jeliki ismeretét meg
nyugtassa.

Molnár az idén nemcsak pihent és

A Karlsbadi Tenisz Klub legjobb partija: L. M. 
Khatan indiai maharadzsa, Libuse Vesela, Érti 

János és Dr. Msinory

szórakozott Karlsbadban. Elvégezte az 
utolsó simításokat új darabján, a De- 
íiláu. Roboz és Jób már ki is osztot
ták a szerepeket. Darvas Lali játssza «az 
autócsárdia. tulajdonosnőjét, akinek férje 
(Somlay Artúr) beleszeret á  kiszolgáló- 
lányba (Muráti Lili). Szökni akarnak. 
Az asszony, a modem Delila, jól tudja, 
hogy a lánynak nean a férfi a fontos, 
hanem a pénze, ezért ravasz ötlettel 
megfosztja Sámsonét erejétől, ;a pénztől. 
A levágott hajú, pénztelen Sámson már 
nem kell a leánynak. Ennyit szabad el
árulni az új Molnár-darabról, amely ta
lán a legfinomabb és legköltőibb alko
tása az írónak. Mólnál már Vörös Pali 
díszleteit is jóváhagyta, csak még a 
premier dátuméban nem állapodtak meg. 
Ha meleg őszünk lesz, későbben kapjuk 
az új Molnárt.

Persze sok külföldi kábelt kap. A  leg
érdekesebb köztük He rezeg Cézárnak, a

Szigethy Pálné a legjobb magyar bridzselönő 
Karlsbadban

»  (Foto Poly)

Hollywoodban élő magyar írónak táv
irati ajánlata. A  Chaplin-filtmgyár nevé
ben tesz kitöltetlen összegű ajánlatot az 
írónak, ha hajlandó filmszüzsét írni a 
világ legnagyobb komikusa száméra. 
Molnár, szokása ellenére nem utasította 
el az ajánlatot, vár a válasszal. Gondol
kodik a szcienáriumon és várja Darivas 
Lilit, aki nemcsak pihenni jön Karls- 
badba, hanem két estén át föl is fog 
lépni az itteni színházban.

(Molnár állandó társaságában láttam 
még két pesti főszerkesztőt, Saluslnszky 
Imrét és Lányi Zsigát,

*
A  faltnál láttam Kaszab Zoltánnéft, 

Stem  Samut vedével, Elek. doktornál, 
Dirsztay bárót, Brüll Alfnédot, Pnager 
Sándort, Bíró Jenőt, Fuchs Leót, Bo- 
nisoh Henrik dr.-t és néhány pesti tár
saságbeli m am át Azokról a  pesti urak- 
ról, akik a Pupp kártyaszobájában ing
ujjra vetkőzve m ái ebédután elkezdik a 
kopogós romit ős rendszerint csak a le
zárt kúthoz étrkeznek, a saját (kérésükre 
nem adok névsort.

Guthy Böske ezen a kocsin lolytatja nyári 
naplójának útját: Bledbe, Abbáziába, Lidóra, 
Biminibe, Viarreggioba, Dolomitokba, Gas- 
teinba, Pörtschachba, Veldenbe és a Som- 

meringre



PESTRE
Kicsit meglepően hangzik, de valószínűleg Igaz: Budapestet a walesi herceg 

vezette be a legelőkelőbb világvárosok társaságába. Mindenesetre a Prlnce of Wales 
mutatta be Budapestet a nagy idegenforgalom pionírjainak.

Kétszer jött el hozzánk, először inkognitóban, mint Chester grófja, azután hiva
talosan, mint walesi herceg és később mégegyszer átutazott Pesten, mint angol 
íiirály. Most megint bejelentette érkezését, — mint Wlndsor hercege. Ezúttal fele
segével együtt jön; azzal a nővel, akiért az angol trónról lemondott. Budapest 
azonban ma is úgy fogja fogadni, mint idegenforgalmának királyát.



Először a Balatont látogatják meg. A balatoni kirándulás félig még nászútnak, 
félig már nyaralásnak számit. Négy napot töltenek Földváron és Siófokon, de 
vitorlás yachton nagyobb kirándulásokat is tesznek majd.

A balatoni kirándulás után Windsor hercege elhozza feleségét Budapestre. 
Újra együtt végiglátogatják azokat a helyeket, ahol annakidején oly Jól érezték 
magukat: a Dunapartot, a Szigetet, a hudai hegyvidéket. Budapest a régi szeretet
tel várja őket.

Ez a két kép egyébként a legújabb felvétel a Wlndsor-hereegl párról.



Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uralmi
Engedjék meg, hogy mielőtt lapunk 

Nyári Akadémiájának ismorkedéstani 
katedráján tartandó előadásomat meg
kezdeném, néhány rövid, de szükséges 
szóval körvonalazzam tanszékünk anya
gát.

Az ismerkedésnek három válfaja van.
Megismerkedhetik Mancika Ilonkával, 

Aladár Oszkárral és Mancika Aladárral. 
Az előbb említett két válfajjal ismerke
dési tanszékünk nem óhajt foglalkozni, 
mert ha Aladár megismerkedik Oszkár
ral, abból nem sülhet ki semmi érdekes, 
míg közbe nem jön valami nő és ha 
Mancika ismerkedik meg Ilonkával, ab
ból se lehet valami nagy szenzáció 
mindaddig, míg közbe nem jön egy 
férfi. De ha Mancika Aladárral ismerke
dik meg, abból épp akkor lehetnek a 
legérdekesebb és legszenzációsabb dol
gok, ha nem jön közbe semmi.

Azt hiszem: ezek után nem szorul
hosszabb magyarázatra, hogy tanszé
künk kizárólag azokkal az esetekkel 
óhajt foglalkozni, amidőn Mancika Ala
dárral ismerkedik és errevonatkozólag 
óhajtunk néhány szerény, de aránylag 
szakavatott tanáccsal szolgálni mind
azoknak, akiket tanszékünk anyaga ne
talán érdekelne.

Első és általánosságban tartott taná
csunk a két ismerkedő fél: Mancika és
Aladár különneműségéből önként követ
kezik. Mancika nőnemű lévén és Aladár 
himnemű, egy régi és örökbecsű elmélet 
szerint Aladárnak kell lennie a hódító 
félnek és Mancikának a meghódítandó- 
nak. Aladár támad, Mancika védekezik. 
Na már most fentnevezett és általános 
tanácsunk ehhez képest a következő: 
Aladár ne támadjon olyan hevesen, 
hogy Mancika megijedjen és Mancika ne 
védekezzék olyan kétségbeesetten, hogy 
Aladár ne merje megtámadni.

Mindezek előrebocsátása után áttérhe
tünk tananyagunk részletes előadására, 
amelynek során a megismerkedés külön
böző lehetőségeire kívánunk rámutatni, 
több fejezetben.

1. ISMERKEDÉS VONATON
Aladár egyedül utazik és meg óhajt 

ismerkedni a szintén egyedül utazó 
Mancikával. E célból mit tegyen Ala
dár!

Sétáljon el több ízben, lassú, imbolygó 
léptekkel a Mancika fülkéje előtt és 
mindannyiszor nézzen be. Először na
gyon diszkréten, hogy azt lehessen hin
ni, miszerint Aladárt tisztán és kizáró
lag a Mancika ablakára erősített »ICi- 

*
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Előadó tanár:
ZÁGON ISTVÁN

hajolni veszélyes:: tábla felirata érdekli, 
majd nézzen be Aladár olyan tekintettel, 
mint aki csupán azt akarja megállapí
tani, hogy vájjon nem volna-e ennek a 
fülkének a berendezése valamivel ké
nyelmesebb, mint azé, amelyben ő jelen
leg lutazik, harmadszor már nézheti A la
dár egyenesem Mancikát is, de egyelőre 
még csak olyan fürkésző érdeklődéssel, 
mintha azt hinné, hogy valami isme
rőst lát, majd alakítsa a pillantását kis
sé merészebbé és vágyódóbbá, végül 
már olyan epodve nézze Mancikát, mint 
egy negyedik elemista a cukrász kira
katába helyezett indiánért. Ha Mancika 
öt ilyen benézés közül kétszer visszanéz, 
akkor Aladár esete nem reménytelen.
Ha pedig harmadszor hirtelen, az ablak 
felé fordul, de a bal ajkán olyan futó 
mosoly jelenik meg, mint amilyennel 
amerikai filmszínésznők szoktak megbo
csátani haszontalan, de kedves pilóták
nak, akkor Aladárnak nyert ügye van.

Ezzel szemben Mancika legyen tartóz
kodó és finom. Arra nem kívánok uta
sítással szolgálni, hogy mikor vegye 
észre Mancika Aladárt: a második, har
madik, vagy negyedik benézóse alkal
mával, de semmiesetre se vegye észre 
rögtön legelőször, amikor észreveszi.

És ez az észrevevés legyen a lehető 
legelőkelőbb.

Ha Mancika véletlenül keresztbetett 
lábakkal ülne, akkor simítsa a szoknyá
ját egy gondolattal lejjebb, úgy, hogy a 
legközelebbi benézés alkalmával ne ő 
tehessen arról, hogy a szoknya egy ár
nyalattal feljebb siklott.

És olvasson Mancika. Lehetőleg angol 
regényt, mert vagy tud Aladár angolul 
és akkor a regény imponál neki, vagy 
nem tud és akkor még jobban imponál. 
Aztán sóhajtson Mancika és nézzen 
maga elé merengve, de a tekintetét ne 
fordítsa a vészfék felé, mert azt Aladár 
esetleg félreértheti.

És ne ruzsozza magát Mancika. Leg
feljebb kölnivízzel simítsa egy kicsit vé
gig a pofikáját, aztán szedje elő a kis 
lakk utineszesszerjéből a kedves mama 
által papírszalvétába csomagolt étvágy- 
gerjesztő szendvicset, abból majszoljon 
egy csöppet Mancika, finoman, gusztu
sosán és ez nagyon hatni fog Aladárra, 
mert nem fogja tudni, hogy melyikbe 
szeretne most tulajdonképpen beleha
rapni: a szendvicsbe, vagy Mancikába! 
Aztán keressen, elő Mancika tompaszínű 
ezüst cigarettatárcából vékony cigaret
tát, akarjon rágyújtani, de ne legyen 
gyufája. Ha erre Aladár nem rohan be 
és nem kínálja oda az öngyújtóját, ak
kor két eset van. Aladár vagy nemdo
hányzó, vagy hülye.



A fürdőhely bármely pontján nyugod
tan köthetünk ismenotséget olyan egyé
nekkel is, akiket azelőtt sohase láttunk, 
csak egy helyen ne ismerkedjünk. A 
strandon. Mert amiképpen sötétben min
den fekete, azonképen fürdőtrikóban 
mindenki fürdóvendég. Ehhez képest a 
strandon csak olyanokkal ismerkedjünk, 
akiket már előzőleg is ismertünk, fel
téve, hogy a strandon ráismerünk. JEz a 
mondat kissé valószínűtlenül hangzik 
ugyan, de régi és tapasztalt fürdővendé
gekkel tudjuk bizonyítani, hogy akit 
pirosvirágos emprimében láttunk, fehér 
kalappal, azt nem feltétlenül ismerjük 
fel sárga fürdőtrikóban, zöld szemüveg
gel. Amely természeti tüneményt nyu
godtan fordíthatunk javunkra is olykép
pen, hogy ha valakit netán mégiscsak 
a strandon ismernénk meg, kék trikó
ban, barna háttal, azt ne ismerjük meg 
felöltözötten, égővörös ruhában, zöld ka
lappal.

A  fürdőhelyi ismeretség többfélekép
pen kezdődhetik.

Vagy Aladár ugrik olyan bámulatra- 
méltó ügyességgel szaltóval kombinált 
fecskefejeseket, hogy Mancikának meg
akad rajta a szeme, vagy Mancika pró
bálgatja felállítani a fekvőszékét olyan 
ennivaló ügyetlenséggel, hogy Aladár
nak megesik rajta a szíve.

Végződni azonban majdnem minden 
fürdői ismeretség úgy végződik, hogy 
Aladár és Mancika nyaralás után is ta
lálkoznak Pesten és kölcsönösen nem 
tudják megérteni, hogy vájjon ml a csu
dát ettek ők egymáson a nyáron?

3 ISMERKEDÉS 
KÜLFÖLDI SZÁLLODÁBAN

Aladár hosszabb ideje nézi már Man
cikát. Azért nézi, mert Mancika olyan 
elegáns, mint egy párizsi színésznő.

Mancika hosszabb ideje élvezi, hogy 
őt Aladár\ nézi. Azért élvezi, mert A la
dár olyan disztingvált és sportszerű, 
mint egy angol lord.

Mancika franciául beszél a pincérrel, 
Aladár angolul és kölcsönösen meg van
nak lepve, mikor aztán megismerked
nek és kiderül, hogy mind a ketten pes
tiek. Pedig nincs a dologban semmi cso
dálatraméltó, mert minden pesti azért 
utazik külföldre, hogy ne lásson pestie
ket, aminélfogva minden pesti más-más 
külföldi szállodába bújik el, ennek kö
vetkeztében végül is nincs a világnak 
olyan szállodája, ahol ne lenne legalább 
egy pesti és ha odajön egy másik pesti, 
annak az ízlése nem lehet más, csak 
pesti, tehát ha valaki jobban megtetszik 
neki, mint a többiek, akkor biztosra ve
heti, hogy az illető pesti.

Itt jegyezzük meg mellesleg, hogy bár
mennyire azért is megy egy pesti kül
földre, hogy ne lásson pestieket — egy 
hét múlva már úgy ún mindenkit, hogy 
csak egyetlen vágya van: bárcsak a Jó
istenke küldene ide neki valakit, aki 
pesti.

4. ISMERKEDÉS TÁRSASÁGBAN
Az ember azt hinné, hogy erre az 

esetre tanfolyamunknak nem kell kitor- 
jeszkedni, mert hiszen Mancikát és Ala-

ci 1. c l  uuziasszoay un ital ja be egymás
nak, ennélfogva semmi különösebb rend
szabályra nincs szükség.

Ez azonbau csak elméletileg igaz. 
Gyakorlatilag úgy áll a dolog, hogy 

soha nem lehet tudni: vájjon nem ud
varol-e a háziasszonynak Aladár, ami
hez képest a háziasszony olyanokat 
mond Aladárról, hogy Mancikát lebe
szélje róla, másrészt az se biztos, hogy 
nem akarja-e a háziasszony Mancikát 
férjhezadni Aladárhoz, amely célból 
olyanokat mond Aladárnak, hogy Manci
kára rábeszélje?

5 BRIDZSSZALÓNBAN
A  lehető legnagyobb óvatosságot 

ajánljuk.
Ne higyjük Aladárról, hogy kizárólag 

azért kerülgeti asztalunkat, azért ül le 
kibicelni és azért kínálkozik a par
tinkba ötödiknek, mert tetszünk neki. 
Lehet, hogy Aladár egész egyszerűen 
észrevette azt a nőies tájékozatlanságot, 
amellyel a bridzs útvesztőiben hukdá-^ 
csolunk és semmi mást nem akar tő
lünk, csak nyerni akar.

És ne higyjük, hogy Mancika feltétlen 
bizonyossággal azért óhajt velünk ját
szani, mert férfias kellemünk és csillogó 
játéktudásunk meghódította őt. Lehet, 
hogy Maneika csak he akarja magát 
biztosítani jelentősebb deficitek ellen és 
úgy gondolja, hogy rossz kártyajárás 
esetén egy férfinek mégis csak köny- 
nyebb utólag azt mondani, hogy: Ja
pardon, én azt hittem, hogy csak hu- 
szadfillérbe játszunk.

6. HATÁSOS 
ISMERKEDÉSI FOGÁSOK

Hátra volna még azoknak a módoza
toknak tárgyalása, amelyek útján és se
gélyével Mancika és Aladár a legbizto
sabban és legrövidebb idő alatt ismer
kedhetnek meg egymással.

Idevonatkozólag tanfolyamunk hely
szűke miatt csak rövid és lapidáris egy
szerűségű szisztémakivonatokat közölhet, 
külön Aladár és külön Mancika haszná
latára.

Osábeszközök, amelyekkel Aladár ma
gára vonhatja Mancika figyelmét: Két
üléses sportkocsi — vadcvezöscsónak — 
megnyert tenniszverseny — sima, de 
biztos táncmodor — vers képes hetilap
jain, Mancikához —  vilkend-grammofon, 
angol lemezekkel — amatőr filmfelvevő- 
gép — vicces megjegyzések a moziban, 
lehetőleg drámák alkalmával — valódi 
angol nyakkendő és 
békebeli orosz kölni 
—  legbiztosabb azon
ban egy cégvezetői 
állás a Magyar Álta
lános Hogyhíjják 
Részvény társa ságnál.

Osábeszközök Man
cikának, Aladár szá
mára — mit beszéljek 
annyit: egy sarokház 
a Belvárosban.

Amelyhez hasonló 
jókat minden Aladár 
nak és Mancikának 
tiszta szívből kívánva 
maradtam kiváló tisz
telettel.



INTIM PISTA, hogy mikorra ter
vezik a kapunyitást a szíhá- 
zak?

— Az utóbbi időben kissé meg
nyúlt a nyári szünet. A régi kéthó
napos hivatalos nyári vakációt fel
váltotta a háromhónapos pihenő, sőt 
olyan színház is akad, amely tizen
négy hétig nem játszik. A vezető 
színházak is eltolták az őszi évad
nyitás idejét. Az Operaház, a Víg
színház, a Magyar Színház, és a 
Művész Színház szeptember máso
dik felében nyitják kapuilmt, a Bel

városi Színház és a Pesti Színház 
szeptember végén, az új Andrássy- 
úti Színház pedig csak október ele
jén.

— Nem baj, majd tovább játsza
nak a nyári színházak. Mi készül az 
őszi szezónra?

— A  magyar ínók úgyszólván már 
teljesen készen várják a színháznyi
tást. Móricz Zsiga például minden 
reggel öt órakor kel fel leányfalui 
házában és szorgalmasan írja új da
rabját, amely a Nemzeti Színházban 
kerül színre. A  fiatal színésznemze
dék két tehetséges tagja Móricz Lili 
és férje Both Béla nyaralnak a nagy 
írónál.

— Meséljen valami új darabról!
— Több esztendős szünet után az 

idén viszontlátjuk a színpadon Fa
zekas Imrét, akinek új darabját a 
Magyar Színház mutatja be. Ugyan
azon a színpadon, amely tíz évvel 
ezelőtt az »Altonát« játszotta nagy 
sikerrel, színrehozzák az író új mű
vét, amelynek a címe »Mária«.

— Miről szól?
— Hatalmas gyárvállalat főtisztvi

selőnője a hőse ennek a több képből
álló drámának, amely az újpesti 
gyárnegyed életét viszi a néző elé. 
Mária, a gyár régi, bizalmi tisztsé
get viselő kisasszonya egy fakó élet 
alkonyán rájön arra, hogy a mun
kán kívül más is van a világon. 
Megismerkedik egy fiatalemberrel, 
beleszeret és ennek a lelkiismeretlen 
if júnak a ltedvéért sikkasztó lesz be
lőle. A  legsötétebb dráma árnyéka 
fenyeget, amikor aztán kiderül, 
hogy a leány tulajdonképpen saját 
nehezen Összekuporgatott pénzét — 
sikkasztotta el.

— Ki játssza a főszerepet?
— Makay Margit.
— Az igazgató urak készítik már 

elő a szezonnyitó darabokat?
— A Vígszínház és a Belvárosi

Hunyady Sándor és Honthy Hanna Abbáziában
(Foto Jánosi)



Iiaiinássy Ilona énekel az Angolparkban meg
rendezett Ujságírónapon

Színház nem döntött még arról, me
lyik darabbal kezdik az évadot. Bár
dos Artúr hat elfogadott újdonságot 
vitt magával Bélatelepre és ott fog
ja eldönteni, hogy melyik színpadi 
munkát küldi először a harcvonalba. 
Németh Antal megkezdte szabadsá
gát, de ő is hatalmas bőröndöt vitt 
a vakációra. A jubileumi év klasz- 
szikus műveit fogja a nyári szünet-

bán játsszák Szegeden. Char ellnek az 
a terve, hogy a magyar daljátékot re- 
vűsíteni fogja. Egyébként kis kerü
lővel érkezik hozzánk, mert augusz
tus elején Karlsbadba utazik, ahol 
Mohiár Ferencet látogatja meg.

— Sok nevezetesség van Karlsbad- 
ban?

— Oda várják Louis B. May ért, a 
Metro-Goldwyn elnölcét, Gilbert Mil
lert és még sok amerikai és angol 
hírességet.

— Más utazás?
— Az Amerikában tartózkodó Lá

nyi Dezsőnek nagy sikere van kar- 
rikalúra szobraival. Nemsokára a 
világ filmsztárjait fogja mintázni. 
Az Esquire megbízásából Holly
woodba utazik három hónapos »ta- 
nulmányútraA. Greta Garbótól és 
Chaplintől kezdve minden sztárról 
készít a népszerű Lányi Pipi kar.ri- 
katúraszobrot. Általában meg van 
elégedve az amerikai éleltel és di
csőséggel, csak azt fájlalja, hogy 
hajnali hat órakor kell felkelni, ho
lott ő jobban szeretne ebben az idő
ben lefeküdni.

— Hajmássy Ilona elutazott már 
Amerikába?

— Tíz nap múlva utazik. Ezt a 
kis eur.ópai szünidőt BHoniban töl
ti. De a nyaralószigetről már nem is 
jön haza Budapestre, hanem egyene
sen hajóra száll.

ben revideálni.
— Utazási hírek?
— Erié Charell a hí

res rendező, Budapestre 
akart jönni, de elhalasz
totta augusztusra az 
utazását. Becsben tudta 
>míg ugyanis, hogy a 
»János vitéz«-t, amely- 
mk kedvéért ellátogat 
hozzánk, esak augusztus-

Két magyar utas a Queeu 
Mary-n Newyorkból Európa 
felé: Gróf Kreithné Prockl

Irén és Korda Sándor
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— Meséljen valami pletykál!
— Először elmondom Herczeg Fe

renc kedves aperszűjét, amelyen so
kat mulattak a társaságban. Az il
lusztris író valakinek életbevágó 
ügyben a,dott rendkívül fontos és 
értékes tanácsot. Amikor az illető 
megjelent Herczegnél, hogy megkö
szönje ezt a mérhetetlenül döntő 
fontosságú támogatást, a nagy író 
mosolyogva hárította el magától a 
hálanyilatkozatot. »Nagyon boldo
gan tettem — mondotta — miért ne 
tegyek ilyen szívességet, hiszen csak, 
egyszer vagyunk öregek.«

— Es az igazi pletyka1
— Az idén nyáron nélkülöztük 

Szász Lilinek, a kedves kómikának 
a szereplését. Nem kell megijedni, 
nem vonult vissza a színpadtól, csu
pán rövid ideig fog hiányozni. A  
művésznő ugyanis, aki pár évvel ez
előtt ment férjhez, a nyári szünet
ben a gólyát várja. Kora őszre vár
ják a családi eseményt.

— Már előre is szívből gratulá
lunk! Meséljen még valamit!

— Az elv ál hatatlan jóbarátnők, 
akik hosszú éveken keresztül min
den vakációban együtt nyaraltak, 
az idén külön mennek üdülni. En
nek a változásnak.különös okai van
nak. Az egyik hölgyet néhány hó
nappal ezelőtt meghívták külföldre. 
Hat hétig tartott a vendégség és 
őnagysága, megkérte a barátnőjét, 
hogy ez idő alatt törődjön egy ki
csit a férjével. A  barátnő túlzott 
lelkiismeretességgel végezte ezt a 
feladatot. Esténként kettesben lehe
tett őket látni a vacsorázóhelyeken 
és lokálokban. Rendívül szorgalma
san vigyázott a férjre. Ennek a ba
rátnői szívességnek az lett d vége, 
hogy a két hölgy nem beszél egy
mással és a férj annyira megszokta 
az őrizetet, hogy az idén nyáron is 
felesége exbarátnőjével óhajt szóra
kozni.

— Min nevettek a héten legjobban 
a Fészekbenl

— Nóti Károly nem szeret lokálba 
járni és a táncot sem túlságosan 
kedveli. A  felesége már nem is hív
ja szórakozóhelyre. A  napokban 
egy társaságban összetalálkozott 
Vajda Lászlóval, a fiatal rendező
vel. Nótiné römizett egy szobában, 
egy másik teremben pedig tánccal 
szórakoztak. Itt Nóti tréfásan un
szolta Vajdát, hogy ő is táncoljon. 
A rendező, akire ráférne egy kis fo
gyókúra, kijelentette, hogy túlne- 
héznek és lustának érzi magát erre 
a mozgásra. Nóti erre termetét meg
hazudtoló könnyedséggel táncra pat
tant. Amikor befejezte a tangót, így 
szólt Vajdához: »Na látod! Molett 
ember is tud táncolni! De el ne 
áruld a feleségemnek ezt a titkot!« 
Kezeiket csókolom!

Horváth Ica, Horváth törvényszéki tanácselnök 
leánya kedden délben esküdött örök hűsége* 
Hellmann Heinrich német olajgyárosnak a 
Deák-téri templomban. Esküvő után az ifjú 
pár ötventerítékes ebédet adott az egyik duna- 

parti szálló éttermében



Podmanlczky báró régi 
híres elmé’ete a pesti nya
ralásról sohasem volt eny- 
nykre aktuális, mint most. 
Aki csak teheti, Pesten 
nyaral! Hogy mégis sokan 
utaznak a magyar és a 
külföldi fürdőhelyekre? 
Ezekre vonatkozólag biz
tosan ,a híres író megjegy
zése lesz találó: el kell 
utazni szegényeknek, mert 
nincs .annyi pénzük, hogy 
Pesten nyaralhassanak!. . .

Természetesen a Pesten 
nyaraló színészek és szí
nésznők] nemcsak azért 
maradtak itthon, mert így 
tudják a legelegánsabban 
elkölteni a nyaralásra 
szánt pénzüket. Sokat kö
zülük a színpad, sokat vi-

Makay Margit dunaparti la
kásának erkélyén nyaral. In
nen egyformán szép kilátás 

_jiyilik a Margitszigetre ás a 
Rózsadombra is

zörényi fiva Iskola-utcai kerP™ 
ében piheni ki a szezon fára- 
lalmait. Erre nem jár se vil- 
amos, se autóbusz és ez a le.g- 

ámyasabb kert Pesten
(Pásztó fotók)



Turay Ida a Pasaréten nyaral. 
A függőágyban úgy álmodoz
hat, mint egy tengeri hajón

szont a film nem engedett 
el Pestről, ö.k azok. akik 
itthon nyaralnak, mégsem 
költenek sokat és amellett 
még keresnek is. Azért ha 
végignézzük a Pesten nya
ralók listáját, nyugodtan 
feltételezhetjük, hogy csialk 
a nyár egyik részét töltik 
majd a fővárosban, később, 
ha idejük engedi, ők is 
csak elugranak majd egy 
kicsit környezettet változ
tatni. Viszont ha pesti nya
ralók szórakozási, idő töl
tési lehetőségeit vizsgáljuk.

Fejes Teri is az .erkélynya- 
ralók. alosztályába tartozik. 
Tulajdonképpen ő csak álnya
raló, mert minden este kétszer 

játszik
(László fotók)



A a a y írjén a »strandnyaraló«. Egész napját 
a szigeti strandon tölti

látszik a színész az az emberfajta, ame
lyik ennyi szépséget egy helyen jól meg 
tud becsülni; ezért mutat saját külön 
nyaralási statisztikánk annyi Pesten 
nyaraló színészt és színésznőt.

Fotóriporterünk meglátogatott néhá
nyat a Pesten nyaraló színésznők közül 
és a képek során kiderült, hogy az itt
hon nyaraló színésznők valamennyien 
egy-egy külön trükkel teszik mulatsá
gossá é§ érdekessé ,a sok téli és nyári 
munkával jól kiérdemelt pihenésüket.

Poírczel Zita az Istenhegyen, saját villájában 
nyaral. Kedvenc nyári szerepe a rózsaöntözés

(ilaászló fotók)

be kell vallani, hogy re
mekül nyaralhatnak. Hol 
van még egy ilyen szép 
fürdőhely, mint Budapest 
ahol ezerféle módon szó
rakozhatnak a nyaralók? 
Ügy-e, hogy nincs 1 ! . . .

Buda, a Sziget, a Duna- 
part, az egész nyári Buda
pest szinte két kézzel te
ríti hűséges nyaralói elé a 
vidám és kedves szórako
zások végtelen sorát. Ügy-
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tstiangtiaiból Hollywoodon keresztül jött 
haza Csorba Klári, ahol két hétig W ai- 
lace Reery-ék vendége volt. Hazajött a 
józsefvárosi polgári lakásba, ahonnan 
három évvel ezelőtt útnak indult.

A  shanffhai rádió m agyar primadon
nája már két napja megérkezett Pestre, 
de még mindig nem készült ed a kicso
magolással.

A  régi halványzöldbútoros lánySizobá- 
ban a 'kis tükör mellett, ahol a színi- 
növendék először próbálta ki arcjátékát 
és ahol egy ici-pici szerepről ábrándozott 
egy pesti színpadon, most kámforfából 
faragott hatalmas jávaii ládák állnak, 
amikben egész vadállatdzsungel lakik 
bundákból, boákból, kopekből. A  cáipke- 
terítőre csak úgy odadobva vagyoniéira 
merev kínai arányúim zések égnek —  ne
mes zöld jado-szobrocska áll a  rózsaszín 
kopott kig kabala-bonzó közelében —  és 
a nehéz kínai selymek, pihekönnyű jával 
fátylak, bőröndök, coboly- és hermelin
szőrmék, csipkék és estélyiruhák közt 
szinte ki se látszik a törékeny, szőke 
Klárika.

Pedig azért mégis ő ér a legtöbbet az 
egészből — mondja a m amája — és igaza

van. — Ügy-e, milyen édes? — kérdd meg 
haitottan.

•Milyen.'Csorba Klári, a  shaTighaí-i rádió 
első énekesnője? Az első, aki áttörte az 
előítélet kínai falát, hogy nő nem léphet 
fel Kínában?

Sajnálom, gyönyörű. Nincs semmi 
»de« . . .  olyan, mintha az egészet kris
tályból faragták volna. Még a haja i« 
olyan, az ember szinte várja, hogy a 
szálai. amint egymáshoz érnek, halk. 
csengő hangot adjanak. . .  M aga a  hangja 
pedig nem a mély, rekedt dizőzhang, ha
nem magas zengő szoprán, angyalkahang.

Es ez a  kis angyalka csak úgy a  maga 
átlátszó, negyvenegynéhány tinójával, a 
gyerekmogolyával, csak úgy egy szép na
pon nekivágott a világnak.

Le mert ülni keleti) üzletemberekké] 
tárgyalni, megszállt keleti luxushotelek
ben, ahol néma és alázatos sárga sze
mélyzet szolgál ki1, akiknek (úgy-e tud
ju k )  a tőr majdnem olyan háziszer, mint 
nálunk az aszpirin — és győzött.

—  Magyar nótákkal hódítottam meg 
Shanghait, —  meséli — elénekeltem, 
hogy: Szép a  rózsám, niiinos hibája, libe- 
libogős a já rá sa . . .  és másnap már a

Csorba Klári keleti szőrmegyűjteménye
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szinte csípőig slicceit, de 
megengedhetik magáknak, 
atyám tökéletes a testük!

— Nem féltékenyek az 
ilyen szép szőke európai 
nőre!

A józsefvárosi lakás egész kínai múzeum lett

kulik a rhikaak előtt ezzel biztatták ma
gukat

— Ügy élek mint bármely európai szí
nésznő-. Heggel jön a saabónőm, kilenctől 
tízig. Kengeteg ruhám van. azt az ottani 
pozícióm megköveteli, hogy ne lássanak 
kétszer ugyanabban — és mindig újakat 
kell csináltatnom. Tízkor úszni, vagy lo
vagolni megyek az Y . M. C. angol klub
ba, — aztán ebédnél kezdődik a társas- 
élet. Persze magyar barátaim is vannak, 
de főleg követségek hölgy tagjaival, vagy 
kínai előkelőségek feleségeivé! jövök ösz- 
sze. Hetenként kétszer lépek fel' a rádió
ban.

— Milyenek a kínai nők — intimen!
— Intimitás — az nincs. Műveltek, ked

vesek; irodalomról csevegnek és sportról, 
— de sóik barátnőm Van, akik többedma- 
guklkal vannak férjnél — ugyanazon man
darinnál, Együtt fogadnak, járnak tán
colni, de a lelkűkből még soha egy kis 
csücsköt se mutattak! A lábukból annál 
többet! A  modem kínjj nő szoknyája

— Dehogynem. Egy or
vos, ó, nem keleti nábob, 
orvosprofesszor, komoly 
kutató. A menyasszonya 
vagyok. A rádióban ezzel 
a dallal búcsúztam tőle: 
Nem hiszem, hegy találko
zunk vasárnap. A  felesége 
csak egy-két év múlva le
szek . . .  ha már teljesen 
biztosítottam a  szüleim és 
a k.ishúg'om jövőjét. Most 
villát alkarok venni itt 
Pesten — ée autót — ké
sőbb, talán jövőre — miás 
ingatlant is.

Komoly, impozáns üzlet
ember ez a  kislány — 
ahogy ezt mondja — in
gatlan — a világos se- 
lyemsaájával.

— És aztán férjhozme- 
gyek, — mosolyog és ott
hagyom a dicsőséget — só
hajt 'nagyot és megmu
tatja a kezét, amin egy 
hatalmas soidtaire alatt a 
pliatinakarikagyürű úgy 
búvik meg, mint a polgári 
boldogság utáni vágy a 
karrier mögött egy fáradt 
ifjú sztár lelkében,

F.A,

Csorba Klári a Sanghai-i mikrofon előtt



Szerelem
Hiába is tagadjuk, hiába is próbáljuk szépíteni a 

dolgot, kétségtelenül bebizonyosodott és ezernyi jelenség 
erősíti a tényt, hogy fordított világot élünk, itt, van 
min gyár* a szerelem. Valamikor, — mit valamikor? — 
az „dőik kezdete óta, egészem napjainkig m  volt a hely
zet, hogy emberek ezrei, sőt tízezrei éltek meg abból, 
hogy mindenféle furcsa szereket kotyvasztottak, csoda- 
főzeteket és bájitaiökat, amik a hiszékeny emberek sze
mében alkalmasak voltak arra, hogy szerelemre lob- 
bantsáik a jégszívű leeányzét, vagy az aludttejvérű sü»- 
iadont. Valamikor az Isondák bájiitallal telt helybe* 
nyújtottak ált a Tíristánokniak. Mial pedig? . . .

M a pedig arról olvasunk hírt a világ valamennyi 
lapjában, hogy a  newyorki természettudományi intézet 
laboratóiriumiában két tudós olyan vegyszerre bukkant, 
amelynek alkalmazásai egyszersmindenkorra kiirtja, el
pusztítja a szerelmi érzést. ProlaktinnaJk neveztéik ei 
ezt a vegyszert és hót lakat alatt őrzik, nehogy a re
cept lelkiismeretlen emberek kezébe kerüljön, akik az
után meggondolatlanul adagolnák a pillanatnyilag el
keseredett, csalódott emberek számára és uzael jóváte
hetetlen eredményt érnének el.

Valóban' érdemes elgondolkodni rajta, mi lenne, ha 
ez a titolkzatoe Proilalktin elvégezné pusztító munkáját 
a földön? Mi, lenne, ha a  Proiaktin » jóvoltából* eltűnne 
a szerelem iá földről? Ijesztő perspektíva . . . INeon is 
merünk rá gondolni. — Beszéljenek inkább azok, akik 
foglalkozásuknál fogva elsősorban érdekeltek ebben a 
kérdésben, az analitikus, az író, a művész.

DR. GARTNER PÁL lg. főorvos,
pszichoanalitikus a következőiket mondja:

— őszintén szólva, elképzelhetetlennek tar
tom, hogy bármilyen vegyszer alkalmas lenne a 
szerelmi érzés végleges elpusztítására. A szerelem 
a legbonyolultabb biokémiai és pszichológiai fo
lyamat, amelyet szabályozni is csak kis mértékben 
lehet, előidézni, vagy megszüntetni pedig lehetet
len. Mert, mi a szerelem'? Erre a kérdésre évez
redek óta próbál válaszolni a költészet, Irodalom, 
művészet és tudomány, anélkül, hogy szabatosan 
meg tudta volna határozni igazi lényegét. Ha egy
szerűen biológiai folyamatnak tekintjük, akkor 
éppen olyan távol maradunk az igazságtól, 
mintha kizárólag pszichológiai jelenségnek ítél
nék.

— Annyi kétségtelen, hogy a szerelmi érzés, 
amely a születéssel kezdődik és csak a halállal 
szűnik meg, éppen olyan titokzatos ősanyag, mint 
az életösztön. Ha tehát ezt az érzést el akarjuk 
pusztítani, akkor magát az életet is elpusztítjuk.
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nélkül
— Feltéve, hogy az amerikai professzornak a 

Prolaktinnal sikerült ezt a célt elérni, úgy, véle
ményem szerint csak azt érte el, hogy — eleven hol
takat tud produkálni. A szerelmi érzés kikapcsolása 
ugyanis egyet jelent azzal, hogy az élet értelmét 
és lényegét hatálytalanítjuk. Valahogy olyan lenne 
ez, mintha egy pontosan megépített és minden al
katrésszel rendelkező gépből kikapcsolnák a mo
tort.

— A szerelmi ösztön ugyanis az élet motorja. 
Nem akarok messzire kalandozni ezen a téren, de 
kétségtelen, hogy ez az ösztön fűti az ambíciót, 
tehát forrása minden szépnek, minden örömre való 
törekvésnek. Ha az amerikai professzor ezt a mo
tort leállítaná, úgy nemcsak díszétől, de értelmé
től is megfosztaná az életet.

ZSOLT BÉLA:
Értetlenül állok a hír előtt. Mit akarnak ezzel a 

Prolaktinnal? Milyen gonosz hajlam vezeti az embert, 
amikor a szerelem ellen tör? H agyják békén a szerel
met! A nnyi káros és veszedelmes ösztön működik az 
emberekben, amelyek ellen nem találtak fel semmilyen 
vegyszert, sőt am elyek'kormányozzák az emberiséget, 
hogy igazán érthetetlen, ha éppen fl szerelem ellen kí
sérleteznek. Prolaktirura senkinek sincs szüksége. Legke
vésbé a szerelemnek, amely —  sajnos —  ebben a racio
nalizált világban, Prolaktin nélkül is lassan kimegy a 
divatból

ZILAHY IRÉN:
Megölni a szerelmet1? Brrrü Elgondolni is fé

lelmetes. Mi lenne a világból? Mi lenne a művé
szetből? Hiszen akkor színházat sem lehetne ját
szani! Olyan lenne, mintha kioltanák a napot. El
sötétülne a világ, nem teremnének virágok se a 
kertekben, se a szívekben. Akkor pedig mi értelme 
lenne az életnek?

RADAY IMRE:
Feltéve, hogy a szerelem narkózis, nem pedig a legfőbb, 

legfontosabb életérzés, akkor sem kell teljesen elpusztíta
ni. Szerelem nélkül szegény lenne az élet, üres és céltalan. 
A szerelem sok bajt okozhat, mint ahogy okoz is a vi
lágban, bizonyára rá is szolgálna a megregulázásra, de 
annyira mégsem bűnös, hogy  — halálos ítéletet mondja
nak ki rá.

Harmfjdszor: mihez kezdjen egy szerelmes színész, 
ha nincs szerelem? Még intrikusnök sem mehet. Ahhoz 
is szerelem kell . . .
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Ú b \ r e b a t  —  o !
í r t a :  KARINTHY FRIGYES

Drága Charlie, Charlie Elvels — 
mit magyarázzam önnek, hiszen 
tudja, hogy egész Pestet elbűvölte, 
a könnyünk csurgott, úgy kellett 
nevetni. Es ahová megyünk, min
denütt, ahol szó.b akerül, vagy 
eszünfcbejut, mindenki próbálja utá
nozni, felemelt karokkal, gyönyör
ben kifordított szemekkel, az ájult 
elragadtatás hangján:

— Akrobat — ó!
Mert ennyi a trükkje és a művé

szete és a filozófiája. Egyébként 
szerényen és igénytelenül ugrál, a 
hagyományos maskarában, (mint a 
többi bohóc. De ha a partnere azt 
mondja közben, hogy például »most 
hadd abba a cigánykereket, gitároz
zunk inkábib« — akkor ön abban a 
pillanatban abbahagyja a cigány
kereket, .széttárja a karját, szeme az 
ég felé fordul és olyan, eszméletlen, 
földöntúli boldogsággal, mint aki
nek legmélyebb, legtitkosabb vágya 
és becsvágya és életcélja és rendel
tetése teljesül — mint eigiy könnyes 
bálaimát Istenhez, aki megengedte, 
hogy üdvözöljön: úgy rebegi, el
gyöngülve, fejét ingatva a kéj
mámortól:

— G ita ...a r !... Ö!

És bármit mondanak közben, hogy 
inast hegedüljünk valami szomorút 
és meghatót, most kukorékoljunk, 
most építsünk hidat, most bontsuk 
le a hidat, most legyünk komoly 
polgárok, most legyünk szöcskék, 
most legyünk elefántok — ön rögh 
tön abbahagyja az előbbit és rög
tön hajlandó szívének egész rajom 
gásávai és lángoló hitével szöcske 
lenni és elefánt lenni és komoly 
polgár lenni és hídépítő mérnök, és 
hídromiboló forradalmár lenni. És 
annyira odavan hivatásának nagy- 
szerűségétől, bármi legyen a hiva
tás, hogy az elragadtatás állandó 
kitörése állandóan megzavarja a hi
vatás gyakorlásában, — mint akro
bata például, mikor már az ön fe
jén áll testvére és partnere; egy
szerre csak széttárja karjait:

— Akrobat — ól
rebegi és a fején álló partner le
pottyan a fejéről.

*
Nagyképűen gyerekkornak hívjuk 

a léleknek azt az állapotát, amit ön 
ábrázol. A gyerek számára minden 
játék, amibe beleképzeli magát, a 
szerep tartamára végtelenné tágult, 
egyetlen lehetőségnek tűnik.
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Az önmagunkhoz való tökéletes 
hűtlenség1 száz változatban.

Mi olyan mulatságos itt?
Az, hogy a gyermek ostoba?
Vagy az, hogy az ember ostoba!

*
Annyi bizonyos, hogy egy kutyá

val,' v a g y  egy patkánnyal nem le
hetne megcsinálni azt a viccet, hogy 

vik pillanatban kenyeret, másik 
pillanatban égő gyufát tartunk az 
orra alá, anélkül, hogy a különb
séget, személyünkkel szemben való 
miheztartás szempontjából, ne ítélje 
meg helyesen. Egy marhanyájjal, 
vagy akár egy raj darázzsal, nem 
lehetne elhitetni, hogy bizonyos elvi 
megfontolások következtében leghe
lyesebb a felgyulladt istállóiba me
nekülni a legelő veszedelme elől. 
Az is feltűnő, hogy az emberek túl
sókat gondolnak az állatokra, az 
állatnak pedig eszébe se jut az em- 
ier, hacsak rösszsorsa össze nem 
lozza vele. A gyávaság és bátorság 
eszményét csak az oroszlánra és a 
lyúlra gondolva építjük meg, ezért 
íztán ha bátorságról van iszó, olyan- 
cor is az oroszlánra gondolunk, mi
tor helyesebb volna nyúlnak lenni, 
lolott az oroszlán egyszerűen azért 
tótor, mert körülményei és adott- 
tóigiai folytán számára ez a legcél
ravezetőbb, ugyanolyan célravezető, 
nint a nyúl számára a gyávaság! 
íz a gyanúm, hogy amennyiben az 
roszlánnak mégis van eszmén y- 
épie, ez az eszménykép nem1 Orosz- 
ánszívű Richard, hanem egy nyúl. 
ki olyan bátor mer lenni, hogy 
aég előle is elszalad.

Drága Charlie, csak ön tudja, 
igy-e, hogy az embernél nem ez a 
lelyzet. Az ember ugyanis, mint 
ajta is gyermekkorban van, és az 
iliatf aj iákról tudjuk, hogy apró- 
rorukban egty vonás fedezhető fel 
ajtuk, ami felnőtt korban, úgylát- 
zik, eltűnik: a fantázia,
A cica karmol és harap, mint egy 

>roszlán, az oroszlánköíyök kap- 
tod a gombolyag után, mint egy 
iica.

Megfeledkeznek magukról.
*

Drága Charlie — ön rájött a ti- 
3kra.
Egy egész fajta, amelyik még nem 

rett meg! Egy egész fajta, gyermek

korban! Nem lehet .tudni, mi lesz 
belőle. Nem döntött, nem választott 
pályát, mint a kéngurú és a_ víziló 
és a hangya, nincsenek határozott 
tulajdonságai, amikről rá lehetne 
ismerni. Tízezer év óta fantáziái és 
játszik. Partnere, a Természet, oda 
súg: te majom! Es ő, elragad
tatva:

— Majom! — Ö!
Es így tovább.
— Oroszlán! — 0!
— Hős! -  Ó!
— Bölcs! — O!
— Pogány! — Ö!
— Igazhitű! — 0 !
— Béke! -  O!
— Háború! — Ö!

*
Drága Rivels, testvére Szókratész 

nek, Napóleonnak, Nietzschenek — 
csak a költő érti megi önt, az egyet
len, aki józanná öregedett ebben az 
Európának nevezett részeg cirkusz
ban.

Vegyen be partnernek, vagy leg
alább házi szerzőnek, legyünk mun
katársak, — nem írok többé se cik
ket, se novellát, se regényt, se .szín
darabot: csak az ön számára aka
rok dolgozni ezentúl, csak ön tudja 
ábrázolni, amire gondolok, ami 
mondanivalóm van a világnak.

Legközelebbi műsorába felaján
lom máris néhány készülő műve
met a »Szereleim« címűt, amely
ben ön, mint rajongó trubadúr, ép
pen bemászni készül hölgye abla
kán, de a hágcsó utolsó fokán még 
felordít:

— Boldogság!... Ó!
Amit meghall a főnöke, a vezér- 

igazgató úr, Öméltósága férje, mire 
ön máris visszamászik, hogy az aj
tón keresztül kísérje be feljebb való
ját. Ott aztán felordít a küszöbön:

— Karrier!.. .0 !
Es végre egy szanatóriumot, ahol 

éppen gyerek születik, ordítva:
— Elet!... Ó!
Es ©gy öngyilkost, ahogy a Du

nába ugrik, hatalmas piruettel:
— Halál! -  0 !



A S Z Í N H Á Z I  E L E T  T E L E V ÍZ IÓ JA

H. Timkó Margit július 19-én 
magyar nótákat zongorázik.

Dr. Csorbáné Babochay Erzsi, 
a nemrég férjhezment népsze
rű primadonna, július 28-án 
előadást tart a rádióban »A nő 
a ,horgászbottal« címen. A hor
gászásról szóló előadásához je
lenleg Alsóörsön gyűjti a ta

pasztalatokat.

T, Filotás Lilli, a Stúdió míi- 
sorközlönöje, hazatért Szicíliá
ban töltött szabadságáról. Na
ponta felszamaragolt az Et- 

nára.

Sárossy Mihály, a néps 
dalénekes, most a párizsi 
lágkiállítás magyar vendi 

ti ólon jében szerez új híveket a
gyár dalnak, Pertis 
bandájának zenekiséret

pen tért vissza Londonba, mert V a
13-án a B. B. C. műsorán szó- " £LT
Vajda Károly a múlt 
Pesten járt látogatóban. Pár 
napot töltött itthon s repülögé-

műsorral: Zürich, Bern,

játssza. Rotterdam, Brüsszel és P;



vagy nincs többé nyakfájdaloin. 

A KRITIKA
(London Opinion)

Lakatos Lászlót gyakran azzal tisztelik 
meg ismeretlen fiatal szerzők, hogy vé
leményt kérnek tőle a darabjaikról. 
Nemrég egy Kovács János nevű fiatal
ember kért tőle kritikát. Lakatos elol
vasta a darabot.

— És mondja, kéjcem, — szólt — maga 
Kovács János néven akarja kihozni a 
darabjátl

— Igen.
— Az Isten szerelméért, válasszon va

lami más, ritkább nevet.
— De miért, szerkesztő úri
— Gondoljon arra a sok, másik Kovács

Jánosra, akiket mind azzal gyanúsíthat
nának meg, hogy ők írták ezt a szörnyű
séget! '33



A Z  U T C A I  C S Ő D Ü L E T  O K A
V í c c v & m f U c i t f L

MÓRICKA
— Tekintve, hogy egész 

nap rossz voltál, — mond
ja a tanítónő Mórickának
-  ma délben nem mehetsz 
haza, hanem itt maradsz 
velem egy óráig.

— Rendiben van — fe
leli Móricka. — Nekem 
egészen mindegy, mit gon
dolnak majd rólunk az 
emberek. . .

Beküldte: Áxkossy Andoi 
Budapest.

SKÓT
A  skót meghívót kapott 

egy színházi előadásra. A  
meghívó alján ez állt: 
■>Belépés gratis.ií

A  skót nem ment el a 
szíuielőadásra, de harmad
nap ájultan találták a 
szobájában. Mellette egy 
nyitott szótár hevert. A 
felütött oldalon az első 
szó ez volt: xgrátis =
ingyen#.

Beküldte: Popper Mariska 
Budapest.

A BOSSZÜ LEG
ROSSZABB MÓDJA
— Mit szólsz hozzá, a 

szomszédom betörte az ab
lakomat, goért szakszofo- 
noztam.

— A hülye! Ezentúl még 
erősebben fog hallani.

Beküldte: Kövesi Ernő 
Szöged.

REGGEL A KAPI
TÁNYSÁGON

A kitűnő énekeg szí
nészt, aki arról nevezetes, 
hogy néhány évvel ezelőtt 
még nem vetette meg az 
alkoholt, két rendőr ré
szegség és éjszakai bot
rányokozás miatt bevitte 
a kapitányságra. Ott ki
aludta mámorát és reggel 
az ügyeletes elé került.

— Már megint itt van!
— mondta neki fejcsóválva 
a kapitány.

— Nem tudom, mi tör
tént, — védekezett a szí
nész — nyugodtan mentem 
hazafelé, egyszerre nekem 
esik két rendőr és beeipel 
a kapitányságra.

— Persze, részeg volt!
— Igen, mind a kettő! — 

mondta szemrebbenés nél
kül a színész.

Beküldte: Stern Zoli 
Budapest.
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ZSÜR TEHENEKNÉL

’N
Anyukám, ne haragudj, meghívtam uzsonnára egyik kis barátnőm et...

A »KŐVARI«
Radó Sándor, aki közismert 

skót, egy Andrássy-úti kávé
házban közösen fogyasztja el 
esti menüjét Keleti Lászlóval. 
Mivel azonban a vacsora fe
ketekávé nélkül nem teljes él
vezet és mivel a két komikus 
drágálja a kávéházi fekete
kávét, úgy határozták, hogy 
ezt a szomszéd büffében fo
gyasztják el, ahol a kávé mind
össze húsz fillérbe kerül. Hogy 
ne keltsenek feltűnést, étkezés 
után Keleti minden este így 
szólt Radónak:

— Siessünk kérlek, odaát vár 
bennünket Kővári!

Erre szedték a sátorfájukat, 
átmentek a büffóbe és tíz perc 
múlva már megint a kávéház
ban ültek. A főpincérnek azon
ban feltűnt a dolog. Ki lehet 
az a rejtélyes Kővári, aki min
dennap ugyanabban az időben 
várja a két komikust a szom
széd büffében? Egy este aztán 
átment utánuk és látván a két 
színészt feketézni, megkopog
tatta Radó vállát és így szólt:

— Művész úr kérem, nálunk 
is lehet »Kővárit« aapni.

A PÓRULJART

A REKLAMEMBER NYÁRI ÖTLETE

— Kövesse gyorsan azt 
a kocsit! A disznók el
mentek a zsákmánnyal!

(Ballyhoo)
(Paasinir ,sJiow íj



* Ér t h e t e t l e n !

—  Isten tudja, amikor huszonöt évvel ezelőtt elő
ször tettük meg ugyanezt az utat, sokkal szebb volt 
a vidéki

(Lsquire)

A JÓL MEGVÁLASZ
TOTT IDŐPONT

— Mondd kérlek, — szól 
Mály Gerő Fodor Artúr
nak, a Márkus Parkban 
játszott »Gólyaszanató- 
rium« igazgatójának — 
mikor nézhetem meg az 
előadást?

— Amikor jól esik! — 
feleli készségesen Fodor 
Artúr.

Péntek este dermesztő 
zápor szakadt a városra. 
Fodor Artúr szomorúan 
áll a pénztárnál, a néző
tér sötét és üres. Egy
szerre csak megjelenik 
ernyő alatt Mály Gerő.

— Gercsikém! — mondja 
csodálkozva a direktor — 
mért éppen ma jöttél?

— Te mondtad, hogy 
akkor jöjjek, ha jól esik! 
Hát most éppen jól esik — 
felelte Mály Gerő.

ÉG A HOTEL

A hölgy: Köszönöm, fiam, maga visz- 
szamehét, nincs szükségem liftre!

(London Op.)

TELEFON-SERVICE

—  Halló/  Nem a pontos időt kérdez
tem, hanem azt, hogy hányadika van 
m a f

3fí íiBalljrhoo)



PECHES REPÜLŐ

Erdélyi Mihály, a »Sárga- 
pitykés közlegény* szerzője és 
direktora, este előadás előtt 
áll a Városligeti Színkör ka
pujában. Arra megy Pethes 
Sanyi:

— Halló, Pethes! — kiabál 
utána Erdélyi.

Pethes azonban ahelyett, 
hogy megállna, örült iramban 
futni kezd.

Másnap délután a Kövessy- 
vár asztalánál Erdélyi meg
kérdezi Pethest:

— Mondd, mért kezdtél el 
futni, amikor rádkiabáltam?

— Attól féltem, hogy be
hívsz! — válaszolta Pethes 
Sanyi.

KASZÁRNYÁBAN
Őrmester: Mi maga ci

vilben'?
Újonc: Jelentem alássan, 

színész!
őrmester: Akkor próbál

jon megjátszani egy jó 
katonát!

RÉGI HARAG

— Miért dobta le a macs
ka a rádiót?

— Elfelejtettem lezárni, 
amikor Miki egér muzsi
kát közvetített. . .

(Guerin Meshino)

— Nem tud vigyázni1 Már másodszor látom, 
hogy rátérdel a feleségem szoknyájára.

—  Ez az én formám! Pont ilyen esős napon kell 
kényszerleszállást végeznem a női napfürdő terü
letén!

(London Op.)

A FÉRJ SZEMPONTJAI
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Fehér Lili, a legcsúnyább Pesti színésznő

— Starti

_  Milyen hajszint válasszunk?

•Nincs többé csúnya no! — adta ki 
a jelszót néhány hónapnál ezelőtt egy 
nagy párizsi hóul várd ujság. 'Ennek a 
csúnya hölgyek számára örvendetes té
telnek igazolásául megszavaztatták ol
vasóikat, hogy ki a legcsunyább nő 
Párizsban? A  verseny abszolút győzte
sét, wUiss Komlát«, ezután rászabadí
tották u modern szépségmüvészet min
den technikai csodájára. Kezdődött a 
kozmetikusok fogyasztó, gyúró, gyömö
szölő hadjáratával. Ezután maga Au
tóin mester, a párizsi fodrászkirály ter
vezett számára speciális hajszínt és 
speciális frizurát. Három liolly woody 
»make up nian« két teljes hétig tanul
mányozta a győztes arcberendezését, 
hogy a számára legelőnyösebb sminket 
kreálhassák. Schiaparelli és Worth mes
terek ragyogóan kiöltöztették, Gartter 
kiválasztotta számára a legdekoráti- 
vabb ékszereket és Miss Ronda nyugod
tan odaállhatott a Paramount stúdió
ban a filmcamcra elé.

A  Színházi Élet elhatározta, hogy 
Pesten is beigazolja a párizsi újság té
telét. Szavazásra nálunk nem volt szük
ség; kiszemeltük Pest versenyen kívüli 
legcsunyább színésznőjét. Fehér Lilit, 
aki egyben a legtehetségesebb komi- 
káink egyike.

Pallér Lili a szépítés előtt
(László fotók)
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csúnya nő!
A Hunniában a két legkiválóbb ma

gyar filmsniinker, I vauit/ György és 
Pászthory Tibor vették kezelésbe a leg- 
csujiyább pesti színésznőt. Hat érán át 
»dolgoztak«, amíg az alapozással el
készültek. Ezután hajkonferenciát tar
tottak. Webcr József hölgy fodrász szőke, 
görögös frizurát készített Fehér Lili szá
mára.

Kétszer huszonnégy órán keresztül 
szenvedett szegény Fehér Lili a modern 
kozmetika purgatóriumában, amíg »ké- 
szen« odaállhalott a fotorlporter gépe 
été. Az eredményt, a »nlnos többé csú
nya nö« tétel igazolását méltóztassanak 
a képen megfigyelni.

Amikor a Hunniában megjelent az új 
Fehér Lili, producerek raja vette körül. 
Egyszerűen nem hittek a szemüknek. 
Az egyik producer szerződtetés! blan
kettát tolt a komika elé. A  legközelebbi 
filmjébe, mint »szép nőt«, szerződtette 
Fehér Lilit.

Könnyen lehetséges tehát, hogy rövid 
idő múlva filmgyár! behívót hoz a 
posta Fehér Lilinek, amelyben a szoká
sos nyomtatott szövegben ezt a rendel
kezést fogja találni:

MEGJELENÉS; szép nőnek maszkí
rozva.

A szemöldököt 2 centivel feljebb!

Fehér Lili szépítés után — Már csak a szempillát kell meghosszabbítani!
(László fotók)



Mégpedig há-
— 1----- rom hónapja, mikor

l -------egyszer ebédvendégje voltam
bizonyos kedves úriháznak. Házi

gazda, háziasszony régi jó barátaim. Még 
mielőtt asztalhoz telepedtünk volna, két 
pohár koktél közt megszemléltem a há
zigazdám'nyakkendőjét, s mondom neki:

— Nagyon szép a nyakkendőd — mon
dom.

— Igazán? örülök, hogy tetszik neked.
Finom, szemérmes emberi ez a  barátom,

kissé belepirult a nyakkendője sikerébe. 
De amellett némi büszkeséggel pillantott 
át a  felesége szemébe.. S azután meg
mondta, m a ikötötte fel először ezt a 
nyaikkendőt. Párizsból hozta, ott vette a 
rue de iá Paix-n. (Tudom ott angol férfi- 
holmit árulnak.)

Az a nyakkendő igazán gyönyörű 
nyakkendő volt, nem haizudok, ismernek. 
A  leghalványabb szürke, s ha a feketét 
is mondhatom halavámynak, hát a leg
halványabb fekete csíkok osonnak! ke
resztbe rajta, ferdén, kíméletesen ada
golva; egyik csík közt meg a másik közt 
elég spácium van, és hogy a  dolog egy
hangú ne legyen, az egyik csík széles
sége mondjuk tíz centi, a másiké nem 
több mint két centiméter. A  nyakkendő 
•kelméje nem selyem, hanem szövet, a se
lyemnél is iágyabb. Fénye, természetes, 
nincs ennek a  nyugodt, diszkrét nyak
kendőnek, de mégis van a  szürkéjének 
valami titkos ezüstös derűje, sejtelme, 
lelkülete, afféle, mint a fehér holdé, mi
kor, inkább szürke, mint fehér. Miikor az 
a hold nem akar mosolyogni, de viszont 
nem tud nemmosolyogni, hiszen azért ő 
a  Hold, No. Szóval másnap reggel a  pos
támmal kaptam egy takaros kicsi cso
magot, felbontom, hát m l van benne 
más, mint az ünnepelt szürke nyakkendő. 
Levél feküdt alatta, kedves barátom, 
engedd meg satöbbi, szóval átírja rám a 
nyakkendőjét, amelynek szerencséje 
volt a tetszésemet megnyerni,

A  spanyoloknak:, mikor nem ölik egy
mást, olyan szokásuk van tudjuk, hogy 
ha valaki megdicséri a másiknak a 
nyakkendőjét, vagy a botját, vagy a 
gyűrűjét, vagy akár a hátaslovát, meg 
a most felépült villáját, az a  másilk az 
ős gramdoktól örökölt gesztussal azt 
mondja: a tiéd, sennor! Hanem, aki el 
merné fogadni azt a felkínált ingót vagy 
ingatlant, azt a neveletlen frátert le
lőnék, mint á  kutyát.

Mi nem vagyunk spanyolok, nem kell 
halállal kúroltnom, ha egy kis ajándékot 
elfogadtam. A  legeslegelső pillanatban 
azt éreztem, aizt a friss meghatottságot, 
ni ez a  drága pofa, nagyobb öröm néki, 
amit nekem akar szerezni, mint az édes 
magáé. Ez még 'tartja a  mi régi kedves

világunkat. Istenem, micsoda gyöngéd 
éghajlata alatt éltünk a barátságnak, az 
odaadásnak, abban a lejárt ifjúságban. 
Sétabotot, ezüst, sőt aranytárcat, nyaik- 

y kendőtűt, gyűrűt, díszbe kötött könyvet, 
A puskát, nyerget adogatott egyik, a másik

nak emlékbe. Persze mia már szegények 
is vagyunk hozzá. Annál szebb, ha csak 
ezt a finom nyakkendőt is elküldi a jó 
fiú, biztos rögtön elhatározta, mikor teg
nap megdicsértem.

A  másik pillanatban pedig valami 
nemsizépeit éreztem. Ejnye, csak nem sej
tett olyasmit, hogy elkívánom a nyak
kendőjét? Bizonyisten eszemágába se 
volt, hogy én Is szeretnék ilyen nyakken
dőt. Jaj, de nem szeretem magamat, hogy 
ez a nyakkendő most az enyém lett Ezt 
a  nyakkendőt külföldről hozta, párizsi 
emléke is maradt volna a barátomnak. 
Megfosztottam tőle. A z asszonynak is 
tetszett az urának ez a szép nyakken
dője. Nem mondom, azzal ők nem törőd
nek, de törődöm én, hogy ia nyakkendő 
legalább 15 pengőbe Ikleorűlt, ismerem a 
rue de la Paix árait Ez a nyakkendő 
amellett a barátomnak az érdeme, ő vá

lasztotta. ő találta el, az ő ízlésének a 
vizsgája ez. Hogy örülhetett, mikor föl
fedezte a tucatok közt ezt iái nyakkendőt, 
ezt a trouvaille-t, amelyet álmodott. Ez 
az ő egyénisége, ez a nyakkendő. Meny
nyire esődbe jutottunk itt a világon a 
tisztelt egyéniségünkké1, igaz? Nem av
val érintkezünk, akivel kedvünk tartja, 
nem azt beszéljük, ami az egyéni mon- 
dámivalónk volna, nem azt tesszük, amit 
az diktálna, nem olyan lakásban élünk, 
nem megyünlk olyan utazásra, nem is 
azt esszük, isszuk, szívjuk mái-, amit 
valaha elfogadtatott velünk az egyéni
ségünk. Mi maradt, alig  egyéb, mint a 
nyakkendő, abban miég kifejeződik va
lahogy a külön-külön kis egyénisége 
Ennek meg Annak az úriembernek. A 
miagam becses egyéniségólhoz képest pél
dául én. csak fehéir babos fekete, vagy 
merő fekete nyakkendőt hordok. Ez a 
gyönyörű szürke nyakkendő amellett 
nagy nekem. Igen, nem tréfálok. A  bará
tom magasabb és szélesebb alak. A  nyak
kendője is széles, ezek a  csíkok is a 
több termet arányaihoz valók.

Mit csináljak ezzel a drága szép 
nyakkendővel? Vissza nem küldhetejn, 
ez az ember megharagszik halálosan. 
Elfogadnom csúnyaság. Visel ni nem fo
gom, azt rögtön eldöntöttem.

Eltettem, megköszöntem; rá nem mer
tem nézni, aljas lelkifurdalások fenye
gettek. Ha ráértem, kínlódtam a nyak
kendő gondolatával. Jaj, jaj., milyen 
bajt szereztem magamnak. Második hé
ten azután eszembe jutott valami. Meg
néztem a naptárt, mikor lesz ennek a 
kedves, aranyos férfiúnak a nevenapja?

Az a névnap most esett, harmadik hó
napra. Tegnapra. Tegnapelőtt kérem nett 
kis csomagot csináltattam, szép levéllel 
elküldtem barátomnak a nyakkendőjét, 
kedves barátom, engedd meg. hogy név
napodra satöbbi.

Hal nem fogadod el, lelőlek, mint egy 
spanyol a másak spanyolt.

M
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KARINTHY FILMET RENDEZI

Eredeti filmötletet akar 
megvalósítani Karinthy 
Frigyes. Szüzséjében a 
cselekmény párhuzamosan 
folyik a színpadon és a 
színpad hátterében kifpszí- 
tett filmvásznon. Az egyet
len főszereplő filmen és 
színpadon sajátmagával 
folytat párbeszédet és 
játssza a darab cselekmé
nyét. Karinthy érdekes 
filmjét egyedül fogja ren
dezni, a főszerepet Ráday 
Imrének. ajánlotta fel.

MA6YAR08 FILMET IR É8 RENDEZ 
A „ 2  VASZARY11

Vaszary János után, aki 
most szerződött le hatodik 
filmjének rendezésére, öcs- 
cse, Vaszary Gábor is ki
kötött a filmírás mellett. 
A Vaszary - testvérektől 
most kimondottan magya
ros hangulatú, a »Magyar 
rapszód:iá«-nak megfelelő 
zsánerű filmkönyvet ren
delt Trebitsch Gyula, a 
legfiatalabb magyar pro
ducer. Reméljük, a szerzők 
gondolnak egy jó szerep
nél Vaszary Piroskára is!

ZILAHY IRÉN MAGYAR-FRANCIA 
VERZIÓBAN

Filmet csinálnak Harsá- 
nyi Zsolt és Török Rezső 
közös színpadi művéből, a 
»Razmaring«-ból. A  filmet 
kétnyelvű verzióban terve
zi dr. Ferdinand Reiner 
(egy párizsi és bécsi tőke
csoport vezetője), a női 
főszerepet mindkét verzió
ban Zilahy Irén játssza. A  
^Rozmaring* rendezője: 
Marfoniffy Emil.

ARISZTOKRATA RENDEZŐTANONC

Az első magyar arisz
tokrata, aki filmrendezői 
pályára lép: báró Podma- 
niczky Félix. Az új ren- 
dezőtanone Ihiuszonhárom- 
éves, elvált és már régen 
csak a filmbe szerelmes. 
Első feladatát, a sKölcsön- 
kért kastély* című filmnél 
kapta, ahol Vajda László 
és Somló Endre mellett 
asszisztensked ik.
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Fedák Sári mulat a »Má- 
ml* című hangosfilmben. 
Partnerei: Pataky Jenő éf 

Heltay Andor
(L á s z ló  to tók )
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.ANGOL" SZÍNÉSZ 
A PESTI STÚDIÓBAN

A  sLovagias ügy« című 
filmben kis szerepet ját
szott egy Pesten élő angol 
fiatalember, aki azóta több 
filmben specializálta már 
magát az angol szerepek
re. Most újabb szerződést 
csináltak vele, egy angol

epizódfigurára, akinek 
azonban a filmben egy 
szava sincs. A  lelkiismere
tes rendező a típus miatt 
mégis ragaszkodott a tö
kéletes kiejtésű angol 
gentlemanhez.
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. . .  E héten "kezdődtek a 
Székesfehérvár melletti Se
regélyesen a »Kölcsönkér1 
kastély* külső felvételei. A 
filmhez stílusosan sköl
csönkérték* gróf Hadik 
Béla kastélyát. . .  A  sPusz- 
tai szél« és ;> Szerelemből 
nősültem« című filmekéi 
gyártó Phöbus-eég junioi 
főnöke, Fodor László mosi 
nősült. Egyik vidéki mozif 
a következő sürgönyber 
gratulált: sTudom, hogj
szere'emből nősültél ét 
nem a pusztai szél sodor 
idáig. . . «  A  sNászút fél 
áron« német verzióját egy 
szerre hét bécsi mozibai 
mutatták most be. A  bées 
lapok nagyon jó kritiká 
írnak a filmről, főleg Er 
délvi Micit. Verebes Ernő 
és Dénes Györgyöt dicsé 
r ik . . .

. . .  Egy-egy filmre mos 
a külföldi magyar sztáro 
kát próbálják hazacsábfta 
ni a pesti producerek 
Földes Jolán egyik szüzéé 
jéhez Kun Magda és Gyér 
gyay István, Molnár Fe 
renc *Farkas«-ának nő 
főszerepére Bánky Vilmi 
kapott meghívást a Gyár 
mat-útcába. . .  Hollywoo 
di tudósítónk jelenti, hog; 
Hajmássy Honát nagy ér 
deklődéssel várják oda 
kint. Már első filmjébe 
sztárszerepet fog játszs 
ni... Jávor Pál két filmj 
között a Lidón pihei 
Olaszországból egyenesei 
Sopronba megy, ahol 
»Noszty-fhi« külső felvé 
teleit forgat ják . . .



Keleti Márton beállítja Jávor 
Pál. a »torockói vőlegény* mu 

lató jelenetét

lndig Ottó nagysikerű szín
iarabja is filmre került: Most 
lett kész a »Torockói meny
asszony* filmváltozata. A film
nek két nevezetessége van: 
bosszú szünet után újra Dayka 
Margit játssza a főszerepét, a 
másik nevezetesség, hogy min
denki, aki csak látta a filmet, 
a legnagyobb elragadtatással 
beszél róla. A »Torockói meny
asszony* új rendezőt is pre
zentál, Keleti Márton első Ön
álló munkája a film.



SZÍNES FILM KÉSZÜLT 
BUDAPESTEN

Érdekes amerikai vendé
gek jártak Magyarorszá
gon; a világhírű Fitzpat- 
rick-produkció háromtagú 
különítménye, akik Kalo
csán, a Hortobágyon, Bu
dán, Pesten és a Margit
szigeten színes filmí'elvé
tel eket készítettek, ltalph 
Donaldson, Fitzpatrick 
első rendezője elragadta
tással beszélt a  magyar 
vidék színpompás motívu
mairól, szerinte a legjobb 
színész, akivel életében 
találkozott, egy egyszerű 
hortobágyi csikósbojtár. 
Róbert Carney, az opera
tőr (pályáját mint CDiek 
Powell titkára kezdte) és 
Win tón Hoch a Techni- 
color eljárás szakértője 
segítségével két kultúr- 
filmre való anyagot foto- 
grafált nálunk Donaldson. 
A  margitszigeti jelenetek
nél előkelő amatőrök mű
ködtek közre, a legfon
tosabb jeleneteket gróf 
Zichy Nándor és neje, 
Wenckheim Marietta gróf
nő, dr. Kibédy Albert és 
leánya részvételével készí
tették.

FILMRE KERÜL 
A »FORSYTE SAGAc

A M. G. M. megvásá
rolta Galsworthy »Forsyte 
Saga« című regényének 
filmjogait. A  modern vi
lágirodalom legnépszerűbb 
remekéből valószínűleg 
több film készül.

WILLI FORST: PRODUCER
Következő fjilmjiét pro

ducerként vezeti Willi 
Forst. Rendezője: Gustav

Orundgens, aki »Jelenték- 
telen asszony« című film
jének köszönheti ezt a 
megtiszteltetést. Az új 
Forst-film címe: Capriolen.

NÉGY SZTÁR NÁSZÚTON
A »Lurline« hajó két 

rendkívül népszerű nász- 
utaspárral indult Honolu
luba. Egy hajóra került a 
Miary Pickford—(Charles 
líogers és a Jeanette Mac- 
Donald—Gene Raymond 
házaspár. Nagy lehetett 
i z  örömük, — legalább 
egymásközt bridzselhet- 
nek.

HANGOSFILM KÉSZÜL 
A iJ ’ACCUSEf-BOL

A  legnépszerűbb francia 
némafilm, a J’accuse most 
újra feltámad. Hangosfil
met csinálnak a megrázó, 
drámai meséből. A  szerep
osztás teljesen új, csak a 
rendező Ábel Gance ma
radt meg a néma válto
zatból.
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. . .  Amerikai lapban ol
vastuk, hogy Henry Co- 
ster (Hermán Kosterlitz- 
eal, Király Kató férjével 
azonos) felvételek közben 
egy ajtóba csípte az ujját. 
Coster nyugodt maradt, 
hélyette producere és ba
rátja: Joe Paszternák
ájult e l . .  i Allan Bruce az 
első filmszínésznő, aki sze
relem ellen biztosíttatta 
magát. A  szerződésébe 
foglalt sbázasság esetére«

A francia haditengerészet köz
reműködésével készült el Mar
calié Chantal új filmje a 
Nitschevo.. Partnerei a film

ben: Harry Baur és Iván Mos- 
joukine, akik most játszanak 

először együtt
(Reflektor foto)

vonatkozó pönálét akarja 
majd a biztosítótársaságon 
megkeresni... Az első 
színes Korda-film címe: 
The Druin. Indiában ké
szülnek a külső felvételei 
— tehát a legexotikusabb 
színeket fogjuk benne lát
n i. . .

*
Eridh von Stroheim, 

volt porosz katonatiszt, 
volt hollywoodi rendező 
most francia filmszínész 
lett. A  billancourti stúdió
ban készülő » Alibi* című 
filmben játszik érdekes 
szerepet. Az » Alibi* fő- 
szereplőjle: Albert Pre-
jean . . .  Mae West új 
filmje zenés vígjáték. A  
Pesten sokat járt, jókedé- 
lyű, fiatal Eddle Suther- 
land rendezi. . .  Marlene 
Dietrich befejezte »Angel« 
című új filmjét, amely 
Lengyel Menyhért »Eve- 
lyne«-jéből készült. Mar
lene július 12-én hajóra 
szállt, mert újra Európá
ban vakációzik. . .

♦
. . .  Hollywoodban meg

kezdték az »Ismeretlen 
lány« eímű Molnár-darab 
forgatását. A  filmverzió 
címe: The Girl Wore Bed 
(A vörösruhás lány), fő
szerepeit: Joan Crawfprd, 
Franchot Torié és Róbert 
Young játsszák. . .  Fejős 
Pál új filmet forgat Svéd
országban. Címe: »1. szá
mú kis közellenség. . .«  
Fred Astaire új filmjében 
már nem Ginger Rogers- 
szel játszik. Partnere Ca- 
role Lombard (William Po
well volt felesége), akinek 
nem ismeretlen a táncos 
műfaj. Első filmjét, a »Bo- 
lerót* George Raft-tal tán
colta végig . . .  Gustav 
Fröhliöh Genovában filme
zik. Nimbusz című új film
jének külső felvételei ott 
készülnek. . .

i
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RÉTHY ANNIÉ, 
HUSZÁR PUFI. 

DÉNES GYÖRGY 
és ÁGAY ÍREN

GŐZÖN GYULA, 
VASZARY PIRI, 

ÁGAY ÍREN 
és FÖLDENYI

GŐZÖN GYULA, 
RAJNAY GÁBOR 

és ÁGAY ÍREN
(Glóbus főtök)



Az ibolyacsokor
N O V E L L A

í r t a :  U R S U L A  P A R R O T T
r
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Judith Barbour és Hugh együtt 

sétáltak a tavaszban. A fiatalember 
elragadtatva nézte a kék kalap alól 
kibukó aranybarna fürtöket, a sö
tétkék kosztümben bimbózó fiatal 
lányalakot.

Judith már felnőtt lány — ujjon
gott magában. — Éppen olyan fel
nőtt, mint Claire, már megkérdez
hetem ...

A búcsúzó nap bearanyozta az 
erdőt.

— Hugh, az ibolyák kivirítottak. 
Neked virágoznak, hogy még egy
szer lásd őket, mielőtt elmész.

A lány előreszaladt a kis tó part
jára, ahol együtt szedték az ibolyá
kat, amikor még gyerekek voltak. 
Hugh Norton csendesen nézett utá
na. Pici korától fogva ismerte Ju- 
dithot, hiszen családaik szomszédok 
voltak. De csak rövid idő óta tudja, 
hogy szereti. 1917 tavaszán, amikor 
hazajött, felnőtt, édes lányt talált a 
szögletes kamaszlány helyett. Ezen 
a tavaszon elmerült a tél, amikor 
Claire Bratfordot imádta, ki épp 
annyival idősebb volt nálánál, 
amennyivel Judith fiatalabb volt.

Kövétte Judithot. A lány az ibo
lyák között térdelt. Levetette búza
virággal díszített kalapját. Felné
zett a fiúra. Szemei kékek voltak, 
mint az ibolyák. Mosolygott. A le
vegőben az ibolyák illata szállott.

— Bár ne lenne háború — gon
dolta Hugh Norton. — Bár itt ma
radhatnék, hogy együtt sétáljak és 
táncoljak vele.

Elszégyelte magát, ezekért a gon
dolatokért, de -Judith olyan szép 
volt. Letérdelt mellé. Megcsókolta 
a kezét. Ebben az órában elintézték 
egész jövendő életüket. Még abban 
is megállapodtak, hogy Hugh to
vább fog szolgálni a hadseregben, a 
háború után is. Azután nagy ibolya
csokrot szedett a lánynak. De nem 
volt szalagja, amivel összekötötte 
volna.

— Igazi csokrot szeretnék kötni

neked, hiszen még sohasem küldöt
tem neked virágot. Nos, ezentúl 
minden évben, legalább is ötven esz
tendőn át, ibolyát küldök neked, 
húsvétra, karácsonyra, a házassá
gunk évforduló napján.

Judith odaadta neki a kék szala
got, amely fehér batisztblúzát díszí
tette, hogy a csokor annál szebb le
gyen, mert úgy érezte, hogy soká 
kell várakoznia, míg Hugh vissza
tér hozzá.

Hugh azután New-Yorkból díszes, 
nagy ibolyacsokrot küldött, a leg
előkelőbb virágüzletből, JudithnaK, 
óriási, halványlila selyemszalaggal 
átkötött ibolyacsokrot. Judith a 
halványlila selyemszalaggal később 
Hugh leveleit kötözte össze. Nem 
mondotta meg családjának, hogy el
jegyezte magát, mert attól félt, 
hogy túlfiatalnak találják még, nem 
veszik komolyan a hirtelen eljegy
zést.

. . .  az ibolyák közölt tördelt.
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A levélcsomó már vastagra nőtt a 
halványlila selyemszalag alatt, ami
kor 1918 nyarán az utolsó levél meg
érkezett.

»Holnap hajnalban indulunk a 
frontra. Ezt a levelet egy visszama
radott barátomra bíztam, hogy jut
tassa el magához, arra az esetre, ha 
én nem térnék vissza. Claire Brat- 
ford ápolónő lett és az én ezredem- 
hez osztották be. Múlt héten meg
esküdtünk egymással. Ne higgye, 
Hogy megfeledkeztem magáról...«

Ezután még sok mindent írt, ami 
már nem volt fontos, Judith üres ki
fogásnak és az ellene elkövetett áru
lás szépítésének tekintette Hugh 
magyarázatát.

De voltaképpen már semmi sem 
volt fontos, mert megérkezett a sür
göny, amely hírül adta, hogy Hugh 
elesett. Judith elégette Hugh utolsó 
levelét a többivel együtt, mielőtt 
feleségül ment Carveth Latharnhoz, 
1919-ben. De az utolsó levél végső 
mondata visszakísértett lelkében:

»Te voltál az álmom. Később úgy 
rémlett nekem, hogy élnem is kell, 
nemcsak álmodnom. És mégis téged 
szerettelek. Majd a háború után, 
amikor minden visszazökken a ren
des kerékvágásba, remélem elég 
időm lesz még, hogy újból lássalak 
és megértessem veled mindazt, amit 
nem tudok most megírni neked.«

Ezekkel a későbbi, rendes kerék
vágásba visszazökkent évekkel 
Hughnak már semmi dolga sem volt 
többé.

Carveth Latham 1919-ben harminc
kilenc esztendős, csinos, dúsgazdag 
férfi volt. Judith családja rábeszélte 
a lányt, hogy menjen hozzá. És Ju
dith okos lett. Sohasem ismerte 
többé a mámoros elragadtatás órá
ját, amikor madár dalol az erdei fák 
között és ibolyaillat száll a levegő
ben. De Carveth Latham jó férjnek 
bizonyult. Judith két fia szépen fej
lődött. Apjukhoz hasonlítottak. Nem 
kívántak Judithtól túláradó szere- 
tetet, mint ahogy Carveth Latham 
sem kívánt forró szerelmet.

Judithot 1937 januárjában egyéb 
divatos elfoglaltsága melleit az a 
kérdés izgatta, hogy aranyba, vagy 
platinába foglaltassa-e anyjától örö
költ szafirékszerét. Ezen a télen nem 
mehetett Floridába, mert Carveth 
Lathamot üzleti elfoglaltsága New- 
Yorkhoz kötötte. Latham, egy tár
gyalás után, klubjában villásregge
lizett barátjaival. A beszélgetés az 
asszonyi szeszélyre terelődött.

— Minden asszony szeszélyes — 
mondotta Carveth. — Az én felesé
gem valóságos női tökély, mégis 
meg van a maga bogara. Képzeljé
tek, útálja az ibolyát. Nem tud ibo- 
lyacsokorra nézni. Amikor vőlegény
koromban először és utoljára ibolyát 
hoztam neki, sírvafakadt és kihají
totta a virágokat. Nem értem ezt a 
furcsa hóbortját, de persze tiszte
letben tartom.

A többi férj megértőén bólintott. 
Többen irigyelték Carverthet, hogy 
feleségének szeszélye nem kerül 
pénzbe.

Ugyanekkor Judith az ékszerész
től jött, ahol végre rászánta magát, 
hogy a platina-foglalatot válassza. 
A Park Avenue kirakattükreíben 
megelégedetten nézte puha coboly
bundáját, cobollyal díszített, kackiás 
kalapját. Az ötvenötödik utca sar
kán öreg virágárus ibolyacsokrait 
kínálta neki. Judith egy percig a 
kék angolruhás leányt és az egyen
ruhás fiút látta az erdei tó part
ján.

— Nem — kiáltotta vadul és elsza
ladt a megrökönyödött öregember 
elől.

Pár lépésnyire megállt. Pénzt vett 
elő erszényéből. Visszatért az öreg
emberhez.

— Nem szeretem az ibolyákat — 
mormolta szelíden és a ráncos Öreg 
kézbe nyomta a pénzdarabot.

Az öreg virágárus olyan szomo
rúan, vádlóan nézett utána az előbb, 
ahogy elfutott mellőle; didergett a 
hidegben. Hiszen nem az öreg hibá
jából történt.

— Senki sem hibás benne — mon
dogatta magának, húsz esztendő óta, 
Judith.

Ahogy elfordult a vén virágárus
tól, magas, szőke asszonnyal talál
kozott szembe. Meglepetten bámul
tak egymásra. De hiszen jólnevelt, 
társaságbeli hölgyek voltak mind a 
ketten. így hát Judith Latham és 
Claire Norton mosolyogva kezet- 
fogtak. Mrs Norton Judith fiai után 
tudakozódott. Mrs Latham Califor- 
nia után érdeklődött, ahol Hugh öz
vegye élt.

— Nem jönne velem villásreg
gelizni? — kérdezte hirtelen Claire.

Judith elpirult, azután elsápadt. 
Nos, igen, elmegy villásreggelizni 
az asszonnyal, aki hetekig, vagy hó
napokig élt együtt a férfivel, aki
vel ő csak egy elragadtatott, csókos 
órát töltött. Akivel közös jövőre 
szóló terveket kovácsolt. És aki im
már húsz esztendő óta halott.
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Csendes, előkelő vendéglőbe men
tek, az ötvenedik avenuen. Califor- 
niáról beszéltek, ahol Judith soha
sem volt. Judith fiairól, akik szen
vedélyes pólójátékosok. Claire azt 
mondotta, hogy Californiában lelkes 
hévvel érdeklődnek a póló-sport 
iránt. A feketekávénál Claire hal
kan megszólalt.

— Jól emlékszik még Hugh Nor
tonra?

— Igen, nagyon jól emlékszem.
Claire cigarettára gyújtott:
— Valamit el kell mondanom fe

lőle, magának. Valaínit, ami fontos
nak látszott 1919-heti, amikor végre 
hazatérhettem Franciaországból, Hi
szen bizonyára hallatta, hogy hosz- 
szabb ideig szanatóriumban ápoltak 
Hugh halála után. Hugh üzenetet 
küldött a maga száínára. De maga 
hazatérésem előtt két hónappal férj
hez ment. Ügy gondoltam: kímélete
sebb, ha nem írok, nem találkozom 
magával, nem kavarom fel a múltat. 
Nem akartam megzavarni akkor az 
életét.

Judith álarcszerű arca mintha 
megolvadt volna. Hideg, kék szeme 
fellángolt. Clairenek úgy rémlett, 
mintha a fiatal, leányos Judith 
Barbourt látná, akit olyan jól is
mert.

— Adja át most az üzenetet — lel
kendezett Judith.

— Az üzenet magyarázatra szorul 
—• hajtotta le a fejét Claire — Hugh 
nem akart feleségül venni engem. 
Én akartam megesküdni vele. Hugh 
azt mondotta, hogy magát szereti, 
hogy a háború után meg akarnak 
esküdni egymással. De én őrülten 
szerettem Hughot. Utána mentenek 
mint ápolónő. És jól számítottam. 
Én voltam az egyetlen asszony a kö
zelében. A háború vérgőzös mámo
rában odaadtam magam neki. AJz-tö 
után a becsületére hivatkoztam. Meg* 
kell értenie, hogy Hugh mindennap 
szembenézett a halállal. Csak a ma 
létezett. A holnap bizonytalanná 
ködlött. Azonban megígértette ve-' 
lem, hogyha élve hazakerül a hábo 
rúból, azonnal elválok tőle, hogy fe 
leségül vehesse magát. Hugh úgy 
érezte, tartozik a becsületemnek az
zal, hogy nekem adja a nevét, hiszen 
egy-egy órára talán mégis boldoggá 
tettem. Mielőtt az Utolsó csatába 
ment, üzenetet bízott reám:

sMondja meg Judithnak, ha maga 
hazatér és én nem: hogy mindig őt 
szerettem. Tűzzön ki néha egy ibo
lyacsokrot az emléketnre.«

Claire elhallgatott.

— Judith, ne sírjon Judith — mon
dotta halkan Claire. — Különben 
nekem is sírnom kell. Azért nem ad
tam át az egykori fiatalasszonynak 
az üzenetet, mert attól féltem, bogy 
elrontom az új életét. Féltem, hogy 
akkor maga is Hugh özvegyének 
érezné magát. És most már elmúlik 
az élet felettünk . . .  lassan megöre
gedünk mind a ketten.; Csakis Hugh 
maradt fiatal.

— Huszonnégy éves volt, amikor 
meghalt — tördelte Judith. — Most 
negyvenhárom éves lenne. Nem sí
rok és . . .  Higgye el, nem sajnálom 
tőle a boldogságot, amit maga a 
halála előtt nyújtott neki. Most már 
én is asszony vagyok és megértem 
azt, amit leány koromban nem ér
tettem.

Judith fölkelt, búcsúra nyújtotta 
a kezét. Valami vonzotta Clairehez 
és mégis tudta, hogy sohasem fogja 
látni többé.

Mrs Judith Latham egyedül ment 
az utcán. Ment és megkereste az 
öreg ibolyaárust. Óriási ibolyacsok
rot vásárolt. Kitűzte cobolybundá
jára az ibolyát.

Fordtíotta: Berend Miklósné

Kitűzte cobolybundájára az ibolyát . . .
(P. Hauswirth Magda rajzai)
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u i e i e m  c r z s o n u t . . .

/ f l w S l a .

í r t a :  B A B A Y  J Ó Z S E F
Déltájt érkeztem ha

za. Borús áprilisi dél 
volt, egy hete nem 

i láttunk már napot. 
,' Ahogy a  íköltők mornl- 

ják, — vastag felhiő- 
_  (Függönyök takarták a  

Jóisten egének mezőit, esett its kevéskét, 
6, nőm fiúi, boldog látogatásra teremtő
dött az ilyen -boldogtalan-szélű ápniliís- 
idő. De én azért villogó napfényt vit
tem homicikomon, hát csoda: pár perc, 
és ott állok az öreg, járdakővel feteúrolt 
küszöbön, ott fogok állni Anyám előtt, 
Anyám  két karomba rogy, ősz, drága, 
kicsiny feje xácsukiik a  vádamra, zo-ao- 
gó, soványka testét felfogja m ajd a két 
erős karom és amikor arcomon érzem a 
könnyeit, magasuk Lom én is, s vén Fiú 
létemre, akadozva mondom:

—  Ke-kézit csókolom ma-mama! Mama!
íg y  is volt.
Evek óta a  küszöbön vár engem az 

anyám, a házunk udvari -belső alján ikét 
lakást -kiadtunk, s a mama nem akarja, 
hogy lássák sírását. A  mama sohasem 
sír, csak iáikkor, ha érkezem, s ha elme
gyek. Különös ember az én anyám, mint 
ahogy különös ember volt az édesapám 
is. Az én apám például' sohasem csókolt 
m eg engem. Csak akkor, ha aludtam . . .  
De ha 'aludtam, órákon át ült kis ágyam  
mellett, nézett, megkönnyezett, -le-leha- 
jolt, s megcsókolt szótian. Megkönnye
zett, talán mostani bánatos sorsom si
ratta, tán érezte ez a  különös, megien- 
ditően erős férfi, -hogy a bérű lesz a 
sorsom . . .  A  betűről azt mondják, hogy 
épít és öl. Istenem. Amennyit eddig né
kem épített, annyit m eg is ölt bennem. 
De hát ne átkozódjunk, a -fa is azt a 
sorsot viseli, hogy leveiedzik tavaszidőn, 
őszön m eg édbullajtja lombját. És egy 
szavaeskányi panasza sincs.

Ezenl az áprilisi érkezésen sem történt 
különösebb dolog, sovány, fehérhajú, ki
csiny anyám, ott tartottam a  karomban, 
zokogott szegényke, s azt mondta:

—  Meggyüttél édesem? Te vagy az?
És 'ahogy letörölte gyürődő arcommal

a könnyeit, feltette öreg okuláréját. hát
rált két lépest és megnézte jól, csak
ugyan én vagyok? Nevettem. Ránevet- 
tem. Húsz esztendeje ismerem ezt a  két 
lépést. Két halk koppanás, a  mama hát
rahúzódik, okiulárója üvegével belekém- 
lel a  megsápadt arcomba, az álla, ez a  
lassan, s egyre jobban előrecsúcsosodó 
áll, —  ó Istenem, idestova olyan kedve
sen hegyes és előreáüó, akár valami fur
csa fogas, amelyre fel lehetne akasztani 
az anyaszív gondjait, —  remeg még és 
remegve hullnak le álláa át a szavaik:

—  Sovány vagy, édes gyerekem . . .
Volt idő, amikor kövéren mentem hiaiza,

mint egy pávanyelvpástétomtól elhízott 
prétor, De a mama, az áldott, akkor is 
ezt mondta:

—  Sovány vagy, édes gyerekeim . . .
Minek azt tagadni, hogy háromnegyed

napos utazás után, —  messze van az ón

somogyi hazám ettől a  kétes-fényes Bu
dapesttől —  olyan ragyogó szemmel né. 
zegettem a  májgombocos levest, meg a 
két, egybesült csirkét, mintha aranyásó 
vo nók, ha a klondikei hómezőkön az 
első kincses érre bukkan. Nem -beszélget
tünk, mert örök) szokásához híven, anyám 
az ó eserépkályha mellé telepedett, el
igazította orrán az okulárét s nézett. 
En ettem, nál-unlk nem szokás csíikeíalás 
közben színes szavakat adogatni, haligat- 
tunlk, de e hallgatás édessege k-ülöno a 
ribizkebokor mézénél, e hallgatás melege 
körülöleli a, szívet, e hallgatás a köny- 
nyek után való öröm, élé jóság, szivek 
pihentetése, tisztaság, az anya, meg a 
fin lelkének ölelkezése valahol ott, halott 
apám •fairafüggesztebt, nagy képe élőit. 
— bocsánat, így képzelem . . .

ligy képzetem, hogy a  mama lelke 
ilyenkor így szól a  iképhez:

— Nézd csak Bajosom, nézz oda, meg
jö tt  Ugy-e sovány. Jaj, jé  uram te, tu
dod az a  Pest . . .  az a P e st . . .

Az én lelkem, meg így:
— Kezeit csoko-iom, papa. Legyen olyan 

jó, ha elalszom, csókoljon meg. Tuggya, 
sok pofont kap az ember odafenn . . .

Ekkor aztán —  éppen a harmadik 
combot utaztatják zsíroshegyü ujjairn a 
mohó szám felé, — akaratlanul hátra 
fordulok, s ránézek haiott apám nagy, 
■fali képére. A  falat megakad a torko
mon, a  szememre felhő borul és esik . . .  
Esik a  könny, esik. A  mama kicsi feje 
lecsuklak éis sír. Es úgy a  kockás zseb
kendőjén át mondja a  kép felé:

—  Km drága angyalom.
No, de akkor én következek. Én peda

gógus vagyak a mamával szemben, hir
telen valami olyan dolgot találok ki, 
amii pillanatok alatt elfededitet vele min
dent

Ezen az otthon való napon így szól
tam:

—  Mama! Nősülök!
A  -hatás teljes volt. Édes könnyei 

szinte rémülettel húzódtak vissza. Fel
ugrott Az okuláré -megingott orra nyer
gén, csak úgy, az ovális üvegek felett 
nézett rám és így szólt:

—  Jézusegymiárjámtegyereknebeszéjj!
íg y  mondta, egyetlen szóban . . .
Felnevettem.
—  Tréfálózol úgy-e, hogy csak tréfál

kozol. Jaj nekem, de megriadt a szí-

Isten tudja mért, minden anya meg
riad egy ilyen bejelentésre. Mondják, az 
anyasziv azt érzi, hogy kissé elveszti a 
gyermekét, ha nősül, vagy, ha éppen 
férjhez viszik. No, de megnyugtattam, s 
most következett a második csirke. Me
gint csend volt, csak a megboldogult 
szárnyas háziállat csontjainak ropogása 
hallatszott, no meg néha a  mama szava: 

—  Millen bolondos is vagy te, Józsi. 
Bár mondok, ha nősülsz, nősülj. Ez ia 
férfi sora. So-kat fogsz szenvedni, mert a 
mai nők mindent elherdálnak, de Isten



Szóval sem ellenkeztem, mivel Itadetz- 
ikiyné, az örökpapucsos vendadam meg- 
jelent az ajtómul. Usont/taaszott közeiben 
tál. A  tálon né t ea . . .

Túrós rétes . . .
Délután ot órakor ébredtem fel1. Anyám  

egy amolyan sbétkebeíu bögrét tett 
eiom. agy  bögre kávét, itt  Pesten egy 
tucat euiDainek adhatnák csészénként a 
Káváimban . . .

— Itt volt a  Uogula, de aludtál. Azt 
mondta visszajön.

ooguiat JaJ, ennek a  fele se [bolond
ság. JMindösszo barom napom van, rohan
nom keli vissza Budapestre. H a Gogula 
rti volt, a® azt jelenti, hogy meg akar 
lüvni magához. JtLa pedig Uogula vacso
rát ad, akikor késóhajnai euoit nem tu
dok hazakerülni, troguia dúsgazdag agg‘- 
legciny, s Erzsók a  hazvezotönöje, a kor
nyék legszebb asszonya. Nem is asszony 
Erzsók, hanem; leány. De Goguiá mellett 
amolyan 11 tokitaLan- titokkal asszonysors
ban élő megyeszép fehérmép, eszes, ked
ves, notás, uarazauereku, acélk&kszemü, 
táncos, csodaételt lózó menyecskelány, 
aki éré úgy hordjak, hódolatukat A  
bókjaikat a kisváros urai, annyi el nem 
tilUkoit vággyal és szerelemmel, hogy 
minden »íai jezett« Erzsókok, Annák, Ma
riskák, Ju Ilkák, Ilonkák irigyelik.

— Mit mondott Uoguia, mikor jön 
visszal?

— Minden percben itt lehet. Tudod 
édeis fiam, mit tégy? Kösd föl a karodat 
Hozok be gyolcskendőt. Mondd, olyan re- 
umatikád van, hogy se nappalod, sie é j
jeled. Mért bizonyosan vacsorát alkar 
rendezni holnap. Tavaly ás úgy becsíptel 
édes gyerekem, hogy engem, a szülő egy 
édes anyádat összo te vesztettél ezzel a vén 
Biaüetzkynével.

Radetzkyné, az én szinte porrá örege
dett ven dadám ebben al pillanatban lépett 
be. Bükkfát hozott be, hogy megrakja a 
osetrépkályhát. Persze meghallotta a 
mama szavait Ügy kilencven esztendő 
körül* tapossa a  dada a sarat, de jó-1 hall, 
jól Iát, látni is tud még és világ csodá
jára épek a  fogai. Hihetetlen erejű po
gány cseléd, Koppány ivadéka, aki ma 
is követ tesz a kis komtyiába, hogy ne 
éirje jégverés a  ezőllőt. . .

— Vén vagyok et Maga mongya ezt 
tekéntetös asszon? Ippen maga? Érdöm- 
löm én 'ah illen gyaiázkodást? Na gyüj- 
jön, fussunk a  János szent szobráig, 
bírja e maga töpörödött tüdeje? Mer én 
még biroml

És kifele-montében úgy vágta be az 
ajtót, hogy megremegtek az öreg falak. 
Nevettünk. Isten tudja mióta van a  ház
nál Radetzkyné, neki szabad mindent.. .

Megfogadtam anyám tanácsát, felkö
töttem a Iklaromat. Olyan voltam, mintha 
most jönnék sebesülve a civilek világ
háború jáibéL

Egyszerre csalk benyitott Radetzkyné.
— Gyiin a részögös!
Tudták, hogy Gogula jön. A  gazdag 

agglegény. Olyan fájdalmas latrecal fo
gadtam, hogy megsajnált

— Bocsáss meg Gerzson, boldogan men
nék hozzád vacsorára, de láthatod, meny
nyire szenvedek.

Alit előttem Gogula Gerzson, a nagy 
petróleumlámpa lángja rávetett© óriás

j.vi vtjwu, ez a ruppaui, oiuk, aorgo, ha
talmas hangja megreszkettette a levegőt 
s csak ennyit mondott:

— Hát restellem öcsém, hogy kima
radsz a  vacsorából. Mert ezt az igaz po
fázást a te böcsült neved tiszteletire 
rendezem. De, iha fá j a karod, maradj 
itthon, mi meg majd koccintunk arra az 
e.puhult, büdös pesti egészségedre.

Köszönt és ment.
Egyedül maradtam, anyámat áthivat

ták a  szegény Lipic Anna óvónőhöz édes- 
vígászua. Lipic Anna, szegény, két éve 
baldokiott s hetenként összehívta a  jó- 
lclkoket egy kis kuglófos búosúzkodásra.

Egyszerre benyitott Radetzkyné:
— Tőgye föl édösöm a  kajrtktendőjét, 

mert iitt a  bögyös Erzsók.
A lig  kötöttem fel a (karom, beállított 

ErzsoK, Gogula gyönyörű cselédasszonya.
— Isten hozta édes Erzsókom!
— Hallom ifiunam beteg. Elgyüttem, 

mondok, tudok tán még orvosságot fájó 
karral, szúrós lábra. H át osztán mi a ihaj.

Erzsók nem öltözött városiasam. Ha
nem csak úgy, parasztosan. De dél
somogyi, pompázó színekbe szőtt szok
nyája, fehér, kis gom has réklije, var- 
koosba font, hoEófekete haja, a  lakkból 
metszett táncos-cipője, —  olyan lelket fo
gón szép volt akkor Erzsók, hogy néztem 
és csodáltam. Én népem, én népem, én 
népem. . .  —  súgta a lelkem meaeut- 
pázvtal, de 'fáj, hogy »zippzáras<c divatot 
kezd m ár a  falu is.

Erzsók kedveskedett. Incselkedett. Egy
szerre azt mondta:

— H a választ ad 'az ifijúr arra: hogy 
mikor eszik a  kotlós villával, megcsó
kolhat.

És közelebb lépett. Villogott a fehér 
fogsora. Csípeje meg-megmozdult, kissé 
hátraszegte szép fejét s megfeszült felhó- 
resbarna, telt nyaka. Nevetett.

Tagadjam? Dehogy is tagadom. Tűz 
gyulladt a szemembe s olyan száraz lett 
a torkom, mint iá garat forró időn, 
öntözés előtt. Forróság csapott át a szí
veimen és homlokomon.

— Mikor eszik a  kotlós villával? Soha.
— H át akkor sohse csólkol meg az 

ifijur! Pedig.. .
Felugrottam. Dehogy nem csókollak én 

meg téged, te messzi idők Idetévedt po- 
igányl hattyúja, te gyönyörű nőstény, az 
én vérem lázadé örökszüze, dehogy nem!

Körülfutottuk a szobát.
Perc múltán máT öleltem. Nem bánta, 

hogy ölelem, s hogy remegő karral tar
tom a csípejét, de azt, hogy megcsókol
jam, sehogy sem engedte.

— ölelni szabad ifijur . . . Szőrmésén 
csak, szoriccsom... De jó erős a karja . . .  
De igazi férfijú kend. . .  Ez iái bal keze, 
ez erős e . . .

Felnevetett.
Elengedtem.
El kellett ismernem, bele estem a csap

dába, Nyilvánvaló, hogy nincs az én ka
romnak égvilágon semmi b a ja .. .  Mondta 
is Erzsók. . .

—  Aki így tud szorítani, az nem beteg 
kérőm . . .  Tessék csak gyünni a  vacso
rára holnap. . .

Hát így szedett rá Gogula Gerzson 
Erzsókja odalenn. Somogybán, az anyám 
házában, Isten áldja őket most és mind- 
örökkön ámen. . .
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Tiholdi József regínye
A  m agyar és külföldi 

irodalomban Petőfiről1 már 
könyvtárra való életrajzot 
és tanulmányt irtaik, ezek 
a költőt születésétől halá
láig kisérik. Tiboldi József 
az eddigiektől eltérően, Pe
tőfi és Szendrey Júlia éle
téből csak egy évet ra
gad ki, melynek izgalmas 
történetével a legapróbb 
részletekig megismerteti az  
olvasót. N agy emberisme
rettel, mély lélektani ana
lízissel és költői megérzés
sel adja elő azokat a Ikrülső 
és belső eseményeket, s re
konstruálja azt a miliőt, 
amelyből a költő legszebb 
szerelmi versei fakadtak. 
Teljesen új eszközökkel 
m utatja be a halhatatlan 
költő és halhatatlan hitve
se m ellett Szatmár megye 
történelmi nevezetességű 
helyeit és történelmi alak
jait. A  regény ezért nem
csak élvezetes és tanulsá
gos olvasmány, de minden 
tekintetben alkalmas arra, 
hogy úgy idehaza, mint 
a  külföldön is a Petőfi- 
kultuszt méltóképpen és 
eredményesen szolgálja.. A  
művészi kiállítású négy
kötetes regény a  Színházi 
Élet könyvkereskedésében 
is kapható.

Sftot&x ó L ^ v i t d

Ezüstös fényben hűvös hajnalórán 
A társam voltát fehér kőpadon;
Oly jó volt veled, melletted pihenni,
— Mondd, mért engeded most el a karom?

A vörös ködben mondd, mért hagysz magamra1 
A  vörös ködben, amely átölel 
Mindkettőnket a homálybah, a csókban 
Mért nem éreztek akkor is közel?

A  vörös köd nekünk más délibábot 
Más álomképet, mondd miért mutat?
Neked sistergő sárga lángnyalábot 
Nekem szivárvány-fátyolos kutat?

Érted a mámor mért küld fúvó sárkányt 
Értem csak szelíd Delphin-fogatot?
Mért ugrat veled száz veszélyes párkányt 
Velem csak gyöngyszín tarajú habot?

Micsoda átok törvénye s hatalma 
Tölthette meg méreggel italunk 
H ogy míg vergődve isszuk ki a percet 
Egymás vágyától majd szomjan halunk?

A  perc ködében mondd, miért hagysz magamra? 
Mért engeded el akkor a karom?
Vagy kell ez tán, hogy szép legyen az óra 
Uj, hűvös fényben, fehér kőpadon?

Preisz Ervin: Tanulmányfej Farkas Aladár kút figurája Gyoroki Pál portréja Megyery
Elláról
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A ZSERBÓ-BÓ-BAN
— Mit tudtok ti, angyalom arról, 

mi van a iBalaton körül? A  matgyar ten
ger partjain mindig gyönyörű volt a 
nyár, aki csak teheti, minden évben oda
ruccan egyikét napra, s hol itt, hol ott 
meríti meg magát a simogató hullámok
ban. falijuk, mi történik odalenn ez- 
idénf

— Általános helyzetkép; a különböző 
strandokat döntő rohammal idén a kül
földiek foglalták el, akik közül renge
tegen a saját kocsijukkal érkeztek és a 
szó szoros értelmében a legjobb étvágy- 
gyal. Étvágyban Németország vezet, 
úgy falatoznak derék vendégeink 
hamisítatlan paprikáscsirkét, lúróscsu- 
szát és borjúpörköltöt, 
hogy Öröm nézni, strand
nál, éíznél, napsütésnél 
számukra sokkal fontosabb 
a nagymenő. Nem is nya
ralás de Idkmározás folyik 
a Balaton körül. Ennek 
megfelelően aztán min
denki boldog, jókedvű és 
elégedett.

— Hol táboroznak a leg
többen1

— Balatonalmádiban 
nyolcvan százalék a német 
fürdővendég, s ha kétszer 
annyi szoba lenne, min
det megtöltenék. Szomba
tonként aztán megindul a 
pesti weekend áradat, nem 
is tudni, hol hdjtják fejü
ket álomra a kirándulók, 
olyan zsúfolt minden tal
pa atnyi hely ilyenkor.

— Hogy sikerült a leg
utóbbi weekend Almádi
ban?

— Jól sikerült, de aztán 
elromlott az idő, szombat 
délután még fürödhettek a 
korán érkezők, de bizonya 
vasárnap örömeit alaposan 
elrontotta a vihar. Szom
baton este azonban mégis 
teljes tündöklésben állt a 
bál, az új kúrszalónt avat
ták fel nagy ünnepélyes
séggel. Tormay Béla, A l
mádi lelke mondta az 
avatóbeszédet a tőle meg
szokott lelkesedéssel. A  
nagy esti kavargásban ott 
láttunk mindenkit, aki él 
és számít Almádiban, ahol 
a fürdővendégek magyar 
húsz százalékáruik élén 
Kánya Kálmán külügymi
niszter <i leghűségesebb hó
dolója a Balatonnak. Ott 
voltak többek közt Lázár 
Dál és felesége, Véghelyi De
zsővé, Ily és Erzsi leányai

val, Fabinyi Istvánná es leánya, La- 
votta Kató, Viczián Pál és felesége, Koh- 
ner W illy báró a feleségével és leányai
val (hogy felcseperedtek, hogy megszé
pültek!) Ebinger Jánosné és leánya, Liló, 
(akik az avatóestélyt megelőzően vacso
rát adtak fűzfői villájukban) no és a 
parti új szálló, a Pannónia és a szomszé
dos fürdők közönségéből rengetegen. A  
fiatalság aztán hajnalig tartó tánccal 
szentelte fel az új kúrszalónt, jó, hogy 
kihasználták a derűs alkámxH, mert 
másnapra olyan borús lett minden, mint
ha már egyszersmindenkorra vége lenne 
a nyárnak.

— Hahó, hiszen még csak most kezdő
dik igazán. Épp a kúrszalón-megnyitáson 
hallottuk a legilletékesebbektől, az mi.

m i  - y
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Iijú Sacelláry György és felesége Hudacsek Nelly most ün
nepelték házasságuk huszonötödik évfordulóját. A pesti tár

saság elhalmozta gratulációkkal a népszerű házaspárt
(Rónai Dénes felvétele)
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gusztusban re-tuiezendö balatonfüredi 
spo rt hét progroammját, amely rendkívül 
sokat ígér, s igazán alkalmas orrai, hagy 
az egész balatonparti publikumot odacső- 
diise néhány napra. A  gazdag programra 
szerint a sporthét tartama alatt augusz
tus 14-én gala-estély lesz, amelyen a ba- 
latonmenti összes fürdőhelyek képvisel
tetik magukat egy-egy csoporttal, ame
lyeket külön autóbuszok szállítanak Fü
redre. Augusztus 15-én táncos sétahajózás 
követi a gala~estélyt, 16-án Tihanyban 
■rendeznek nagy halvacsorát, 17-én a fü- 
iedi Yacht Klubban lesz garden-party és 
19-én újra Balaton-Almádié a vezetés, 
amennyiben ekkor rendezik ott tradicio
nális lénnyel a híres-nevezetes, évről- 
évre megismétlődő Tennisz-Bdlt, am ely
ről már most is sok szó esett Almádiban. 
»Ez még semmit —  mondták, mikor cso
dálkoztunk a kúrszalón első mulatságá
nak sikerén, — sde jöjjön csak el majd a 
Tennisz-Bálraí*

— Ott is Tormay Béla diktálja majd a 
tempót, úgyebárt

— Bizonyos. Egyébként vasárnap hosz- 
szan beszélgettünk a Postatakarékpénztár 
kitűnő vezérigazgatójával, aki Almádi 
miatt lett hűtlen Leányfaluhoz, s aki 
természetesen azonnal régi pátriája iránt 
érdeklődött. Dióhéjban átnyújtottuk neki 
Leányfalu nyári programmját. Július 17: 
kiskabaré, július 15— 20: tenniszverse- 
nyek, július 31: Anna-bál, augusztus 8: 
sportbemutató, augusztus 15: evezősver
seny, augusztus 28: nagy kabaré, augusz
tus 29: mótoros csónfíkverseny, szeptem
ber 8: G yu’a y  Pál emlékünnepély. Külön
ben pedig a leányfalusi szezónnyitás al
kalmából rengetegen jelentek meg a Törzs 
kedves, ezer aprósággal feldíszített há
zában és üdvözölték az új leány falusia
kat, Komjáthyékat,, Schwalbékat, és M é
szárosékor. Dr. Vámossy Zoltán, a klub 
díszelnöke üdvözölte a Törzs rengeteg 
kitüntetett tagját is. Szombaton, július

10-én, az egyre szebben kiépülő strand új 
villanyvilágítása mellett gulyásvacsora 
volt, ame ynek keretében a Tirolból ha
zatért Stromszky-házaspárt köszöntötte 
a Főnökök, Fácánok és Delnők serege, 
Stromszky Dénes ismét remekelt nagy
szerű bográcsgulyásával, de a hatalmas 
Törzs-nyárson is e.s&rangú Laci-pecse- 
nyét sütöttek a buzgó ifjúság tagjai. A  
legnagyobb érdeklődés természetesen az 
augusztus 31-én megrendezendő Anna- 
bált e őzi meg. Ez a Leányfalun annyira 
hagyományos bál egyenrangú konkur- 
rense a többi hasonló Anna-báloknak. 
Idén ifj. Takách István lett a bál elnöke, 
aki a tél folyamán az egyik elite-bálnák. 
a Medikus-bálnak is elnöke volt. Ifj. Ta
kách István máris megkezdte, működését 
és százával küldi szét a meghívókat élő
kéül téli farsangi társaságához. Takáchot 
az öregebbek szenátusa támogatja, ennek 
a báli szenátusnak tagjai ifj. Wahi- 
kampf Henrik, dr. Péteri László és ifj. 
dr. Hankovszky Zoltán. Egyébként a 
leányfalui társaság tagjai közül ismét 
elutaztak néhányan egy-két hétre, La- 
motte Ká/rolyék és Delmdr Tódorék a 
svájci Grindelwaldban töltenek több na
pot.

— Ho, majd én is hazaruccanok a Duna 
mellé, mondta Tormay Béta a leányfa
lui beszámoló után, miközben szépséges 
leánya, Zsuzsi pesti hírek után érdeklő
dött. Átnyújtottuk az alábbi bokrétát: 1. 
Dr. Szabó Imre ny. kúriai bíró és fe
lesége, okolicsdnyi Okolitsny Margit fia, 
dr. OkoHtsny-Szabó Zoltán főorvos, július 
10-én vezette oltárhoz Malbasky Milán, a 
Mezőhegyesi Cukorgyár igazgatója és fe
lesége Zdelár Zsófia leányát, Mártát. A  
budapesti és a vidéki társaság számos 
előkelő tagja jelent meg az esküvő után 
rendezett gratuláción, amely után a fia
talok Ausztriába utaztak nászajándékba 
kapott gyönyörű autójukkal. Tanuk 
voltak v. Martens Ágost Egon és vitéz

Három portré Jakab Ödön siófoki kiállításáról 
Knapp Magda Flnály Ernőné Halász Ditti

(Foto Bellar)



Minden kulira értesítés helyett:
Dr. Kocsis István és Jakoby Tóth Sándor és Hegedűs Irén 

Magdolna
házasságot kötöttek

(Hozgonyi fotók)
Gombos Gábor. 2. dr. Bagyó Jánomé ró
zsadombi airdale-terrier kenneljének je
lentése szerint gyönyörű apróságok szü
lettek a tenyészetben. Anya és gyermekei 
jól érzik magukat 3. Július 19-én, hét
főn déli 12 órakor vezeti oltárhoz Benke 
Indítót ifjabb Szolnok Jenő a Szent Ist
ván bazilika kápolnájában. I. A  Római- 
fürdői Sportrepülő Egyesület pompás 
hangulatú, virágos, lampiónos kertiünner 
pet rendezett a Rómaifürdő parkjában. 
5. Nagymaroson Buchsbaum Mártát vá
lasztották meg szépségkirálynőnek. 6. Az 
elmúlt napok folyamán egész sor esküvő 
volt, o legújabb boldog házaspárok: Szi
lágyi Lívia és Jankovics Endre, Lator 
Mária Margit és Pamitzky Géza, Zathu- 
retzley Klári és Gyengő Tibor, Veress 
Ditti és nemes Kovács Ferenc. 7. Mol
nár Vera. Molnár Péternek, a Községi 
Takarékpénztár igazgatójának kisebbik 
lánya menyasszony lett. 8. Schmiedt Jó
ve féknél nagy weekend volt az elmúlt 
héten, amelyen sok fiatal- 
asszony jelent meg.

— Á hir-bokréta át nyúj
tása Után mi 'következett?

-  Kis kirándulás Bala-
t'Mföldvárra, természe
tesen nem a vizen át, mert 
az utóbbi nagyon haragos 
volt. A földvári Balaton 
Klubban azonban az úgy
nevezett nvadakm fittyet 
hánynak a viharnak és 
hiába múlik az idő, bi

zony még ma is az ő jövés
menésük, jó kedvük tartja 
ébren Földvár igazi mo
solygó hangú atát. Szom
baton este — mint hallot
tuk — ők vezették a lum
polást a Kaszinó-bárban, 
ahol többi pesti weeken- 
dezőn kívül ott voltak Bur- 
ger Sándor és felesége, 
Horváth Boldizsár, Án
gyán Béla, Szabó Nándor 
és sokam, a nyaralóközön
ség közül. Földvár igazi 
szezónja különben a lenn 
elterjedt hírek szerint 
augusztusban fog igazán 
kivirágozni, mikor is álli- 
tólag két hétre lehorgo
nyoz ott a windsori hercegi 
pár. Ha valóra válik a 
földvári álom, úgy augusz
tusban ragyogó angol ko
lónia telepedik le a csodála
tosan szép strandon, 
amelyre, sajnos, most va
sárnap egyetlen elszánt 
fürdőzőt sem engedett be a 
szé. és a hullám.

— No de szél és hullám 
csak nem akadályozhattak 
egy kis pletykát haza ne 

vásárfiának a magyar
abban, hogy 
hozz, angyalom, 
tenger mellől?

— Igazit majd a jövő héten hozok Sió
fokról, ott bizonnyal nagyobb a vá
laszték, lévén hangosabb a szezón. Addig 
is elégedj meg azzal, hogy egy in- 
kognitó pár most inkognitó vitorlás- 
túrára indult a legutóbbi week-enden s 
a nagy inkognitó-kirándulásnak az lett 
a vége, hogy már a verebek is csiripe
lik a nevüket, mert a hirtelen lecsapott 
vihar következtében csendőri beavatko
zással kellett partra menteni őket. óriási 
várakozó tömeg a parton, csendőrségi 
jegyzőkönyv, orvosok kara a hotelben, 
igy végződött a titkos kirándulás, — 
hogy mi lesz a folytatás, az majd csak 
Pesten fog kiderülni.

— Mi derülhet kit
—  Az, hogy aki vitorlás-weekend előtt 

nem nézi a barométert, weekend után 
megérdemli a válópert, adieu!

rraayó Zoltánnak, a kitűnő 
Írónak tizenhatáves fia, Claudio 
egy temesvári lovasünnepélyen, 
amelyen száznegyven úrlovas 
vett részi, megnyerte a »Ta- 

vaszi díj«-at



J ^ Z I N I - j A Z I  4 - 1  g T
H e r c z e g  F e r e n c  é d e s a n y j a  a  h ű v ö s v ö l g y i  v i l l á b a n  h a l l g a t j a  

a  B i z á n c  s z e g e d i  e l ő a d á s á t
Szeged, július.

A  rendezők hangos csatája tölti be a 
szegedi Dőm-teret, ahol izgalmas salz
burgi kép bontakozik ki a hatalmas 
arányú építkezés alatt. Négy rendező 
harcol egymással és egymás ellen, egy
másért és mindannyian együtt az ün
nepi játékokért. Estéről-estére helyszíni 
csatákat folytatnak, mindegyiknek kü
lön kívánsága, külön terve és külön 
művészi elgondolása van, — néha már- 
már polgármesteri beavatkozás volna 
szükséges a rendezői béke megkötésé
hez, az éjféli órákban azonban dr. Ja- 
novics Jenő, a játékok művészeti veze
tője, néhány derűs mondattal aláíratja 
a rendezők fegyverszünetét. A  közel
harcok szereplői: Táray Ferenc, aki a 
»Feketé Mária« című, a szegedi Dóm- 
tér részére írt népi misztériumjátékot 
rendezi, Hont Ferenc, aki »Az ember 
tragédiájáét új elgondolás szerint ál
lítja be, Sziklai Jenő, aki a leghango
sabb lelkesedéssel küzd a »János vitéz® 
szabadtéri búzatábláiért, valódi juhász- 
bojtáraiért és a magyar huszárok egész 
hadseregéért és dr. Janovics Jenő, aki 
a »Bizánc« színpadra állítását vállalta. 
Szereplői még a rendezői csatáknak 
Varga Mátyás, a Nemzeti Színház sce- 
nikus művésze, valamint Kornay János, 
aki a fénykeverés művészetével ízesíti 
a szabadtéri cocktail-t.

Érdekes újítás, hogy a Tragédia min
den egyes képe elé felvetítik a forgó 
földgömböt és megvilágítják a délkö
röknek azt a részét, ahol a következő 
jelenet játszódik.

Herczeg Ferenc a szegedi előadások 
céljaira átírta klasszikus veretű szín
művének befejezését és nobilis gesztus
sal Szeged városa javára lemondott 
minden honoráriumról. Ezt Szeged most 
azzal kívánja viszonozni, hogy a Dóm
téri előadást — elviszi Hűvösvölgybe. 
Szeged megkérte a rádiót, hogy vegye 
fel a helyszíni közvetítések sorába a 
»Bizánc« előadását is, hogy Herczeg 
Ferenc édesanyja a rádió mellett ülve, 
a messzi távolságban is figyelhesse

hatását egy képzelhetetlen pompájú elő
adás keretében.

Érdekesen világította meg a Színházi 
Élet előtt Janovics Jenő a szegedi 
Tragédia-sorozat évenkénti változatos
ságát:

— Mohácsi Jenő azt Irta egyik tanul 
mányában, hogy meg kellene állapodul 
a Tragédia egy bizonyos előadási for
májánál és ez volna »a szegedi Tra
gédia®. íg y  kialakulna szerinte egy 
Dóm-téri tradíció és ezen a későbbi 
előadások során sem kellene változtatni. 
Ezt az álláspontot én nem osztom. Ha 
Szeged tradíciónak tartja a Tragédia 
előadását. — .ahol a Dóm-téren eddig a 
statisztika szerint százhatvanezer em
ber látta, — nem szabad a tradíció 
ólomágyába szorítani a rendező fantá 
ziáját. Meggyőződésem, hogy minden 
évben új és új elgondolásokban kell 
gazdagítani ennek a nagy drámái költi

A rendezők kara: Janovics Jenő, Hont Ferenc, 
Sarlay Imre, Varga Mátyás, Mártoníly Zoltán

inénynek szabadtéri szertartásait, ezért 
döntöttünk az idén is amellett, hogy 
Hont Ferenc első elképzelése, majd gróf 
Bánffy Miklós, Oláh Gusztáv és Ná- 
dasdy Kálmán gyönyörű képekben ki
bontakozott nagyszerű produkciója, ta
valy pedig aZ én rendezésem után most 
ismét új keretben állítjuk a hatalmas 
színpadra a Tragédia hatalmas művé
szetét.

Angyalsorozás a szegedi Dóm-téren. Az asztal
nál Janovics Jenő, Hont Ferenc, Fricsay 

Ferenc.
(Liobmann fotók)



Mindszenthy Magda nagy si- Benedek Erzsi volt Rózsahegyi Győző Amália operaénekesnö
kerrel szerepel az Angolpark növendéket, aki több magyar nagy sikerrel szerepelt a bécsi

Csodarevüjében filmen szerepelt, a Pódium Akadémia Theaterben. A Prő-
(Gyulai foto) szerződtette féta Fides szerepét énekelte

(Forrai foto) (Foto Fayer)

Egy évvel öregltelte magéi a zenei világ legújaU felfedezettje: U n  Zsuzsa
Július ihavát általában 

a csillaghullás idejének 
ismerik. De ezen a nyáron 
nem hullanak a csillagok, 
sőt, új csillagok jelentek 
meg az égboltozaton. 
Gyurkovits Mária után 
kirobbanó sikere van a 
tizennyolcéves Gábor Zsu
zsának, aki a szakértők 
egyhangú megállapítása 
szerint az utóbbi évtized 
legtöbbet ígérő tehetsége.

Székelyhidy Ferenc ta
lálta meg három esztendő 
előtt a csiszolatlan jgyé- 
mántot, s az ő mesteri 
keze alatt vált az alig 
tlzennyolcéves gyereklány
ból a magyar zenei élet 
egyik legnagyobb remény
sége.

Kissé elfogódottan mond
ja el, hogyan került Szé- 
kelyhidybez.

— A  Tátrában nyaral

tunk, amikor hangver
senyt rendeztek a gerlach- 
falvi tűz károsultjai ja 
vára. Hivatásos művészek 
kevesen voltak ott s így

Gábor Zsuzsa
(Angelo foto)

a rendező bizottság engem 
is felkért a szereplésre. Itt 
hallott meg Székelyhidy 
és a többi már magától 
ment.

— Minek örül a legjob
ban V

— Hogy négy héttel ez
előtt jelesein leérettségiz
tem.

— Hogy fogadták sike
rét a Zeneakadémián?

— örültek. Most már 
megbocsájtották, hogy egy 
kis csalást követtem el a 
felvétel körül. Ugyanis 
tizenötéves voltam és ti
zenhatnak vallottam ma
gam.

íme, Pest egyik legbol
dogabb lánya, aki elérke
zett oda, ahová százezrek 
hiába sóvárognak, a siker
hez. Tizennyolcéves és 
már beteljesedtek az ál
mai. Boldog ember.

Harmath Imre és dr. Sándor Jenő nyári revüjének a ^Körözött Lipthéi«-nak fináléja: 
Türk Berta, Sarkadi Aladár, Baffay Kyca, Gallért Marika, Sziklay József



..Ferencváros még a miÉnk...u
A világháború híva- ; 

talos krónikása, Höfer 
valamikor szállóigét 
teremtett ezzel a
klasszikus jelentéssel: 
>í»Lemberg még a
miénk.« Jelenleg körül
belül ilyen kétes érté
kű örömhírrel szolgál
hatunk a magyar fut
ball híveinek a K. K.- : 
frontról: Ferencváros
még a miénk. Legalább 
is lapzártakor. Üjpest 
viszont drámai küzde
lemben végkép kiesett 
a kupából és ha ez egy
általán vigasztalásul 
szolgálhat, állapítsuk 
meg, hogy nem szolgált 
rá a balsorsra. Vagy 
legalább is: mindent
megkísérelt, hogy a 
végzetet elhárítsa a 
feje fölül.

Egy azonban kétség
telen: Újpest nem kon
dícióbeli hibák, vagy 
technikai alacsonyabb- 
rendűség miatt vált ki 
a nemes küzdelemből. 
Vesztét a hibás taktika

Az Austria-védelsm munkában. Kállai, Nauscb, Zseugollér, Sesta, Andritz
(Pálházy fotók)



Komor az Austria kapujánál. Zöhror kiöklözi a labdát

Támadásban az Újpest. Mock. Zsengellér, Nausch. Vince

okozta. Félig védekező, 
félig támadó taktikával 
nem lehet már meglévő 
hátrányt behozni. Az 
Újpest a modern játék- 
elmélet alapján három 
csatárral támadott, 
amikor mind az öt csa
tárra szükség lett vol
na a kapu előtt. Az 
Austria baj nélkül ki
húzta az újpesti vihar- 
periódust, amely har
minc teljes percig tom
bolt és az első szélcsen
des pillanatban gólt 
lőtt. A többi már nem 
volt érdekes, csak el
szomorító és dühítő. 
Újpest támadott, Aust
ria gólt lőtt és aztán — 
angoltapasz a fájó seb
re — Üjpest is lőtt egy 
tizenegyest.

A tartalékos Ferenc
város Bécsben jobb tak
tikát követett. Döntet
lenné tudta tenni a két 
forduló eredményét. 
Ezen a szomorú vasár
napon ezzel a passzív 
örömmel is be kellett 
érniök a futballdruk- 
kereknek.

Kocsis tlzonegyMe
(Pálházy taták)
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I ftT A -

(1. folytatás)
Winfield Spencer nem Mába tanulmányozna a gépeket, a csavarokat 

Tökéletesen ért mesterségéhez . . . Oly tökéletesein, hogy (mikor Amerika 
is (belesodródik a világháborúba, otthon tartják. A san-diegói repúlőiskoia 
vezetői közé avanzsál.

HajnaJiban távozik hazulról. Egész nap szolgálatban van. Este fá
radtan gyújt pipára. Rajzokba merül. Izgató találmányon dolgozik,

— Menj magad fiaim, — mondja, 'ha felesége sétára hívja.
— Ne számíts rám, fiam., — mondja, ha Wallis vendégeket vár.
A  fiatalasszony mind magányosabb. A kis garnizon tagjai szétröp- 

péntek. A  férfiakat a  frontra vitték, az asszonyok nagyrésze haza ment, 
szülőkhöz, rokonokhoz . . .  Wallist iíjs leküzdhetetlen vágy fogta el aa 
anyja után. Vonatra ül, s mikor Alice nyakába borul, egyszerre tisztán 
érzi, tudja, amit eddig csak sejtett, hogy házassága végzetes tévedés. A 
szerelem, mely fiatalokhoz gyakran kopogtat be álruhában, hozzá pilóta- 
dresszben látogatott el. Majd felrepült ezüst szárnyakon. De a házasság
ban ellapkadtak a szárnyak . . .  A hétköznap felett repülni nehezebb 
dolog, mint az óceán fölött lebegni.

Szomorú felfedezéséről egy szót se szól anyjának Wallis. Minek kese
rítse? Alice csak úgy ragyog a  viszontlátás boldogságában. A  régi bará
tok is örömmel fogadják Wallist. Egész nap szól a telefon.

— Hogy van Winfield? — kérdik.
— Köszönöm, jól — feleli Wallis e magában hozzáteszi: — Nélkülem 

bizonyára jobban van, mint velem.
— Igaz, hogy nagyszerű találmányon dolgozik ? Miilyen tehetséges 

ember! — rajongnak a 'barátnők.
— Nagyon tehetséges! — feleli Wallis, s magában ezt gondolja: — 

Bár inkább kedves és vidám lenne!
— Mikor van ideje találmányokkal foglalkozni? — kérdik a telefo

nálók.
— . . .  mikor az én számomra nincs ideje — gondolja Wallis, de ezt 

feleli: — Winfieldnek a gépek számára mindig van ideje.
Alíice, Bessy néni, s az 'aranyos kis lakás a régi, régi bútorokkal, fé

lelmetesen csábítják Wallist. Milyen jó  lenne itt (maradni! Wallis War- 
fiieldinek lenni . . . Újra kezdeni az életet! De a férj levelei mind sürge
tőbben hívják, mintha esak erezné mi történik a távolban. Wallis könnyes 
szemmel búcsúzik hát anyjától . . . Alice szeme is könnyes. Tud mindent 
s minél gyakrabban ír Wallis, annál biztosabban tudja, amit eddig csak 
sejtett. A levelek mindenről beszámolnak: kirándulásokról, bridzsről, golf
ról, vidám tenniszmecosről . . . esak Winfieldről hallgatnak mélyen.

A  békekötés óta ismét vidámabb az élet San Diegóben, s egy na
pon, — ó, izgalom! — nagy bál közeledtét jelzi Wallis. A walesi herceg 
tiszteletére rendezi a bált San Diego polgármestere . . .  A walesi herceg 
érkezik!

*

— A walesi herceg érkezik!
— Éljen a walesi herceg!
— Nézzétek, milyen elegáns!
— Nézzétek, milyen karcsú!
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— Isn’t he sweet!
— Isn’t he wonderful! Kiáltja Amerika Canadától Mexicóig, New- 

yorktól Los Angelesig. Es a walesi herceg vidáman nevet Amerikára. 
Érzi, hogy a demokraták első látásra beleszerettek . . . Mosolya úgy éb
reszti fel a rég szendergő sznobizmusukat, mint a mesebeli királyfi 
csókja az alvó királykisasszonyt.

A góthai almanach, melyet eddig mélyen megvetett Amerika szabad 
népe, »best seller«-ré válik egyszerre. Ezrivel hozatják az óhazából,, s ezri- 
vel érkeznek Európából az orosz hercegek is. Ütött az órájuk. Ameriká
ban címerről, koronáról álmodik mindenki. Es ősről, ősről! A Mayflowei- 
hajó első kivándorlóinak utódai udvari festőt szerződtetnek, s »emléke- 
zetből« megfestetik az ükapát.

De nemcsak a gazdagokat izgatja Edward érkezése . . .  A nép egy
szerű gyermekei is ragyogó szemmel néznek felé. íme a hős, akit oly 
régóta várnak!

Kamasz-világrész létére Amerika rajong a hősökért. Rövidke törté
nelmében azonban kevés a romantikus alak- A  jelennek kell hát gondos
kodnia arról, amit elmulasztott a múlt.

De jenki-honban nem könnyű hősnek lenni. Akit ez a barátságos föld
rész megszeret, annak nincs többé privát élete. Nincs többé kedvtelése, 
szerelme, álma, betegsége, gyógyulása, nyakkendője, cilindere, amit fel 
ne forgatna, ki ne kutatna, reflektorfénnyel meg ne világítana a legkö
nyörtelenebb reklám.

Ha Lohengrin idejében létezett volna már számunkra Amerika, s ha 
a derék lovag Brabant helyett Ohióba, vagy Alabamába sietett volna 
Elza védelmére, egész biztos, hogy hattyúját kisajátította volna az állat
védő egyesület, fürtjeit a fodrászok ipartesbülete, ezüst vértjét valamely 
előkelő áruház. S a riporterek épp úgy megostromolták volna, mint sze
gény Edwardot, aki angol létére nem tudott magához térni, mikor az in
diszkrét kérdések pergőtüzét irányították felé. Nősül-e? Kit vesz felesé
gül? Miért nem nősült meg eddig? . . . Miután mindezt megkérdezték 
tőle, Ottavától Mexicóig kezet akart vele szorítani minden épkézláb ame
rikai... Kezet is szorított, aminek következtében Edward jobbkarjába 
olyan giörcs állt, hogy végül már csak balkézzel osztogatta a shake-han- 
deket-

Lesoványodva, merev karral érkezett haza nagy útjáról, de V. György 
megveregette vállát.

— Tbank you — jól végezted dolgodat — mondta, s a legpuritánabb 
angol családban, a királyéban ez nagy dicséretnek számított.

Mióta a harctérről hazatért, a York Houseban külön kis udvart tartott 
Edward... Most már mind feltűnőbben hiányzik mellőle a feleség, az 
asszony!

A hiány izgatja a világot . . .  Az európai lapok, hol ezt, hol azt a 
királylányt nevezik ki Edward menyasszonyává. De az amerikai lapok 
tudják, hogy Edward csak azért nem nősül, mert szívét az Újvilágban 
felejtette. — A hölgy, kit a walesi herceg imád, newyorki milliárdoslány 
— írja a New-York Times diszkréten.

— A hölgy philadelphiai özvegy — kiált a Philadelphia Public Ledger.
— A hölgy Chicago, legszebb asszonya, — mondja Chicago Tribüné.. . 

Edward nemlétező menyasszonya miatt majdnem hajbakapnak az ame
rikai lapok.

Mindezenközben Edward Wales-et járja. Parolázik a bányászokkal, s 
oly közvetlenül beszélget velük, hogy otthon Londonban felfigyelnek, 
és összenéznek a miniszterek. Rég észrevették, hogy minél egyszerűbb 
emberekhez beszél a walesi herceg, annál tehetségesebb. Mikor a londoni 
halárusok egyesülete dísztagjává választja, ezt mondja: »Nagy örömömre 
szolgál, hogy mint halárus mutatkozhatom be ö,nöknek« s rájuk moso
lyog . . . Oly kedvesen, hogy a legmorcosabb halkereskedő is visszamo
solyog rá; a legsavanyúbb hering is ellágyul a pácban.

Annál félénkebb, ha azokra az ünnepségekre kerül a sor, melyeknek 
minden mozzanatát évszázados hagyományok regulázzák. Ahány ünne
pély, annyiféle bíbor, bársony, jelmez • . . De Edwardnak, az angol »bar- 
risterék« talárja épp oly jól áll, mint a londoni díszpolgárság jelvénye.

1920-ban, — abban az esztendőben, mikor Wallis Warfield először éb
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red arra, hogy nem szereti igazán a férjét, — második nagy útra indul 
a walesi herceg. Ezúttal egzotikus világrészekbe viszi a »itenown« hajó.

Első állomása Ausztrália . . . Itt meghódít mindenkit. Csak a szno
bok veszik tőle rossznéven, hogy szíveseiDöen táncol az ausztráliai Alsó- 
Tízezer; osinos fiatal hölgytagjaival, mint a Felső-Tízezer kövér dámáival.

Ausztráliából az indiai óceán szigeteire hajózik, Ceylonba, melyet a 
természet oly gazdagon áldott meg, hogy a kínaiak Földi Vigasztalásnak 
nevezik, Szumátrára, az Illatok szigetere, Fidzsire, ahol a bennszülöttek 
két nap és két éjjel járják legvadabb harci táncaikat tiszteletére.

l)e legszebb íiawai, a lágy zenék, a szélben ingó pálmák szigete. Mi
kor a hajó BLawaiba érkezik, a walesi hercegnek is virág-füzért akaszta
nak nyakába a mosolygó bennszülöttek. Edward a virágfüzért ugyan
olyan gráciával viseli, mint a walesi-hercegség jelvényeit.

A nevetőszemű hawaiak közt nagyszerűen érzi magát Edward.
Eszébe jutott-e a Semmittevés szigetén, hogy jó volna örökre itt ma

radni, boldog, kis világgal felcserélni a világbirodalmat! Igaz-e, hogy 
itt született benne az az álom, mely később lemondatta a trónról? S ha itt 
született, ez az álom' elkísérte-e Kaliforniába, ahol néhány hét múlva 
először pillantotta volna meg Waliis Warfieldet, ha ai kiszámíthatatlan 
sors nem állította volna közéjük a városka notabilitásait.

iDe közéjük állította őket, s Waliis és a walesi herceg között még csak 
fényjelek se cikáztak azon a bizonyos san-diegói bálon, amelyről Waliis 
hosszú levélben számolt be anyjának. Sok szó esett a levélben Waliis új 
ruhájáról is, mely tengerkék volt, s végtelenül elegáns, az akkori ízlés sze
rint. A kaján divat tehet róla, hogy mi maiak felnevetünk, ha azt olvasr 
suk, hogy a »bájos Mrs. Spencer törökös raffolású bő szoknyája térden 
alul szűkrefogott. Gyöngyhímzésű ruhaujjai könyökig értek. Merész (!) 
kivágása — szabadon hagyta — karcsú nyakát...«

Ebben a toalettben merül fel Izolda... Trisztán mögött, ö  és Spen
cer hadnagy ugyanis oly későn érkeztek a bálra, hogy csak a terem sar
kában, á herceg háta mögött jutott számukra hely 'barátaik asatalánál. . .  
A diné, melyre csak a notabilitások kaptak meghívót, ekkor már lezajlott. 
(Waliis és férje otthon vacsoráztak kettesben. Vacsora után kelletlenül 
öltöztek estélyibe . . . Egyikük se szerette a tömeget. Egyikük se ment 
szívesen ilyen nagy estélyre . . .) Waliis a bálon kétszer is látta a herce
get. Először messziről, a notabilitások fala mögött, másodszor, mikor a 
herceg — a bálról távozva — elment Wallisék asztala mellett.

Erre a távozásra hirtelen visszaemlékezett egész San Diegó, mikor 
VIII. Edward Waliis Warfield miatt lemondott Anglia 'trónjáról.

Egyesek szerint Edward már akkor, 1920-ban észrevette Wallist. Töb
ben.hallották, amint megkérdezte, »a szép barna hölgy« nevét. San Diegó 
egyik legelőkelőbb, legkövérebb dámája megesküdött az újságíróknak, 
hogy »ő már akkor megmondta, mi készük. Szerényebb mellékszereplők 
csak hosszú, szenvedélyes pillantást véltek látni. Afféle hollywoodi pre
mier-plán pillantást.

így  a mellékszereplők! A főszereplők őszintén megvallották barátaik
nak, hogy nem is álmodtak egymásról- Útjaik szétváltak ezen az éjszakán 
s csak hosszú évek múlva futottak össze az óceán túlsó partján . . .

Edward hajnalban elutazott San Diegóból.
Ha eddig népszerű volt Amerikában, most még százszor népszerűbb 

lett. Minden szavát sürgönyök vitték az Egyesült Államok legrejtettebb 
zugába, minden útján fotóriporterek magnéziumifényei cikáztak. Ezrével 
készültek róla a fényképek. Huszonhatéves piszeségében, szőkeségében, 
karcsúságában fotogenikusabb volt, mint valaha. Az amerikai »jelmezek- 
kel« ugyanolyan szerencséje volt, mint az európaiakkal. Valamennyi jól 
állt neki- Cowboy ruhában éppen olyan csinos volt, mint mexieói kalap
ban, s egész Amerika felújjongott, mikor megpillantotta azt a fényképet, 
amely a Bocky-hegységben készült, s indián fejdísszel ábrázolta. Mellette 
áll a 90 éves törzsfő, aki népe nevében ünnepélyesen Hajnal Csillagának 
nevezte ki Edwardot. A  walesi herceg úgy mosolyog a képen, mint kis
fiú, akinek régi álma teljesült: keblére öleli a nagy indián törzsfő.

Amerikából Japánba hajózik Edward. Hirohito régensheröeg régi is
merőse. Az udvarias japánok nem fárasztóak, mint az amerikaiak. Halk,
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hangsúlytalan beszédjük, egyenletes temperamentumuk, mosolygós hi
pofízisük saját honfitársaira emlékeztetik Edwardot . . .  De ez az em
lékezés kellemes. Amerika bizalmaskodó kedélyessége után Japán diszkrét 
előkelősége, olyan mint a langyos fürdő. Itt nem bombázzák a walesi 
herceget személyes kérdésekkel, nem fárasztják cikázó magnéziumfény- 
ayel, bömbölő reklámmal. Japán, mely még az élettelen tárgyakat is cím
mel, és ranggal látja el — »mélyen tisztelt teának« nevezi kedvenc italát, 
^tiszteletreméltó cseresznyevirágnak« kedvenc virágját — mosolyogva 
hagyja a maga útján járni legmélyebben tisztelt vendégét, a walesi her
ceget.

Míg első útján Edward jobbkarját bénította meg a rengeteg kézfogás
-  most hangszálait tette tönkre a sok beszéd . . . Hónapokig olyan re
kedt, hogy alig lehet hallani a hangját . .

Hazaérkezve cornwalli birtokán tölt néhány hónapot. Gazdálkodik, 
kertészkedik. Autón járja be Cornwallt. Az út szélén megállítja kocsiját. 
Farmerekkel beszélget. Elmondja, mit látott külföldön . • . Mit kellene 
Angliában is meghonosítani . . .  Ez az mmeri'kai kedélyesség« nem tet
szik Londonban. Az se tetszik, hogy Edward maga vezeti kocsiját. Ha hat
van kilométeres sebességgel megy, az újságok százhúszról írnak. Még pe
dig annyit, hogy Edwardnak fel kell áldoznia kedvenc passzióját, az autó
vezetést. Az autó ablakán át bánatosan nézi a cornwalli mezőket . . .  De 
jó lenne keresztülszáguldani rajtuk úgy, olyan tempóban, ahogy más kö
zönséges halandó száguld huszonhatéves korában! . . .

Egyszer, — abban az időben, mikor maga vezette még kocsiját, — de
fektus érte az országúton. Miközben a soffőrrel az egyik kereket vizsgál
ták, arra döcögött egy szénásszekér.

A szekér megállt. Gazdája leszállt a bakról.
— Segítsek! — kérdezte EdwardtóL Látszott, hogy nem ismerte fel a 

uagy sötét pápaszemtől, az autósapkától.
— Köszönöm, — felel Edward — majd csak megreparáljuk a kocsit 

magunk.
— Biztosan rohantak, mint a bolondok — folytatta az öreg gazda. — 

Manapság ez a divat. A walesi herceg is százkilométerrel száguld. Ki is 
töri majd a nyakát.

— A nyaka az övé! Azt teszi vele, amit akar — felelte Edward kissé 
ingerülten.

— Téved, — szólt az öreg, miközben visszatornászott a szekér bakjára.
-  A walesi herceg nyaka nem az Övé, halnem Angliáé.

— Igaza van — felelte Edward és soha többé nem ült a volán mellé.
Ebben az esztendőben Indiába utazik Edward. Komoly utazás ez.

Nagy feladat. Az angol kormány hosszú gondolkodás után határozta ma
gát arra, hogy legbeosesebb sakkfiguráját, Edward herceget indítsa a for
rongó Indiába.

A királyfi jöttének hírére Ghandi, akinek hívei úgy szaporodnak, 
ahogy ő maga fogy, megparancsolta követőinek, hogy ne lépjenek az 
utcára, zárjanak be ajtót, ablakot . . . íg y  is történt . . .  A  walesi her
ceget borúshomlokú alkirály fogadja Bombayben. Az utcákat kordon sze
gélyezi. A levegő csupa feszültség. Edward mégis nyitott kocsin vonul be 
az alkirály oldalán s oly vidám, oly nyugodt, mintha otthon kocsikázna 
Londonban, egy napos júniusi délelőttön.

Ez a nyugalom fegyverzi-e le Ghandi híveit — nem tudjuk. . .  De 
bizonyos, hogy Edward látogatása a kráteren — s India kráter — zavar
talanul folyik le. Edward jóízűen élvezi a maharadzsák vendégsze
retetét.

E nábobok közül különösen Seindia Gwalion tesz ki magáért. Az an
gol vendégeket két hétig tartó oroszlán- és tigrisvadászattal mulattatja... 
Edwardot hófehér elefánt viszi a vadászatra s e derék állat oly csodás 
rublintékszert visel, hogy elirígyelné tőle a leggazdagabb amerikai nő is.

_ De az elefánt rubinijai elbújhatnak gazdája szafírjai mellett. Az an
gol trónörökös tiszteletére legszebb ékszereit viseli a maharadzsa. Sajnos, 
nera viselhet mindent személyesen. Azokat a garnitúrákat, melyek nem 
fémek rá, életnagyságú fényképeire akasztják, csatolják, srófolják. Min
dent a maga helyére. Gyémántforgót a turbánra, fülbevalót a fülbe. . .  
s a fényképek ilyetén feldíszítve éppoly elégedetten mosolyognak, mint 
a maharadzsa maga.
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Hosszú hónapok múlva vidáman tér haza Angliába Edward. Ez az 
útja több volt utazásnál. Küldetés volt . . . s e  kényes küldetésben Edward 
kiérdemelte azt a lelkesedést, mellyel otthon fogadják. Jól végezte dol
gát. Cornwallba megy pihenni.

De alig marad magára, alig fogadják szívükre a oomwalli mezők,1 
elfogja a sebesség vágya. Autót nem vezethet többé, tehát lovagol. Aka
dályversenyeken vesz részt, falkavadászatokon. De lova — a tapintatlan 
pára — nem törődik az angol királyi család öröklési sorrendjével- Két
szer is leveti hátáról Edwardot.

Minden lovassal történik ilyen kis baleset. A walesi herceggel nem 
történhet. London bosszúsan figyelmezteti Edwardot, hogy abba kell 
hagynia az akadályversenyzést, a falfcavadászatot. De Edward ezúttal 
nem engedelmeskedik. Mary királynőnek kell közbelépnie... hogy Edward; 
másodszor mondjon le kedvenc szórakozásáról.

Másfél évtized múlva is fia szívére beszél Mary királyné s Edward! 
harmadszor is lemond — de ezúttal a trónról.

#
A walesi herceg kis bales tem kapva-kaptak a vicclapok. Különösem!; 

a kárörvendlő franciák s a tiszteletlen amerikaiak.
Valószínű, hogy Wallis Warfieldhez is eljutott Edwardnak 'az a képei 

melyen piszén és bánatosan néz lovaira — a földről. De Wallis ezrdőtajti 
nem sokat gondolkodhatott a. képen. Csomagolt. . .  Búcsúzott SamDiegotól.! 
Férjét á/th.iyezték Washingtonba.

Wallis 'boldogan fogadta a hírt. Hazakerül, anyjához, nagynánjéhez! 
Nincs olyan rosszkedv, szomorúság, melyet ez a két aranyos nő el ne 
tudna, oszlatni._

Wallis anyja, a verhetetlen Alice Momitagus ismét munkához látott. Á 
Chevy-Chase-Clulbot vezeti. Ez a klnib szerencséire gazdagabb, mint a balti- 
morei volt.. Megengedheti magának a Montague főző-receptek lukszusát,

Ha Wallis beteg házasságára gyógyulást várt Washingtontól — csaló
dott. Winfield itt is a régi. Pályájának él, technikai könyveinek ,s a repü
lésnek . . .  De csak a valóságban száll a felhőkarcolók fölé. Csak gépen 
repül. . .  saját szárnyain nem emelkedik fel soha a fiatalság, a gond
talan vidámság hirodalmába.

Wallis mégis boldogabb itt Washingtonban régi barátok, rokonok 
között. Hamarosan ismét helekerül alblba a gazdag elegáns köbbe, mely
ben lánykorában forgott. Ismét táncol, bridzsöl, teniszezik,, hamgvers • 
nyiekre, színházba já|r. . .  Jóburátokkal, mint hajdan. Winfield sohase 
kíséri el.

— Ha csak ennyi a házasság, akkor jobb, h)a elválunk — gondolja 
magában Wallis is egy délután mikor anyjánál teázik nagynénjével, mikor 
köriilv szik az emlékek, a régi kedves bútorok, ezt kiórdi:

— Mit szólnátok, ha elválnék Winf leidtől?
Bessy és Alice Montague egymásra néznek, ök, kik eddig megértés

sel, humorral fogadtak mindent, amit Alice tervezett, elsötétült arccal 
kiáltják:

— Ne tedd, W allis!. . .  I
Olyan sápadtak, olyan izgatottak, hogy Wallis mosolyt erőltet magáira

De még mielőtt magyarázatra kerülne a sor, nagy változás áll be Spen- 
cerék életében. Winfieldet áthelyezik Kínába.

Mikor férje közli vele a hírt, Wallis csak ennyit mond: — Jobb lesz, 
ha nem kísérlek el. — Winfield nem ifelel, de még az utolsó napok készül 
lődésének lázában is látszik, hogy vár. Várja, nem változtatja-e megi 
szándékát Wallis, nem jön-e vele mégis?!

De Wallis marad. . .
— Válnli akar — gondolja Winfield, miközben felesége az uniformi

sokat csomagolja s szolgálatkészen vállal magára százféle elintézni valót, J 
— Ügylátszik, az utolsó pereben mondja majd, hogy váljunk.

De a vonat indulása előtt — az utolsó percben — Wallis csak ennyit1 
mond:

— Próbáljunk néhány hónapig különélni.
Néhány hónapig! Csak néhány hónapig! Winfield szemébe könny 

szökik. Ködökön át látja Wallist, miikor elindul vele a vonat.
(Folytatjuk)
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NYÁRI GRÓF ÉS TÁRSAI 2 y

U y /RTA TAÍR.KEŐVY ISTVÁ N

Bizonyára lesznek, akik meglátván e 
cikk címét, azt gondolják magukban: »A  
cikk írója még azt sem tudja, hogy a 
NTyáry grófok nem i-vel, hanem ipszi- 
lonnal írják a nevüket*. Illetőknek nincs 
igazuk, ezúttal ugyanis kimondottan 
Nyári grófról van szó.

Nevezett gróf nem szerepel sem a go- 
thai almanachban, sem a Nemzeti Ca- 
sino tagnévsorában. Egész télen, sőt ta
vasszal és ősszel is irodában ül és kör
ödül vagy üzletben áll és kiszolgál régi, 
íeslett kabátban. Három- vagy
négyhetes nyári szabadsága alatt azután, 
mint hernyóból a lepke, Nyári gróffá 
lesz.

.Fürdőhelyen, strandfürdőn ő a legele
gánsabb, a legjobban öltözött, a legké
nyesebb és a leggőgösebb. Minden diva
tos rajta, mondhatni túldivatos. Minden 
amit visel, új, talán túl új. Neki van a 
legszebb tengerészsapkája a Balaton 
mellett, a strandon, mert vitorlásra rit
kán ül. ő  viseli a legnehezebb turista- 
bakkancsot a hegyek között, amikor a 
hivatásos hegymászók már gummitalpú 
tenniszcipőkbon túráznak.

Nagyon sajnálom a Nyári grófot, akit 
úgylátszik a rangja kötelez erre a kíno
san fashionable életmódra. Milyen kelle
mesen eltölthetné azt a rövid szabadsá
gát. ha nyáron is megmaradna a szám- 
pátikus, előzékeny, jómodorú, szolgálat
kész, kedves Szürke úrnak.

Ué
Sok aktatáskás férfit látni most Bxida- 

pesten, sokkal többet, mint télen. Sietnek 
az utcán a nyári forróságban, hónuk 
alatt a tömött aktatáskával. Első pilla
natban azt hinné az ember, hogy több a 
dolo.g ny.áron, mint télen. Vagy hogy 
szorgalmasabbak az emberek. A  külföl
diek és idegenek sajnálkozva nézik az 
aktatáskás férfiakat. Meg kellene ma
gyarázni mindegyiknek külön-külön, 
nogy nincs okuk sajnálkozni. A  dagadt 
aktatáskában fürdőtrikó van és az urak 
a strandra sietnek. Világfürdőhelyen 
síratidtáskában viszik a fürdőtrikót. Vi- 
iágfürdővárosban, mint Budapest, akta
táskában. Egészen stílusos.

*
Egyre népszerűbb a kánikula napjai

ban a kötött trikóing, aanelyet sokan ak
kor is nyakkendő nélkül viselnek, ha 
zakókabát van rajtuk. Ebben az esetben 
azonban nem szabad zsebkendőt sem 
tenni a zakókabát felső szivarzsebébe. 
Fürdőhelyen, sportpályán kabát nélkül 
viselik a trikóinget, fehéret, színeset, 
hosszúujjut, rövidujjut egyaránt, de ki
zárólag nyakkendő nélkül. Nyakkendő 
helyett a trikóing nyitott gallérjába szí-

I I

nes kendőt kötnék a jólöltözködők. Né
melyik trikóingen zseb ia van. Azonban 
ez nem arravaló, hogy zsebkendőt, töltő
tollat stb. teamnek bele, inkább csak 
dísznek szolgál. Természetesen viselik: a 
’rótöttinget városban nyakkendővel is. 
Sőt nagyon divatos ez. Miután azonban 
ez sportszerű viselet, a díszzsebkendőt 
helyesebb ilyenkor is elhagyni.

Ú j m agyar találmányról számolha
tok be, mely azokat fogja leginkább 
érdekelni, akik túlságosan soknak: ta
lálják testsúlyukat és szeretnének 
sürgősen néhány kilót fogyni. A  ta
lálmány újfajta fogyókúra, mely lénye
gesen eltér minden más hasonló diétás, 
torna és orvosságos rendszertől. Egysze
rűbb, de legalább olyan eredményes. Be 
keli állni néhány percre egy utcai tele
fonfülkébe, amikor süt a nap. Nincsen 
olyan gőzfürdő és gőzkamra, mellyel ezt 
a fogyasztó hatást lehetne elérői. Amel
lett számottevő időt sem vesz igénybe, 
le sem kell vetkőzni hozzá és —  ami 
legfontosabb — pénzbe sem kerül.

*
A  divatos férfirnhákon a kabát zse

beit takaró szárnyakat, az úgynevezett 
patnikat elhagyják vezető szabóink, 
ívmennyiben azonban mégis rávarrják, 
azt úgy csinálják, hogy a zsebbe lehet 
csúsztatni azokat és akkor a kabát úgy 
néz kL mintha nem lenne rajta patai. 
Szóval lehet viselni a kabátot patnis 
zsebbel és patai nélkül. Vigyázni kell 
ilyenkor arra, nehogy az egyik zseben 
kívül maradjon a patni, a másikban vi
szont belül legyen, mert akkor a kabát 
úgy fog kinézni, mint egy csacsi feje, 
amelyen az egyik fül magasan van, a 
másik pedig lekonyul és ami kabátnál 
egyáltalában nem esztétikus' látvány.

A  nyári hónapokban a legtöbb férfi 
övét visel nadrágtartó helyett, bár a



nadrágokat ma inár 
derékre szabják, úgy
hogy tulajdonképpen 
övre sincs szükség. 
A z öv viselésnek is 
vannak szabályai, kü
lönösen ha valaki le
veti a kabátját, ami 

fontos szerephez 
az öv. így  pél- 
nem szép fekete 

barna öv, 
y barna cipőhöz 

fekete öv. Viszont 
öv egyformán 

megfelel fekete és 
barna cipőhöz, de nem 
szép barna ruhához. 
Barna öv ezzel szem
ben jól néz ki szürke 
ruhával. A  divatöv 
keskeny, inkább nad
rágszíjhoz hasonlít, 
bár nemcsak bőrből 
készül, hanem paszo.- 
mántból, gumimból és 
kombinált sodrony
ból.

*
Windsor herceg hatása a divatra vál

tozatlan. Akárcsak walesi herceg korá
ban, most is utánozzák mindenben. Ez

az egyik oka, hogy Közép-Európában, 
sőt nálunk is, az úgynevezett gígerH- 
kalap, azaz Oirardi, ismét divatba jött. 
Evekig nem viselte itt a kutya Bem, an
nak ellenére, hogy Amerikában ez volt 
a divat. A divatáruüzletek polcainak 
legtetején porosodott. Amióta Windsor 
hercege megjelent benne, napról-napra 
népszerűbb. Határozottan jól néz ki g  
világos nyári ruhákhoz. Érdekessége, 
hogy este szmokinghoz, sötétruhához is 
viselik.

*

A  hivatalos nyári estélyi viselet a fe- j 
hér szmoking vagy spencer fekete Bzmo- j 
king nadrággal. Sok panaszt hallottam, sj 
hogy egyik előkelő nyári tánchelyisé- 1 
günkben, ahol sok külföldi fordul meg, 
a zenészek egyenruhaszerűen ezt az ösz- 
szeállítást viselik. Vannak vendégek, 
akik nem akarják, hogy összetévesszék 
a zenekar tagjaival, inkább nem öltöz- . 
nek estélyibe. Nálunk különben sem sze- j 
rétié i öltözködni a férfiak. Határozót- J 
tan jó, ha adódik egy ilyen kifogás.

*
Kánikulai melegben a legnépszerűbb ; 

ital a hotelek teraszain az Ice címűn soda 
azaz hosszú pohárban szódavízzel feltöl
tött eitrómifagylalt. 'Kitűnő szer a 
forróság ellen. Hidegen ajánlom.

D r L a h m a n n  divaling

A nyár elegáns viselete
sporthoz



A _ férfidivat igyekszik célszerűbbé 
válni és kellemessé tenni az öltözködést. 
A meleg napokra új zöknikreációt hoz
tak divatba, az úgynevezett félzoknit, 
mély alig ér valamivel boka fölé, ahol 
gumibeszövés tartja. Az elmúlt évben 
csak sporthoz viselték, 6® kizárólag fe
hér színben készítették a félzoknit. Most 
már minden divatszíniben, elsősorban 
testszíniben és szürke árnyalatokban ké
szül és már nemcsak sporthoz, hanem 
városban i® látni.

Strand-együttes
A fürdőruha és fürdőöltözélki kultusza 

folyton fejlődik, A  legtöbb fürdőhelyen 
a közönség kényelme érdekében, megen
gedték a fürdővendégeknek, hogy a szál
lóból fürdőruhában men jenek le a strand
ra. Ezért a rövid fürdőnadrágot kockás 
inggel, hosszú fürdőkabáttal ée szandál
lal egészítik ki. A szandál bőrből ké
szült, az eszkimók papucsához hlabonló 
formában, vagy a régi rómaiak szandál- 
tipusának mintájára. A divatos szandál- 
szín a nyersbőr világos árnyalata.

Az örök z o k n i ta r tó
Az embereknek vamnaik láthatatlan el

lenségeik. Az ilyen láthatatlan ellenség 
a zoknitartó, amellyel rendszerint van 
valami baj. Vagy szűk és szorítja a lá
bat és karikát vág a húsba. Vagy tág és 
ez esetben ráncos a harisnya. Egyformám 
rossz érzés mind a kettő. Újabban azon. 
bari. nagyon helyesen, a technika újítá
sait beállítják ,a divat szolgálatába. En
nek köszönhető az újfajta, törvényesem 
védett zoknitartó, a King luxus, mely kü
lönleges rugalmas Eactron-gujniból ké
szül. A Kimig luxus szerkezeti megoldása 
rendkívül célszerű, celluloiddal bevont 
fémaiktarészei törhetetlenek, rozsdamen
tesek, könnyűek, higiénikusak. Az elhasz
nált gumiszalag is cserélhető, úgyhogy a 
King luxust joggal nevezhetjük aiz »örök

Aránylag rövid idő alatt fogalom lett 
a Nikopáll. Nem kell már magyarázat 
hozzá. A  Nikoipáll-szip'kát és a  Nikopáll- 
betétet mindenki ismeri. Aki egyszer 
kipróbálta, nem tud meglenni Nikopáll 
nélkül. Tanár, énekes, politikus, bíró, 
színész, kereskedő, ügynök, ügyvéd, aki
nek sokat kell beszélni, aki vigyáz a 
torkára, a tüdejére és a szívére, Niko- 
pállból szívja a kedvenc Leventéjét, Ba
latonját vagy Abdullah-ját. A  közönség 
szere te te kötelez. A  Nikopáll vállalat 
tudja ezt és ezért a  régi bevált, meg
szokott formájú saipkák mellett új, 
luxuskivitelű Nikopáll-szipkákai hozott 
most forgalomba. A  legkülönbözőbb szí
nekben és hosszúságban készülnek az új 
Nlkopáll-szipkák, igaz örömére minden 
dohányosnak.



Sok autogrammkönyv van Buda
pesten, de egészen bizonyos, hogy a 
legérdekesebbek közé való Nagj 
Géza, a kitűnő autókarosszéria 
kreátor könyve, amelyet joggal ne
vezhetünk autó-grammos könyvnek. 
Ebben a könyvben gyűjti Nagy 
Géza megrendelőinek elismerő so
rait. Érdemes a nagyigényű, finy- 
nyás ízlésű, specialkarossaériás, 
luxusautón robogó külföldiek véle 
menyét elolvasni Nagy Géza mun
kájáról. Mert ezek az elismerések 
egyben a magyar automobil ipar 
dicséretét jelentik.

. Nagyon meg v-agyok a Nagy úr által 
kocsimon végzett munkával elégedve. S. du 
Moulin, Párizs.
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. . . Nagyon meg vagyok elégedve a teljesen 
összetört kocsim alvázának és karosszériájának 
szakszerű kijavításával . . . Ajánlani fogom 
mindenkinek. Latouscha, Dublin, Irland.

AH olfiA. \ í Í a L  A £ & l

f i u n e j L  ( L l f t A V ^

. . . Minden tekintetben meg
vagyok: elégedve munkájával 
Rohan herceg.

< /

, /
. . . Megcsodáltam szép I 

rosszéri áit. Cammond, a £ 
roen müvek igazgatója, Pári
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Komái egyptomi kir. herceg 
kocsijáért, Almássy László.
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. . . Mindig azt hittem, hogy a karosszériához 
csak Londonban értenek. Most, amikor össze- - 
tört gépkocsimat megjavította, el kell ismer- 'y  **• 
nem, hogy Budapesten ugyanúgy tudnak. C. N. / o y ^
Saken, Calcutta, India.

j j  W.. £> 9 . / -  . ~v T t e  i • • • Nagyon lekötelezett, hogy olyan gyorsan
'* V  ^  javította és szépen fényezte teljes megelégedé-/Û  v semre kocsimat. Securitan, Newyork, Paris.
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\ t k j ~ E T * á í ,. . . Géza úrnak a nagy művésznek . . . Colo- / j  /y ( /  D *
nel Palangeam román katonai attasé. -J-frQ. J 1̂ 607̂
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H. F. Tindall, California, 
U. S. A.

Ofi/
. . .  Meg vagyok elégedve a Nagy Géza által 

végzett javításokkal.
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. . .  Az önök által karosszált 
kocsi a pesti Concours d’Ele- 
gance-on a legmagasabb díjat 
nyerte . . . amikor különösem 
kiemeljük azt a rendkívüli ko- 
csiépitö tehetségét, aminek 
ezt a szép kocsit köszönhetjük, 
mégegyszer meg szeretnénk 
önöknek hálálni értékes és ko- 
moly együttműködésüket. Ma
radtunk stb. Delage<.
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Az autószakértők és & közönség nagy' 
örömmel fogadta az új Ford autókat, 
amelyek díszei az utcának. A  Ford autó 
mótorjának tartóssága köztudomású, új 
külseje azonban meglepetésként hat. 
Ford a világ leghíresebb karosszéria- 
építőit kérte fel az új modellek megter
vezésére és a legjobb karosszériaépítők 
legszebb tervei kerültek kivitelre. Ezért, 
öröm ma már Fordon járni és ezért 
használja a legelegánsabb társaság ezt a 
kocsit.

Két szakember 
Sajnos az au tó tartással vele jár, hogy 

az autók mótorjának egye® részeit a 
használat arányában ki kell javítani 
vagy újakkal kell pótolni. A  legkisebb] 
alkatrész cseréje is nagy gondosságot; 
igényéi, mert hiszen egy hibásan, pótolt 
jelentéktelennek látszó alkatrész megál
líthatja a motor munkáját. Ezért az 
autótulajdonosoknak olyan helyen kell 
beszerezni az új alkatrészeket, ahol hoz
záértő szakemberek szolgálják ki. Ilyen 
szakemberek az előnyösen ismért Kluger 
és Wirkmann autóalkatrész kereskedés 
főnökei, akik .specializálták magukat 
Adler, Studebaker és Chrysler alkatré
szeikben. Biza
lommal fordulhat mindenki .Tókai-utoa 
16. szám alatti irodájukba, ahol a cég- 
főnökök személyesen állnak min autótu
lajdonosok rendelkezésére.
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a csúscsástoteu

A rugalmas, különváló bordák rátapadi 
az úttestre és felfokozzák a biztonsóc
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Köztudomású, hogy a modem strando- 
lás alapjait Budapesten a Csillaghegyi 
Cyógy és Strandfürdő vetette meg, 
amely Magyarországon az első hullám
fürdőt létesítette. Ezt a csodálatosan 
szép thermalvizű fürdőt, amelyet min
den Budapesten időző külföldi megláto
gat, méltán nevezték el »Európa fürdő- 
csodájának'*.

A  fürdő 25.000 négyszögöles területén
— amely vasárnap 10.000 látogatót is be 
tud fogadni — a 2—3 ezer hétköznapi] 
fürdővendég úgy eloszlik, hogy. alig 
látni őket — és néni utolsó sorban ezért 
a csendért, nyugalomért, hangulatért 
imádja úgy a közönség ezt a fürdőt. 
Más sivatagszerű strandokkal szembeni 
ilt hatalmas erdők, parkok, barátságos 
és hangulatos sétányok, pihenők teszik 
a legnagyobb kánikulát is elviselhetővé. 
Rengeteg —  percenként körülbelül 10.00(1 
liter — 23.5 fokos thermal gyógyvíz öm
lik a forrásokból a három nagy fürdő- 
medencébe, a hullámfürdőbe. A  hasútok 
gyönyörű fenyvesek között (akaratlanul 
mindig a filmeken látott amerikai ina- 
gánstrandokra emlékeztetnek, felnagyí
tott kivitelben) fekszenek, s fölöttük] 
óriási kiterjedésű gyepstrandok várják' 
a napozókat és ezernyi más szórakozás 
a változatosságokat kedvelőket.

Nyugodtan mondhatjuk: aki a Csillag- 
hegyi Strandot reggel felkeresi, az estig 
állandóan új és új szépségeket fedez 
fel rajta. Sehol a világon ilyen harmo-j 
nikusan, ilyen gyönyörű egységben nem! 
találunk thermalvizű fürdőmedencéket, 
hullámfürdőt, gyepstrandot, parkokat, 
J apánkertet, napot és árnyékot s végül j
— délután és este remek jazz-zenét és
táncot. Állítjuk: aki egyszer egy szép
hétköznapon felkeresi ezt a szépségtől ] 
és tisztaságtól ragyogó fürdőt (hétköz
nap sokkal szebb, mert akkor nincsenek 
olyan sokan, mint vasárnap), az örökké 
hivévé válik a Csillaghegyi Fürdőnek. I





Haj nal l i an.  dél ben,  e s t e . . .
7Mt*ay. M ád u.y.áa divatctm it

Július az utazások hónapja. Egy- 
úttal az öltözködési problémáké is: 
mit vigyünk magunkkal, mi az, ami 
kell és mi a felesleges? Terhes a 
sok holmi, de viszont épp olyan 
■bosszantó az otthon 
hagyott ruha is, 
ami végeredmény
ben nem kér ke
nyeret. Tolnay 
Klári most felké
résünkre személye
sen illusztrálja, ho

gyan kell öltözködnie a divathölgy- 
nek fürdőhelyen, a nap különböző 
szakaszaiban. A szemléltető okta
tásnak azok is hasznát vehetik, 
akik itthon nyaralnak.

Nyáron az elet 
délelőtt főleg a 
strandokon folyik, 
A estrandgardercib 
áll elsősorban a 
fürdőtrikóból, a 
shortból, amivel a 
vizes trikót felcse-

I

Férfiszabású vászonnadrág, na
rancssárga angorablúzzal

Mintás vászon shortruha
(Angelo fotók)



Délelőtti ruha sárga-fekete mintás emprimóbol, 
piros övvel

rélik és a hosszú nadrágból. A tri
kón kívül, mindegyik darab más 
nyári sportokhoz is hordható. A 
short: tenniszhez, biciklizéshez, eve
zéshez, vitorlázáshoz, a hosszú nad
rág pedig az autózáshoz, a soffíro-

Sötétkék satin hátul húzott délutáini kabát 
piros mintás omprimé ruhával

(Foto Angelo)

záshoz ideális, kényelmes ruha
darab.

Délutánra, bridgehez, teához, sé
tához már szívesebben hordják a 
fiatalos, síma vonalú, de díszesebb 
ruhákat.. Az emprimé ma is az az 
anyag, ami leginkább harmonizál a 
nyár tarkaságával. Az egyszín ked
velőinek a nyári divat szintén szol
gál kitűnő és egyszerű anyagokkal.
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Ilyenek a nyersselyem, a shantung 
és a vászon. A környékbeli kirándu- 
1 ásókhoz, minden olyan alkalomra, 
ahol a ruhának strapabíróbb nak 
kell lennie, éppen ennél a tulajdon
ságánál fogva jobb és előnyösebb az 
emprimé.

Nyaralóhelyen estére toalettet 
csinál minden lány és asszony. Ez 
a napnak a légii nnépéi yesdbfo szaka
sza, amikor a lehelletkönnyű musz
linok és tarka emprimék olyan de

(’jszerű, sokszínű csíkozású kis estélyi ruha, 
színes steppelt bársonyövvel

koratíven keretezik az aranybar- 
nára zománcozott bőrt. Természete
sen itt is az egyszerűbb ruhát visel
jük vacsorához, míg ünnepélyesebb 
alkalmakra a »nagyestélyit« vesz- 
•szűk fel, amelyhez már előkerülnek 
a drága, gyönyörű és* dekoratív 
nyári szőrmék.

Vári Margit
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'Halványsárga muszlin nagyestélyi ruha, piros 
zsinórövvel, virág hajdísszel, ezüstrókakeppel 

(Tolnay Klári — Foto Angelo)



étünk kiéit
de a fürdőruhánk csak akkor, ha indanthrenfestésű

idanthren

Vizes anyagok szinét a nap tudvalevőleg különösen halványítja. Ezzel 

szemben csak az indanthren anyag ellenálló. Indanthrenfestésű für

dőholmik - fürdőtrikók,strandpyjamák,fürdőkabátok - pamutból,müse- 
lyemből és lenből tengervíz, napsugár, mosás és homok dacára is 
megtartják szinüket. Ha most ilyesmit vásárol, nagyságos Asszonyom, 

gondoljon az itt mondottakra.

Fürőruhához és minden színes nyáriholmihoz csak:

Indanthrenanyaqot!
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A  statisztikái az a  tudomány, amellyel 
nem lőhet vitatkozni. Éppen ezért szub
jektív megállapítások: helyett, minden 
sikerült színházi produkció szívesebben 
hivatkozik a statisztika adataira, mint 
a  leghízelgőbb kritikákra. Az Angolpark  
Csodiairevűjének vezetősége a megnyitás
tól kezdve statisztikát, vezet az előadások 
látogatóiról és eddig a köevtífcező érdekes 
adatokat állapította m eg:

A  mostanáig megtartott harminchá
rom előadást ötvenkétezer ember nézte 
végig, átlagosan tehát esténként, ezetr- 
ötszázhatvan ember tapsolt az előadás
inak.

A  látogatók között három kül
földi filmembor és öt külföldi szín
igazgató szerepelt, leg
alább is ennyien tár
gyaltak a Csodarevű 
igazgatóságával a jo 
gok megszerzése iránt.

A  közönség sorai
ban rengeteg tár
sadalmi előkelő
ség jele: 
meg: Pes
ten tar'

Fejes Teri és Untabár Kálmán a Csoda revében
(Foto László)

tózkodó diplomaták, aktív poMtikusok, 
az arisztokráciái és pénzarisztokrácia ne
vezetességei, a budapesti művészvilág 
tagjai és úgyszólván ,a teljes pesti film
szakma..

Latabár Kálmán, aki régebben mint 
világszerte népszerű artista szerepelt, a 
Csodarevű kapcsán öt szerződtetósi aján
latot kapott, ezek közül három együttes 
szerződés lett volna Fejes Terivel.

Fejes Teri két 'bécsi szerződ tetési aján
latot kapott a Latabár-féle együttes 
szerződtetés! ajánlaton kivül.

Ugyancsak el akarták szerződtetni Ló- 
ránth Vilmos főrendezőt és dara 

Zoltán díszlettervezőt, Peti 
'Sándor pedig egy Tous- 
saint-Langensoheidt féle 
angol-német nyelvtant ka
pott ajándékban egy ame
rikai filmembertol, azzal, 
hogy fél éven át szorgal
masan tanulmányozni fog
ja, azután pedig vizsgára 
jelentkezik, egy, az ame
rikai úr által kijelölt an
gol tanár előtt és bemutat 
ja, hogy mennyire fejlő
dött angol nyelvtudása. 

Ezek a Csodarevű szá
nkban megfogható ered
én yei.
A  többi most m ár nem 

a produkción, hanem az 
időjáráson múlik, amely 

d ig  kivételesen kedvezett 
az előadásoiknlák, mintha 

aga a legfelsőbb mete
orológiai hivatal is méltó-’ 
nyolná azt a kivételes tel
jesítményt, amelyet az An
golpark igazgatósága ez
zel a pompás színpadi pro- 

\ dukcióval nyújtott. Min
denesetre érdekes, hogy 

I míg a tiéli színházi stetisz- 
: tikák az előadások szám. 3 
! val bizonyítanak a siker 
mellett, a Csodarevű a  láto
gatók számával is dicse- j 
kedhet. Nem nehéz megjö- 1  

solni, hogy a látogatók 
száma még ennek a hónap
nak a yégén eléri a száz
ezret.
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w D lV A T M A Z S O LA K
A budapesti társaság n a gyrésze már 

eltávozott a fővárosból, m intha csak he
lyet akarna adni annak a ren geteg  ide
gennek, akik elözön lik  a  nyári Budapes
tet. N agyrészt ez, n a gyrészt ped ig  a ká
nikula teszi, h ogy  Budapest fürdőváros  
jellege mind erősebben  kidom lwrodik. A z  
elegáns nyári szórakozóhelyeken  m ajd
nem kizárólag esté ly iru há t látni, a fü r 
dőhelyek könnyed stílusában, rendsze
rint kalap és harisnya  nélkül. A z  idegen  
rendszámú autók volánjai m ellett bekö
tött f e jű ,  _ lebarnult n őket látni, de a  
pesti utcán is eg y re  m egszokottabb lát
vány a színes strandtáskás, strandruhás 
nő. A  strandöltözet ruhatípusa term észe
tesen Pesten kizárólag és egyedü l a 
szoknya. Színes kendőkkel, sálakkal ta r
kítják az egyszerű  vászonruháluat, am e
lyekhez sem  kalapot, sem  kesztyűt, sőt 
harisnyát sem viselnek.

#
Dr. med. László V .-fé le : dGYÓGY- 

PU D EfíE K « külön  készü lnek p, zsíros, 
száraz és norm ális arcbőr részére s or
vosi utasítással vannak ellá tva! Egyed- 
árusítás: M úzeum -patika, IV ., Kossuth  
Lajos-utca 22. ^

Nyáron és télen, iürdőtrifcdhoz, vagy 
toaletthez, de egyformán aktuális min
den nő részére a karcsú alak. Kevés nő 
van, akinékl nincs arra szüksége, hogy 
kimerítő fogyókúrákat tartson és akinek 
reggeli felkelését ne szomorítaná meg a 
fogyáshoz szükséges nehéz reggeli torna 
gondolata. Ezzel magyarázható az a 
nagy siker, amivel leányok, asszonyok 
egyaránt az Endoxidina-tablettákat fo
gadják. Motettebb hölgyek részére is rö
videsen elérhető lesz a karcsú alakot 
igénylő strand, — vagy utcai ruha az 
Endoxidina-tablettáikkal, melyről részle
tes felvilágosítást a csomagoláshoz csa
tolt útmutató iád. ^

A z elő jelekből ítélve , a téli estélyi- 
rutui-divatbfin m ég az eddiginél is na
gyobb szerepe ju t  a fém anyagoknak, tu
rnéknak. Érdekes, h ogy  m íg a koronázás  
igen kevés hatással vo lt vonalban  «  di
vat kialakulására, annál inkább m utat
kozik késői hatása az anyagoklxm , to l
iakban, gazdag arany, ezüst és  szőrm e  
díszítésekben. A  fém átszövésnek  egészen  
új típusát alkalm azzák a párizsi terv e 
zők. Egészen könnyű anyagokat 1—3 
an-es szélességű arany va.gy ezüstcsíkok  
díszítenek. M ég grosgrain t is gyakran  
kombinálnak fém .szálkivarrású pülan- 
góklMl, virágokkal. A  fém szállal átszőtt 
könnyű anyagok, a m uszlin és a, zsor
zsett. hihetetlenül finom  hatásúak.

&
A. vörösnek sokféle árnyalata: a rubin- 

vörös, borvöröa és a ribizli lesz való
színűleg az ősz divatszíne. Legalább is 
ezeket a színeket dolgozzák fel leggyak
rabban a párizsi tervezők az őszre.

f  'Uh fér %
K o S Z tQ Ü tZ
k 7arft/nn>rie Á 
Égik nu Jancsi j j j

parfümériákban

Szegeden: Manheim drogéria 
Győrben: Hattyú illatszertár
Miskolcon: G é z a  drogéria



Párizs egyik legnagyobb  
esem énye a »Palais Ro
ll ah-bán megtartott Diree- 
toire-bál volt. A  Direc- 
toire izgatott, eleven pom
pája elevenedett m eg ezen 
az estén. Párizs legkitű
nőbb tervezői készítették a 
modernizált és korhű jel
mezeket és a bálon Dávid 
portréinaik utódai táncol
ták a divatos táncokat. A 
ruhákat stílusos tartozé
kok egészítették k i: hosz- 
szii sálak, kari-ma- nélküli, 
paradicsommadárral és 
strucctollal díszített, apró 
kalapok, tollturbánok. Nem  
hiányoztak a selyem - és 
bársonypántokkal átkötött 
szandálkák sem. A  bál 
nemcsak látványossá gnfik, 
de divat szempontjából is 
nagyjelentőségű volt, mert 
valószínűleg erőit hatással 
lesz a téli es télyiru ha-divat 
kialakulására és íg y  az 
idén is találkozni fogunk 
a directoire-vonal moder
nizált formájával

-síf
Külföldi és m agyar 

főhelyeken, egyaránt 
gyón népszerű a 
sport. A  strandok, előtt bi
cikli, bicikli hátán és alig  
van nő, laM előbb, vagy  
utóbb ne hódolna be tál fo
gyókúrának is beillő prak
tikus és kellemes sportnak.
Természetes, hogy n  már 
a legnagyobb párizsi di
vatszalonok kollekciójában 
is szerepel egy-egy bicikli- 
dressz. Belong fehér, vé
kony jersey nadrágszok
nyás modelljét kék öv dí
szíti. Ezt ikis boleiró egé
szíti ki, mely a  nyaknál 
záródik. A  boleró egyik  ol
dalát sűrű gomb-, a m á
sik oldalát gomblyuksor díszíti. Patou 
modellje sötétszínű csikóé nadTág. ujjat
lan, sötét blúz, sárga bőrzsebekkel és 
sárga övvel az egyszínű sötét blúzon. 
De W a r gazdagabban húzott nadrágot 
m atat, szintén fehérből, fehér blúzzal, 
színes övvel éis az öv színével azonos 
sálszerű gallérral. M aggy B ouff dúsab- 
ban húzott nadrágot mutat, alul gu
mival behúzva, hosszú ujjas, magas- 
nyakú, zlppzáras blúzzal. Hermes bicik
lihez készült modellje a tiroli stílust 
kopírozza. Egészen rövid kantáros nad
rág, világos színben, sötétszínű, síma an
gol blúzzal. A  nadrág kisfiúsán szabott 
és a kantár keresztcsíkjá't. úgyszintén a 
■blúz ujjait tiroli hímzés díszíti.

hér övvel éi 
pliszírozott 

gallérral

A  szűnni nem akaró párizsi szezónnak 
legnagyobb -kalap favorit ja Reboux, áll 
alatt széles, színes szalaggal megkötött 
kalapja. A  kapurtalai hercegnő az egyik  
nagy estélyen ebben jeleni m eg és ezzel 
egyszeriben szentesítette ezt a divatot. 
Suzy is hozza ezt a típust. Toreador- 
vonalú kalapját áll alatt egészen kes
keny grosgrain szalaggal köti m eg. Pau- 
cigny Lucille hercegnő viselte egyszerű, 
hosszú fekete rácsorázőruhájához. Sokan 
hordják Suzy két, vagy háromszínű sza
lagból készült kalapját és sikernek k ön y
velhető el A gnés shottis taftból készült 
tokkja is.

Mimé de Wiar török motívumot alkal
mazott egyik strandruhájához. A  ruha 
egybeszabott, törökös bugyogóra emlé
keztet, széles vörös övvel, ami a csíkos 
anyagból készült rövid kabáton húzó
dik át.

d ’ o r s a y
D I N A M I C
A J A K - R O U G E  

A FORMÁS N Ő I SZÁJ MŰVÉSZE

Sttiért éppen íD’Orsay a párisi hölgyek 
kedvenc ajakrúzsa ?

Mert beszédessé, szellemessé, kifejezővé 
varázsolja a női ajkat. Pazar és tartós 
színei t ö k é l e t e s e n  alkalmazkodnak 
egyéniségéhez ; frappáns árnyalatai az 
arc szépségét vonzóvá és eredetivé teszi. 

D ' O R S  A Y  
K E N Ő R U Z S

a zsíros arcpirosító adja hozzá a méltó 
keretet.

D ' O  R S A Y ajak- és kenőmzs 
strandolás hálás és tartós szépítőszerei.

Egészen új feltételű eleganciaversenyt 
tartottak az egyik  előkelő, külföldi für
dőhelyen. A bírálóbizottság titokban



működőit, meg nem nevezett tagokból 
állott és a dijat «  rendezőség a legele
gánsabb, a legötletesebb és a legprakti
kusabb strandtoalettnek tűzte ki. A  leg
szebb díjat, egy csíkos selymes vászon
ból készült toalett, — egy raffináltan 
egybedolgozott hosszú szoknya és short 
kapta. <Paquin-modell.) A ruha kivá
gott, ujjatlan, vdllpántos és a legszebb 
hatást rajta a csíkoknak érdekes, válto
zatos összeállítása adta. A  legtökélete
sebb ruhára kitűzött díjat ez a toalett 
kapta: a trikó színéből és anyagából ké
szült kapucinus kép, a trikónál valami
vel hosszabb kép végig egy élénk szín
nel van bélelve és mindkét oldalán hord
ható. A nyertes kép bélése emprimé 
volt. A legpraktikusabb ruha fehér fla- 
nellből készült és az a nagy előnye, hogy 
egyformán jól hordható strandra, ten- 
niszhez, vitorlázáshoz és biciklizésre. A  
kisfiúk nadrágjának szabására emlékez

tető nadrágot a zseb helyén egy óriási 
középkék monogramm díszítette. A  kis, 
mellény szerű, rövidujjas kabát, mint a 
lakájok mellénye, sűrű gombolása.

#
Az idei nyár nagy divatszíue a fehér, biztosí

tott még a szokottnál is nagyobb népszerűséget 
a gyöngy divatnak. A párizsi és külföldi di
vatdáma nyári toalettjéhez majdnem kizárólag 
csak gyöngyöt visel. Gyöngyöt a nyakon és 
újabban, szinte szabályszerűen a fülben és az 
ujján is, akár kiegészítéséül a gyöngysornak, 
akár önállóan. 12—14 mmes nagyságú, a valódi
hoz megtévesztésig hasonló, csodálatosan szép 
cpálfényü tenyésztett gyöngyökből — úgyneve
zett kultúrgyöngyökböl — készülnek ezek a 
fülbevalók és gyűrűk, amelyek nemcsak a fehér
nek, de minden nyári toalettnek docens, szeriőz 
dekorációi. Ezekből az újszerű gyöngy fülbe
valókból és gyűrűkből a Váci-utcai Arkanzas 
boltban csodálatosan szép kollekció kerül el
adásra.

„ fi 

pfc

,ros-

Né g y  i o n t o s  érv , 
amiért m i n d e n  nőnek 
NONSPI-i kell használni 
hőna l j i zzadás  ellen:

1 • mert a N o n e p t t  
tekintélyes o r v o s o k  
ártalmatlannak minő
sítik ;

2. mert. a Nonspit érzé
keny bőrű nők is biza
lommal használhatják;

3. mert a Nőnapi hatá
sa megbízható és 2—5

napig tart;

4 .  mert a N o n s p i  
védjegyzett kupakja 
légmentesen zár és 
megakadályozza az el-

Tehát gaz-
laságos.

Tehát: ha bőre hónaljban nagyon érzé
keny, használja a teljesen ártalmatlan, de 
biztos hatású Nonspi-t. Egyszeri használata 
két-öt napra megszünteti az izzadást és 
megóvja ruháját. Próbálja ki még ma. —  

Minden jó szaküzletben kapható.

IMOIMSPI
N O N SP I biztos hatású szar hőnaljizzadás allan.
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Primavera
V il la Dr.

Horváth

Telefon : 
47 számSiófok

B a t t h y á n y -

Szobák P 3.80-tól
Boardinghouse rendszer Felvilá
gosítás Budapesten : Tel: 11- 95-54

Macsóka. Tűdön az esti élei szígorúann cs- 
fcéiyiruhás. Természetes ez nem vonatkoatt 
arra, aki kisebb penzióban Lakik, csak aki este 
elmegy valahova, mint ahogy valószínűnél 
tartom, hogy ön is részt óhajt venni azi ottani 
társas életben. Nem tudom miből áll gradróbji, 
hogy milyen alakú, hogy asszony-e vagy lánj 
és így nehéiz pontos tanácsot adni. Ha estélyi
ruhát csináltat, most már nyugodtan, választól 
fekeitét, ez a legelegánsabb színe a késői nyár
nak. A muszlin előreláthatólag a télen is nagy 
divat lesz és ezt választhatja abban a színben, 
ami a legjobban ált. A már meglévő estélyi- 
ruháit frissítse fel és esetleg csináltathat min
tás nyári anyagból egyet, amit fillérekből ki 
tud állítani. Utazáshoz a semleges színét 
(szürke, drapp, .spárgaszin) a legideálisabbak. 
ezeken nem látszik meg a por. Nagyon ajánlói 
a vékony jerseyt, mert ennek ősszel is használ 
veszi. Ha azonban nem óhajt erre áldozni, va- 
lósaínül’eg van egy angolos típusú vászon öltö
zete, ami a vonat-utazásho* megfelel. Itt i 
gyűröttség nem olyan kellemetlen, mint egy 
autótúrán, ahol az utat több ízben megszakít 
ják. A strandra járhat hosszú nadrágban is, 
könnyű angol blúzokkal, pulóverrel. A leg-néw 
szertibbek az erősen ki vá gott stran d ru hák] 
ezeknek az az előnyük is megvan,* hogy meg] 
felelő kis kabáttal máis alkalmakra is hord-' 
hatók. Nyersiselyem, shantung, emprimé a 
után anyagai. A fekete kabátját vigye feltéti' 
magával, csináltasson hozzá egy szolid mini 
emprimé ruhát és ezzel az elegánsabb d élű ti 
alkalmaikra is meg van oldva a ruha kérdi 
Sok ruhát felesleges magával vinnie, csak a 
ügyeljen, hogy amit visz, praktikus legyen.

tartozékokkal adja
Színházi Élet Balatoni Iroes a

TRENCSÉNTEPLIC
fürdő új hegyi thermális gyermekstrandja valóságos paradicsomot jelent a kicsinyeknek
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gardróbjának. Egy filckalapot vigyen, és sok 
színes sapkát és kendöt. — Hűséges jugoszlá
viai olvasó. Az autótúrára legalkalmasabb lenne, 
egészen vékony, spárgaszínü jerseyböl nadrág- 
szoknyás ruha. Főleg a hegyek, között ez a 
legpraktikusabb é.» legcsdnosabb toalett. Színes 
sálakkal, sportcipővel, kis színes kötött sapká
val egész nap használhatja. Porköpenynek bal
lonkabátot vegyen, ez praktikus, divatos, eső
ben is jó. Autóutazás köziben a fejét karton- 
kendövej kösse be, mert a régi .autósapkák, 
amik az áll alatt vaunak összekapcsolva, már 
nem divatosak, viszont minden más sapkában, 
ha nyitott kocsin megy, a szél teljesen fcönkre- 
testzi a frizuráját. Lehet a kocsiban kéznél tar
tani kis kötött sapkát, ha kiszállnak valahol, 
ezt vegye fel. A Dolomitokban, a svájci Al
pokban csak kötött kosztümre, vagy jó színes 
tweedkosztümre (nadrágszoknyával, néhány 
pulloverrel), élénkszínű, de melegebb szövet
kabátra lesz szüksége. Más ruhák kellenek 
természetesen Párizsban, ahol bármilyen meleg 
van, egész nap sötétkék, vagy fekete nyers- 
selyerakosztümben járhat, színes angol blúzzal, 
vagy akár sötétalapú emprimékosztümben is. 
A Riviérán nappal nadrágot viselhet rövidujjú 
angol blúzokkal, vagy színes vászonruhát. Se- 
lyemxulia ide sem 'kell, viszont vigyen magá
val két-három estélyiruhát, esetleg hosszú uj
jasat ás, mert arra az egész út folyamán szük
sége lesz. Cipőt lehetőleg alacsonystarkút vi
gyen és természetesen egy-két kivágott vászon
szandált. — Stranddivat. Ha nem szereti a nart- 
rúgviseletet, még arra az időre sem, amíg lak
helyéről a strandra ér, az idei változatos 
stranddivat ugyancsak bö választékot nyújt 
szoknyákban. Csináltathat strandruhát, teljesen 
defcolfcált háttal, angolos, bubi galléros elejével 
és — ha ez egyszínű — díszítheti nagy, élénk, 
elütő színű mono-grammal. Ehhez kis kabátot 
is viselhet, így ez megfelelő ösiszeállítás Lesz 
kisebb délutáni sétára is. Hordhat kabátot is 
és talán legjobban megfelel céljainak, ha ezt 
úgy oldja meg, hogy mintás vászonból csináltat 
hozzá egy elől végig gombolt ruhát, nagy zse
bekkel, férfikihajtóval, hátul sipangnival. Ez 
teljesen szeriőz strandruha. Nagyon divatosak 
az idén a földig érő, nagyon dús szoknyája, 
sima derekú tarka mintás strandruhák. A1 
felsőrész és a szoknya rendszerint nyitott és 
cs.aik derékban gombolódlk. Ez alá azonos- 
anyagból készült shorfcot és egyszínű kis angol 
blúzt viselnek, vagy egyenesen a trikó fölött 
hordják. Ez az a típus, ami a legjótékonyab
ban leplezi az alak "kisebb-nagyobb hibáit. — 
Maca. A divatos nyersselyem és shantung kosz
tümök alá nem szükséges blúzt hordania. Min
denesetre csináltasson hozzá, ha a kosztüm 
színe világos, egy erősen elütő, élénk sötétehb 
szinti blúzt, a sötét kosztümhöz pedig fehéret. 
Nagyon megfeLelő és kevésbé meleg is, ha 
tüllre dolgozott, vagy teljesen hát nélküli mel
lényt csináltat, muszlinból, organdiból, vagy 
pikéből. SáTga hosszú ujjú vászon kosztümjé
hez a legszebb szín a tintakék lenne. Fehér 
piké kabátjához pedig, amit sötét szoknyához 
visel, azonos pikéből magas gömbölyű nyakú, 
elöl áthúzott gombokkal, végig gombolt, két 
spiccben végződő mellényt. — Hegyekbe utazó. 
Kék és piros jerseyjéből, gyönyörű összeállí
tású toalett lenne a következő: Csináltaisison a 
kék jerseyböl hosszú sima angol kabátot, bé- 
leitesise a piros jerseyvel és ruhának vegyen 
egy kék-piros domináló szinü csikós ruhát. A 
ruh,a is teljesen angolos legyen, piros zipp- 
zátrral csukódó, ferde zsebbel. Figyelmeztetem, 
hogy ez nem nyári színösszeállítás, de a he
gyekben ideális toalettje lesz ez. — Bátortalan. 
Bizony, a rövid szoknya sokaknak alkalmatlan 
viselet. Minden divatnál lényegesebb azonban 
aa egyéniség szem előtt tartása és igy nyugod
tan csináltathatja szoknyáját hosszabban a 
•megengedettnél. Ez kevésbé lesz kellemetlen, 
mint az állandó rossz érzés, amit az okoz, hogy 
nem érzi jól magát ruhájában.

Nyaralására
n e  f e l e j t s e  e l  a

Hunyadi János
forrássót

magával vinni. Biztosan szük
sége lesz reá és hatásával biz
ton meg is lesz e l é g e d v e .

V e g y e  meg gyógyszer -  
tárban, d rogér iában  és 
ásványvizet árusító üzletben.

Használati utasítás minden 
csomaghoz mellékelve van. 
Ismertetőt készséggel küld a 

forrástulajdonos :

S A X L E H N E R  A N D R Á S
Budapest,  VI., Andrássy-út 3



A szépség és a nyár
Irta : M Á T H É  KLARA

Megváltozott a kozmetika módszere, —  
itt a nyári Egész más eljárást, ápolást 
követel az arcbőr, lal test, a haj. — Első
sorban a napfénnyel állunk; harcban, 
vagy barátságban és eszerint választ
juk meg a bám ulástól védő, vagy azt 
fokozó kozmetikai készítményeket. Ilyen 
és legáltalánosabb a bőr zsírozása, ola
jozása. Éneikül ma már 
senki sem mehet strandra, 
napozni. De, a helyesen 
kezelt arcbőr is megkíván
ja. hogy festése előtt, me
lyet nem kell ma már a 
strandon sem nélkülöz
nünk, a púder és festék 
előtt, az arcot a következő 
eljárással kezeljük. Koz
metikus által készített 
astringáló arcvízzel mos
sak le arcunkat, s hagy
juk heszívódni. Utána ken
jük könnyedén be iaiz ar
cot száraz vagy zsíros pú
der alapkrémmel és 5 per
cig hagyjuk hatni, ezután 
letöröljük a felesleget, 
majd vékonyan bepúderez- 
zük és kifestjük arcunkat.
Az így előkészített arcnak 
nem fog a viz sem ártaná.
Persze ajánlatos olyan fes
téket használni, mely víz
állói A  barnás púdernél 
legyünk óvatosak, csak a

*  7 T C
A hajat könnyű kendővel véd

jük a naptól
(Verő Erzsi — foto Angelo)

Villámgyors
szőrtelenítés 
1 perc alatt
Elegendő ha a szőrtelení- 
tendő karokat és lábakat 
egy csekély vattával 

■ megnedvesítjük, melyet
^ T Á  ' | LETON szőrtelenítő víz
j e l z e l  átitatunk. Egy perc 

múlva látjuk, hogy a szá
lak összezsugorodnak és a következő 
pillanatban a szőröket egyszerűen letö
röljük. Utána közönséges hidegvizes 
lemosás s a szőrtelenített testrész már- 
ványsímaságban tündököl. A villám
gyors hatás ellenére a LETON víz tel
jesen ártalmatlan. Egy kiadós üveg 

LETON szőrtelenítő víz P 2.70. 
VIGYÁZ ATI Csak eredeti zárt üvegek 

hatásáért szavatolunk
Kapható mindenütt. Főraktár: Hunnia.gyógyszertár, 

Budapest, Erzsébet-körút 56.
Románia: Royal-ilíatszertár, NagyváTad-Oradea. 

Csehszlovákia: D, Engel, Pozsony-Bratislava.

kitűnő minőségűt használjuk, a gyön
gébb fajta barna foltokat okoz, ami ál
tal beteg és öreges külsőt kaphatunk.

A  szabadban, napfényben fokozottabb 
ízlésre, mértéktartásra van szükség. Vi
gyázzon minden nő, hogy szó pl tószegeit 
mértékkel és nagyon gondosan alkal
mazza, mert nincs visszataszítóbb és ne

vetségesebb, mint a foltos, 
olkonődött arc, vagy a 
zsírtól, olajtól fényes, ol- 

I vadásnak indult test!
Ma már a korosabb höl

gyek is bátran mehetnek 
a hosszú nyári napokon, 
erős világítású, szabad he
lyekre; a kozmetikai-szalo
nok ezer segítőeszközzel 
biztosítják kifogástalan, 
megjelenésüket. Arc-masz- 
százs, gőzölés, szeplőkeze- 
lés, hajszálirtás, mind
mind, eredményes eszköze 

Sjw a női szépségápolásnak. 
al| Természetesen a legjobb 

I kozmetikus is csak akkor 
4 segíthet, ha az illető hölgy 

nem teszi bőrét koplalás
sal és túlzott sporttal rán
cossá, fáradttá! 

í> Nagy szerep jut la láb- 
L ápolásnak nyáron. A  me

leg idő beálltával, gyakori 
tünet a bokadagadás, talp 
és sarok keményedés, fá j

dalmak. Hamarosan megszűnnek ezek, 
ha naponta esténként lábainkat langyos 
vízben áztatjuk, pár percig, s  utána a 
bőrkeményedéseket eltávo.ltjuk. Lehető
leg, no késsel! (Jobb a szarvasfaggyúnak 
nevezett zsírral vailé ibedörzsölés, mely 
lassan eltávolítja;, megpuhitja a  legma
kacsabb bőrkeményedéseket is.) A  láb
körmöket gondosan olajozzuk és reszel
jük köreikre, akárcisak kezünkön. Kezünk 
ápolása nagyjából ugyanaz, mint télien 
csak több krémet kíván, mert a nap, 
szél, erősen szárítja bőrét.

A  hajat sem szabad túlsók napfénynek 
kitenni; könnyű kendő, nalgyszélű kalap 
védli a kiszáradástól, töredezéstől. Ter
mészetesen, azért sokat járjunk bajadon- 
fővetl, de inkább árnyas helyeken.

Általában legyünk óvatosak és elővi
gyázatosak, a nyár örömeivel szemben. 
Mindig ügyeljünk arra, hogy vizes areoal 
sose menjünk napra. Ahol a vízcsepp 
inegálil, a bőr erősebben bám ul és sok
szor csúnya csikókat, foltokat okoz.

H a a cikkemben foglalt jótanácsokat 
betartjuk, bátran élvezhetjük a nyár 
szépséglét; és sose feledjük, hogy elmu
lasztott óvatosságból származó hibát, 
sokkal nehezebb jóvá tenni, mint kellő, 
állandó és okos ápolással fiatalnak és 
szépnek maradni!
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á m ít  m in d e n  n ő n e k  t u d n i a  k e l l

A GYERMEK KOZMETIKÁJA
Gyermek fehérneműt ne vegyünk színeset, 

mert a legbálásabb a fehér puha sifón, mely 
kitűnően mosható, elletntétben a trikó és se
lyem holmival. Szabásban legjobb az ingnad
rág szabás, legombolható nadrággal. Mérete 
ne legyen se szűk, se túl bő! Ügyeljünk, hogy 
a varrások simán és laposan eldolgozottak le
gyeinek, nehogy törjék a kicsi gyönge bőrét.

•
Mikor a kicsi gyermek szaladni kezd, na

gyon kell rá vigyázni, mert ha egyedül en
gedjük futni, sokat botlik, -és esik; ebből pe
dig gyakran éri baj: térdeit, karjait néha vé
resre' üti és ha ugyanazon a helyen többször 
felüti a be nem gyógyult sebet, abból gennye- 
sedés, láz, infekció származhat! Ha bírjuk, 
szaladjunk együtt kézenfogva a 'kicsivel, mér
sékelt tempóban, mert, néki szüksége van az 
erősebb mozgásra is, ezt nem szabad tőle meg
vonni egészen. Jó szolgálatot tesz kisebb 
gyermekeiknél a gyeplösnkantár, melynél nem 
kell annyira lehajolni, s mégis óvhatjuk vele 
a kicsit az eleséstől. *

Erős szélben egyáltalában nem szaba-d gyer
meket sétálni vinni, mert torokgyulladást leg
könnyebben így szerezhet. Ha valaki a család
ban náthás vagy köhög, rögtön különítsék el 
a gyermektől. Mert a kis gyermek érzékeny 
szervezető még akkor is átveszi a betegséget, 
ha az illető nem foglalkozik vele, hanem 
csak ugyanabban a szobában tartózkodik!

*
Mikor a kisgyermek megbotlik, vagy elcsú

szik, nem szabad ezt úgy megakadályozni, 
hogy karjánál fogva felrántjuk! Mert a gyönge, 
kis tagok könnyen megrándulhatnak, kifica
modhatnak az ilyen ügyetlen segítségtől! Ha 
látjuk, hogy csúszik, szabad kezünkkel dere

kát támasszuk és tartsuk és így segítsük fel. 
Cipője sarkába faszögét veressünk, ne vas
szöget!

A HÁZ KOZMETIKÁJA
Woek-end házak körül, nedves időiben, sze

retnek békák, csigák, pince és egyéb rovarok 
tanyázni. Ellenük a következő módszeT hasz
nos. Tegyünk a ház köré több helyre, nagy 
lábasokat, ezekbe olcsó sört. A lábast kef- 
resztberakott pálcikákkal takarjuk be. Ezekre 
az állatok felmásznak és beleesnek a faze
kakba. Ha ezt többször megismételjük, elszok
nak a ház tájáról.

*

Szőnyeget nyaralás előtt gondosan csoma
goljunk újságpapírba, melyet terpentinnel be- 
sprücceltünk.

Asztal- vagy széklábat, iha eltört, így ra
gaszthatunk: A tábla-enyvet 24 órával előbb 
beáztatjuk, majd a régi enyvmaradékot eltá
volítjuk, aztán, az enyvet forrón a tört felü
letre kenjük. Az eltört részeket szorosan össze
nyomjuk, és zsineggel erősen átkötjük. Csak 
akkor veisszük le, ha az enyv egészen meg
száradt. Ha az enyv kicsordul, ezt rögtön le 
kell törülni. Asztales-enyvet olyan edényben 
oldunk fel, mely egy nagyobb, forróvizzel telt 
edényben áll.

Hurcolkodásnál, ügyesen lehet kisebb és 
könnyebb tárgyakat, éjjeli-szekrények, kisebb 
szekrényekbe csomagolni. A szekrényéket be
csukjuk és kötéllel átkötjük keresztivé, de 
hogy a bútor széle a zsinegtől ne horzsolódjék 
fel, ezeken a helyeken a kötél alá papendekli 
darabkát helyezzünk el.

I b U a b f e e__________  Kozmetikai Inté
zet felhívja a hölgyek figyelmét a legújabb 
szereire. A strandolásnál nélkülözhetetlen nap
barnító olajra és krémre, mely egyben meg
védi a bőrt a kellemetlen szúnyogiesípésektöl. 
Mindig a szezón gyümölcseiből frissen ké
szült kréméire és minden egyéb kozmetikai sze
rekre. Kérjük a t. hölgyeket mintarendelésnél 
a bőr minőségét megjelölni. Kozmetikai Inté
zet: IV., Párisi-utca 4. Tel.: 1S5-023. Díjtalan 
m in tarend elések Gyergyó-u. 8. I. 8. Telefon: 
150-730.

)4 a  l u í z & a  a  c ö v i d e í f a l . . .

aki könnyelműen napfürdőzik és nem 
használ a leégés megelőzésére NIVEA-t. 
Csak a NIVEA tartalmaz Eucerifet, 
amely erősíti, üdíti és védi a bőrt. 
NIVEA szépen és egyenletesen barnít. 
Borús időben megvéd a lehűléstől.
NIVEA-CREME á ra :  P — .3 0 , - . 5 0 , 1 . - ,  2 .—  
NIVEA-01AJ » : P - . 9 0 ,  1 .7 0 , 3 .5 0
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A K O N U N fl M Ű V É S Z É
SZERKESZTI?; | c ía s J íM c ő u j ^ y c t i y y n e

G. S. Elliston kapitány és a főzés
0 . S. Elliston, kapitány az angol alsó- 

házban mondott beszédében arról panasz
kodott, hogy az angol konyha ízetlen, 
egyhangú és egészségtelen, holott nincs 
a világon még egy ország, amely olyan 
bőséges, kiváló é& változatos nyersanyag
gal rendelkezik, mint Anglia. Szerinte 
ezen az állapoton sürgősen változtatni 
kell, mert a nemzet így el Sony ved, el- 
korcsosul. Rámutatott arra, hogy a leg
utóbbi statisztikai adatok szerint mint
egy húszmillió ember szervezete a rossz, 
vagy helytelen táplálkozás miatt beteg.

Lady Reading azzal köszönte meg El
liston kapitány beszédét: sVégre akad 
egy férfi, aki átlátta, hogy a konyha a 
legfontosabb laboratórium, amelynek 
küszöbét csak erős tudással és igazi 
rátermettséggel szabad átlépni«.

Mindebből az következik, hogy a Jó 
háziasszony értékelése ismét előtérbe 
nyomul, és a testi küllem, a >sex 
appeal« helyébe a gazdaasszony! eré
nyek »sex appeal«-je lép.

Milyen legyen tehát a jó konyha?
Egészséges, ízletes és változatos!

Egészséges az a konyhavezetés, ahol 
az ételek összeállítása elhatározott 
program szerint történik. Az étrend 
összeállításánál, az első és a legfonto
sabb szempont, hogy alkalmazkodjunk

az évszakhoz. Nyáron — a hőségtől el
bágyadt, étvágytalan testet — üdítő, 
étvágygerjesztő ételekből összeállított 
ételekkel kell ellátni.

Ilyen ételek azok, amelyek ecettel 
készülnek.

Levesek: Savanyútojás-, zöldbab-, ma- 
lacapróilék-, nyúlaprólék-levos.

Előételek: Ecetes párizsi vagy szafa- 
ládé, tojás tormával, tőltöttojás ecete
sen, velő mayonmaise-zel.

Húsok: Magyar marhasült. párolt
marhahús olaszmódra, borjúláb vagy 
borjúfej ecetestormával, esászárguiyás.

Körítések: Aszpik, mayon,maisé, ece
testorma.

Saláták: Fejes-, francia fej.es-.
uborka-, burgonya-, káposzta-, cékla-, 
bab-, zeller-, karfiol-, kevert-, gomba-, 
orosz-, strassburgi saláta.

Főzelékek: Zöldbab, burgonya.
Mártások: Hagyma-, vörösrépa-, ece

testojás-, remolademártás.
Tésztát nyáron ne tojással készítsük, 

hanem helyette egy pohár tejbe egy ka
nál ecetet tegyünk, ami két tojást pótol 
és sokkal könnyebb, ízletes tésztát ad.

Az étvágygerjesztő fölszolgálás is 
fontos kelléke az ételeknek. Sok bosszú
ságot okoz a jó háziasszonyoknak, ha 
az asztalra kerülő burgonya sötét vagy

Csak annyit fogyaszt, mint egy kis izzó
lámpa ! ezért takarékos a megbízható 
szerkezetű és rendkívül k én yel me s  

elekirokompresszoros

BOSCH
hűtőszekrény

Kapható 9 0  és 120 I. ű rta rta lo m m a l
Leírást díjtalanul küld:

BOSCH RÓBERT K. F. T.
BUDAPEST, V., VACI-ŰT 22-24
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pláne foltos. Ez elkerülhető, ha a főző
vízbe egy kanálnyi ecetet öntünk. 
Ugyanígy a lisztesburgonya szétfővését 
is megakadályozhatják, ha a hámozott 
burgonya vizébe ecetet, a héjas bur
gonya vizébe sőt teszünk.

Az ecet vásári ásnál különös gonddal 
kell ügyelni arra, hogy tiszta szesz
ecetet kapjunk, különösen ilyenkor 
nyáron, mert az esetleg megfelelő szak
értelem nélkül készült különféle ecet 
megbízhatatlan. Az ecet fő feladata, 
hogy konzerváljon, erjedést és bomlást 
megakadályozzon.

Különösen a befőzésnél a gyümölcs-, 
főzelék- és salátafélék télire való elte- 
vésénél fontos, hogy az ecet minősége 
száz százalékig megbízható legyen.

Nem győzzük tehát eléggé hangsú
lyozni, hogy különösen befőzéshez fel
tétlen és kizárólag szeszecetet vegyen 
a gondos háziasszony.

Ecettel konzerválható: uborka, (hi
deg és meleg eljárással) mustáros ubor
ka, uborbasaláta, borsos uborka, (két
féle módon) paprika, tök, (kétféle mó
don) dinnye, spárga, hab, (négyféle 
módon) hal, cékla, paradicsom (kétféle 
módon) gomba, cseresznye, (kétféle mó
don) meggy.

Itt jegyezzük meg. hogy tanácsos na
gyobb cukortartalmú izek (lekvár) el- 
tevésénél egy-két kanál ecet hozzá
adása. Ezáltal megelőzzük, hogy cukor
kristály virágozzék ki.

Ezek az apró cukorszemecskék étke
zésnél kellemetlenül ropognának a fo
gak között.

ÉTLAP-PÁLYÁZAT
Múlt heti számunkban új pályázatot 

hirdettünk a háziasszonyok számára: 
küldjenek be egy hétre szóló étlapot. A  
legjobbat minden héten leközöljük és egy 
Caffa-Nova kávéfőzővel jutalmazzuk: 
(Szállítja: Kiss Ernő és Társa háztar-; 
tási szaküzlet, Erzsébet-körút 13.) E  heti 
nyertesünk: Váráéi Ernőné, Mezőtúr.

Étlap egy hétre
Összeállította: Vérady Ernőné, Mezőtúr
PÉNTEK. Ebéd. Halászló, túróscsusza. 

Vacsora. Lecsó tojással, kovászos uborka, 
gyümölcs.

SZOMBAT. Ebéd. Sóskaleives. Párolt 
marhafelsál, zöldbabfö-zelék. Rizs-kocth mál- 
nalzzeL Vacsora. Délről maradék, kevert 
juhtúró, retek.

VASÁRNAP. Ebéd. Csirke raguleves. 
Sült csirke, goraibásrizs, tejfeles uborkasa
láta, sült burgonya. Almásréteis. Vacsora. 
Ilidéig csirkepecsenye, kemény tojásokkal 
díszítve, kovászos uborka. Sajt, gyümölcs.

HÉTFŐ. Ebéd. Húsleves, daragaluska, 
főtt marhahús, petrezselymes burgonya, 
sóskamártás. Túróspalaesinta. Vacsora. Dél
ről maradt hús, paprikás lével elkészítve, 
sósvízben. főtt 'burgonya. Gyümölcs.

KEDD. Ebéd. Köményesleves. Tarhonyád 
sertés paprikás, kovászos úborka, gyü
mölcs. Vacsora. Déli maradék tejfel, sajt, 
gyümölcs.

SZERDA, Ebéd. Tejfeles újbableves csi
petkével. Rakott tészta. Vacsora. Gomba- 
paprikás rizzsel, uborkasaláta. Rumos ri
bizli.

CSÜTÖRTÖK. Ebéd. Lebencsloves. Töl
tött tök. sárga barackgombó-c. Vacsora. 
Paprikás burgonya füstölt oldalassal vagy 
kolbásszal, fejes saláta. Gyümölcs.

F o g k ő o l d ó
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S a c e l lá r y n é  r e c e p t j e i
KEVERT SALÁTA. Meghámozunk és kari

kára vágunk zellert, % citrom, 1 ©vével, 2—3 ká
véskanál olajjal, törött borssal és sóval £s 
annyi vízzel fő-zzük puhára, hogy a zellert el
lepje. Nagyon széjjel főzni nem szabad. Ha a 
zeller kihűlt, összekeverjük jó sűrű tartárinár- 
tással és egy üüvegtál közepére helyezzük. Me
téltre vágott zöldsalátával és paradicsomszele
tekkel díszítjük. Tehetjük a-z egészet mélyebb 
salátástálra és leönthetjük igy jó sűrű majo
nézzel. — SÁRGA BARACKSALÁTA. A szép 
érett sárga barackot meghámozzuk, a magot 
eltávolítjuk és a fél sárga barackokat tálra 
rakjuk. Citrom lével ízesítjük és annyi fehér 
bort öntünk rá, hogy jól ellepje-. Aki kedveli 
kevés cukorral meghintheti és kevés rumot 
vagy konyakot önthet rá. — DARÁLT ZÖLD- 
SALATA. Megtisztított zellert, spenótlevelet, 
fejes salátát, V2 kai a rákét húsdarálón átd-arálunk. 
Kevés reszelt hagymával, sóval Ízesítjük, és 
leöntjük majonézzel. Mindenféle zöldségfélét 
keverhetünk hozzá és aki nem kedveli az ola
jos majonézt, az bőven mustárral, citrommal, 
tojás sárgájával készíthet hozzá sűrű mártást. 
— KÁPOSZT ASLAV AN YITÁS GYORS FO
GYASZTÁSRA. A káposztát vékony metéltre 
vágjuk, egy pár nagy levelet tegyünk félre, 
ha esetleg töltöttkáposztát akarunk készíteni. 
A megvágott káposztát és a leveleket forrás
ban levő vízzel forrázzuk le, 2—3 percig hagy
juk állni a forró vízben és szitára téve le
csurgatjuk a vizet róla. A még szitán levő ká

posztát hideg vízzel leöntjük és bftszájú ubor
káé üvegbe vagy mázas fazékba tesszük. Az 
üvegben lévő káposztát jól megsózzuk, tetejére 
kovásztA vagy 1 karéj kenyeret teszünk és any- 
nyi meleg vizet öntünk rá, hogy az üveg tele 
legyen. 2—3 napig meleg helyen tartjuik mig 
jól megsavanyodik. — SZŐLŐ CUKORBAN. 
Nagyszemü, nem túlérett szőlőt leszedjük a für
tökről és 1 kiló szőlőszemet (lehetőleg fedeles 
leveles tálban), 1 kiló sziruppal leforrázunk, 
és másnapig így hagyjuk. Másnap a szirupot 
leszűrjük, felforraljuk és ismét leforrázzuk a 
szőlőszemeket. Harmad nap ugyanígy járunk el 
vele, a forralás után letakarva, teljesien kihűt
jük és így osztjuk el üvegekbe. Jól lekötjük 
és kigözöljülk. — FÜGE CUKORBAN. A félig 
érett zöldfügét forróivízbc tesszük és addig 
hagyjuk benne, mig a felső liártyaszerü héja 
kezű leválni, ekkor hidegvízbe rakjuk és a vé
kony héjat letisztítjuk. A megtisztított fügét 
szitára tesszük és ha jól Iecseipegett a viz róla, 
miegmérjük. l  kiló fügéhez 1 kiló cukorból jó 
sürü szirupot készítünk, a fügéket belerakjuk 
és egyszer jól felforraljuk. Másnap és harmad
nap megismételjük úgy, hogy mindig szitára 
szedjük a fügét, leesepegtetjük, vissza helyez
zük a tálba (amibe félre tesszük) és ráöntjük 
a forró szirupot. Harmadnapi forrázás után 
üvegbe rakjuk a fügét, légmentesen leikötjük 
és mint a cseresznyét vagy más befőttet ki
gőzöljük. — ŐSZI BARACKLEKVÁR. A jól 
érett őszi barackot megtisztítjuk héjától és 
magjától, és lehetőleg cserépláibosban V2 óráig 
főzzük. 1 kiló barackra */< kiló cukrot öntünk 
és még Í4 óráig főzzük a cukorral. Üvegekbe 
rakjuk, lekötjük és a forrástól számítva 1 0  

percig gőzöljük. Nem szép színű lekvár, de 
kitűnő ízű. — RÉGI DIŐLIKÖR RECEPT. 15  

deka zölddiót 4-részben felvágva, böszájú 
üvegbe teszünk és 1 liter alkohollal leöntve, 
állni hagyjuk 5 napig jó napos helyen. 5 nap 
után 1 kiló cukTot jó barnára pirítunk és 4 
deci vízzel felforraljuk, hogy a cukor jól fel
olvadjon. A dióról jól leesepegtetjük az alko
holt, hozzá keverjük a barnított cukor szirup
hoz, felforraljuk és papíron átszűrve, üvegekbe 
töltjük. — MEGGY LIKŐR. 1 kiló szép érett 
meggyet magostól együtt jól megzúzunk. A 
megzúzott m'eggyet bőszájú üvegbe tesszük, 1 

liter alkoholt öntünk rá, kevés vaníliát te
szünk bele és károm, hétig meleg helyein tartjuk. 
Három hét után az alkoholos meggyet jól át
nyomjuk szitán vagy présen és a levét egy és 
félkiló cukorból másfélliter vízzel készülő sűrű 
sziruppal összekeverjük. Ezt a szirupos meggy
levet visszatöltjük üvegbe és egy hét múlva 
szűrjük filtráló papíron keresztül üvegekbe.

(Vízvári (JTlariska recepije

HIDEG RÁNTOTTHAL PÁCOLÁSA.
Ha délről marad hideg rántotthal, 

igen ízletes előételt készíthetünk be
lőle a 1következő módon: a rántott- 
halszeleteket. tálba rakjuk, egész bor
sot, babérlevelet és vereshagy m aka
rikákat szórunk rá, két evőkanálnyi 
olajat és egy pohár gyenge borecetet 
Öntünk, rá. Pár óráig hagyjuk állni 
a pácban és azzal együtt tálaljuk.
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A SZERKESZTŐK ÜZENETEI
sem állott jól sehogyan sem. — Baby: Tessék 
beküldeni — de csak akkor, ha nagyon* 
nagyon jónak találja s ellenállta tlan művészi 
kényszer a kézirat beküldése. De akkor is — 
a szerkesztőség címére, közvetlenül. — Akarj 
meggyógyulni: Jeligét nem írt a levelében, 
így én választok jeligét, még pedig Mullford 
Prentiee híres szállóigéjét. Minthogy nagyon 
ideillik: remélem, megtalálja és ráismer. Vá
lasz gyanánt is az említett optimista író sza- 
vait idézem: »Ha a beteg test lassan, gyógyul, 
sokszor a lélek a hibás. — A betegség: éppen 
olyan ragadós, mint a — gyógyulás!« — "El
vesztett esernyö«: Én tavaly hármat vesztet
tem el, de egyikről sem írtam novellát, i— 
Hullanak a lombok. Utón hazafelé. Bizonyta
lan rímek: Maradjunk az utóbbinál. Asszo
nyom, hogy ezek a rímek, valóban milyen 
bizonytalanok . . .  az maradjon örökre a ket
tőnk titka. — Három kérdés: ön zavarba
akart engem hozni. Vagy humoros akart 
lenni. Két kérdése a fizika hatáskörébe tarto
zik. A harmadik a lelki nemesség hatáskö
rébe. Az én lelkem nemességének a hatás
körébe, hogy ne válaszoljak önnek a kérdés
hez hasonló modorban. — Mancika: Nem ott 
kezdődik a probléma, amelyet levélben meg
írunk, ahol ön jelzi. — Ott kezdődik, hogy a 
levelet annak rendje-módja szerint elkezdjük 
— megszólítással. Például Így, hogy: »Tisz- 
telt Szerkesztő úr!« A levélírásnak is vannak 
elemi szabályai. — F. Miksa (Autóbusz): ízlés 
dolga. — H. K.; Nagyon helyes dolog volna, 
ha látogatást tenne a lány szüleinél, i— Észak- 
Afrika (N. E.): Megfelelő érdekes képekkel, 
nagyon vonzóan és eredetien leírva, talán ér
dekelne bennünket. De csak »talán!« — B.

T a c k a s  I i m k  p o s t á b a

T. L. Szeged: A kérdés naív! 
A magyar nóta komponálására 
vonatkozólag nem lehet taná
csot, útbaigazítást adni, amint
hogy nem lehet — ami a szer
zést, a költést, a melódiakita
lálást illeti — tanácsot adni 

semmire sem a világon. Az a könyv, amelyet 
említett, segíthet a forma megtalálásában, a 
szöveg megválasztásában, példák illusztrálá
sával az ízlése fejlesztésében, de nem magá
nak a nótának a megkomponálásában. Hogy 
miképpen és hogyan kell dalt, nótát, verset 
Írni, erre nézve megfelel Reviczky Gyulának 
egyetlen sora: "Szivemből téptem ezt a dalt, 
hová képed van irva!« Ez magyarázza meg 
a dalszerzést ez a gyönyörű vers. A dalt 
uram, a. szívünkből szakítjuk — de öntudat
lanul. Nem tudunk róla. Én is írtain már 
pár magyar dalt (nem dicsekvésből, de ha 
erről van szó, büszkén említem, meg, hogy a 
»Kiforditom a subámat — hévül marad a bú- 
báriat. . .« dalnak szövegét és zenéjét is én 
irtain), de ha az összes dzsesz-hangszerekkel 
fejbevernének, akkor sem tudnám megmon
dani, e dal hogyan, mikor, miképpen jutoti 
az eszembe? — Hát mégis csak Reviczky 
Gyulának van igaza. E sok negatívumból 
tevődik össze a levelére adott válasz, de más
képpen — úgy vélem — nem is lehét a fel
adott kérdésre felelni. — Nyári szmoking: Ha 
divat is — nagyon szórványosan fordul elő. 
Én eddig egyetlen úriemberen láttam. Annak
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B. Dezső: Kezdetleges dolgok 
telve nemes művészi szándék 
kel. — »Melyik a zsánere?« Ez
u kérdés vág írva egy 'kedves 
fényképre, amely két ifjú höl
gyet ábrázol. Hát a válasz 
könnyű: zstánerera a képmag-a. 
Az ifjúság, a mosolygás, a vi
rágos tavasz a zsánerem, lame- 
lyet az ia kis amatőrfotografia 
oly kedvesen és oly élethűen 
ábrázol. — Debrecen. Le
vélben nem válaszolhatok. Tes
sék a. kérdést — ha pár szóval 
is - meginni; rovatom hasáb
jain szívesen küldök önnek 
választ.

SZÍNHÁZ. 25 éves: Két
színpadi kiadó elme: Dr. Mar
ton Sándor, Bécsi-utca 1. Ham* 
Bartsch, Kossuth Lajos-tér 14. 
— Művészetpártoló: V. R. címe: 
IX.; Karolina-űt 1/b. — R.
Adél: Elismerő sorait liláiásan 
köszönjük. Elképzelheti, hogy 
ebben a kényes témakörben 
nehéz egyensúlyt tartani. A 
hangra vigyázni fogunk ezután 
is és minden komoly felszóla
lást fontolóra veszünk. Olcsó 
hatás kedvéért nem áldozzuk 
föl azt a rokonérzést, amely 
az olvasóközönség legkomo
lyabb és legigényesebb rétegei 
felöl sugárzik felénk. Ismétel
ten köszönet. — Júlia: A ki 
várit cim: Dr. László Géza*
Liszt Ferenc-tér 9. Hogy meny
nyi ideig kell tanulnia, azt 
csak szakember tudja megál
lapítani. Jól gondolja meg a 
dolgot, mielőtt háztartását fel - 
ószlatná. Felléptidíj természete
sen egyénenként változik. Ne
héz és küzdelmes pálya, csak 
akkor foglalkozzon vele, ha 
tényleg kiváló hangja van.

FILM. »Dr. Broser«: 1. Ba
riton. 2. Nem játszott. — Özv. 
L. Ignáczné, Debrecen és Dr. 
B. Jenöné, Diósjenö: Nem ru
házható át. »Egy Tibbet ra-

Burgheim Erzsikét feleségül 
vette Epstcin Izsák

Dávid László és felesége 
Róvay Judit

(Rozgomyi fotók)

jongó«. li. 2 0 -th Century Fox
Stúdiós, Hollywood, Los 
Angeles, Calif. 2. An
gol. — B. Zoltán, Sárospa
tak: Állandó levélcíme: Frau 
Martba Eggerth-Kiepura, Kry- 
nica, Lengyelország, Hotel 
Kiepura. Megszólítása: Sebr
Geehrte Künstlerin! — O. Nán- 
dorné: Herhert Marschall ját
szotta a kérdéses szerepet. — 
»0. H.«: Keressen fel bennün
ket valamelyik délelőtt. —
Évi Szmetana: Shirley Teinple- 
nek angolul irhát. A kért tánc- 
figurák nem kaphatók, de tíz
éves kislánynak azok amúgy 
is túlnehezek. — »Egy állandó 
hivük«: Címezze levelét ifj.
Vajda Lászlón (Hunnia film
gyár. Gyarmat-utca) keresztül. 
A téma megírási formája nem 
határoz. Mindegy, hogy szi
nopszis, regény vagy akár 
színdarab.

K É ZIR A T O K . Sz. László, 
Tiszabüd. Sok dicséretreméltó 
részlete van. A népköltés és
az olvasmányok leszíírödésé- 
nek érdekes, igyekezetről ta
núskodó hajtásai. Az. egyik 
vers legsikerültebb szakaszát 
időik ta tjük:
Elhagytatok . . . mint madár a 

fészkét,
Búcsú nélkül tova tüntetek, 
Hagyjatok i tt. . .  eredjetek 

végkép
Én nem bánom . . . Isten 

veletek —
Sz. Árpád László: .Jószándéku, 
de kezdetleges. —- P. Juliska, 
Pákozd: Örömmel olvastuk,
nagyon kedves kísérletek. 
Egyik sem közölhető. — B. K. 
Erzsi: Formásak, átlagon fe
lüliek. de a hangjuk nem sze
rencsés, erőltetett. — »D.-né, 
F. Margit«: Lehet, hogy őszin
ték a gondolatok, de megtör
tek a formán. A rímekkel még

M I N D E N  K Ü L Ö N  É R T E S Í T É S  H E L Y E T T :
Ifj. Sági Márton és Szabados Csapó Béla és Petrov Porge Revere Ilus és Weissberger 

Klára Mária Béla
H Á Z A S S Á G O T  K Ö T Ö T T E K

(Foto Rozgonyi) (Foto Kürti) (Foto Halmi)
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rnaj van (tombolj ~  konkoly). - Os. László.
{ Thaly K.-u.; Lagymatag ténia, a befejezése 
I nem logikus, a stilmsia siók kívánnivalót hagy 

hátra. — Váci-utca: Küldje be ismét a kéz- 
( iratot.

KOZMETIKA. Hü olvasó, Budapest — 1937: 
\ i Arcbőrét helyesen ápolja. Végezze így to- 
. fább. 2. Dobjon be fürdővizébe körömkeiét, 

hagyja azt ott ázni és utána dörzsölje le az 
I tfrdes területet. 2. Csak szakorvosi kezeléssel 

lehet rajta segiteni. 3. Haját nem szabad 
vizeznie. Hagyja abba. 4. Napozzon sokat. — 
Margit: 1 . A mitesszereket kinyomkodással nem 
tud.ia kipusztítani, de eléri vele, hogy pórusossá 
rálik az arcbőre. írja meg, hogy zsíros vagy 
száraz természetű-e a hőre és miből állt eddigi 
arcápolása. 2. Semmiféle házikezeléssel nem 

| fog eredményt elérni, de szakorvosi kezeléssel 
j viszont meg lehet gyógyítani. Mint leveléből 
j kitűnik, egészen rossz hajának ápolása, hagyja 

azt abba. — Hívő: Az izzadás a verejtékmíri- 
gyek útján támad és ha több a váladék, mint 
amennyi elpárolog, úgy n felesleg apró csep- 
pekben mutatkozik. Addig, míg az előidéző ok 
fennáll, az izzadás mindig normálisnak mond
ható. (Nagy meleg, erős testi mozgás sth.) Ha

fazonban ok nélkül keletkezik, bőséges és kel- 
I lemetlen a kipárolgás, ügy az már beteges 
r tünet, amely feltétlenül szakorvosi kezelésre 
szorul. — Mitől vagyok beteg? Ez nem beteg
ség. nem is fejlődhetik azzá. Végezze tovább, 
amit orvosa# tanácsolt, az feltétlen meggyó
gyítja, nem három nap alatt, ahogy azt ön el
képzelte, hanem három-négy hónap alatt.

KONYHA. Sándor Pálnó, Fegyvernek. Ma
gáim fi:s csak az ön által ismert nyárson sült 

| ételeket ismerem. Vidékeit nagyvásár alkalmá
val tapasztaltam és láttam, hogy a nyársra 

: különböző húsdarabokat húznak rá, de minden 
hús szelet mellé egy szelet szalonna csíkot és 
darabka füstölt húst vagy kolbászt szúrnak, és 
igy forgatják a parázs felett a nyársot. Fel

tétlenül mcgerdeklőd 
jük és önnek elküld
jük a többi parázson 
sült ételek receptjeit 
is. '— Seres Sándor,
Horgos: Nagyon örü
lünk elismerésének.
A kívánt recepteket 
és tojásétel «elíkészi- 
tési 'Utódjáról szóló 
kéréseit levélben tud
juk csak közölni. —
Nagy Margitka, Fe
hérvár: A kért re
cepteket legközelebbi 
számunkban, közölni 
fogjuk, a zöld man
dula eltevését már 
az utolsó számunk
ban olvashatta.

KEZIM UNKA.Jú
lius 12.: Tekintve,
hogy sima szélű, roj- 
tozza. Együtt örülök 
és gratulálok az 
eredményhez. — Szü
letésnap. Pehelytollal 
töltött párnát tegyen 
belsejébe. Kivánom, 
hogy önnek és ked
ves szüleinek Örömé
re jól sikerüljön.
Nem kell komplikált montirozást csinálni, csak 
simán megvarrni. A leírás szerint elképzelem, 
hogy nagyon szép. Szeretném látni. — Dobó 
Júlia. Középen kezdje levegöszemsorral és azt 
kapcsolja össze. Az így kialakult lyukba egy
szer rátekert pálcikákat csináljon. A hosz- 
szúnak látszó pálcikák kétszer rátekert lazán 
fölhúzottak. A kisebbek egyszer ráteikert szo
rosan készített pálcikák.
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TtEIfírü.

Függönybetél
Függönybetét. Megesi Hálható horgolásban 

vagy reeében. Mérete 208 X 221 lyuk sor. Anyaga 
8-as vagy 10-es Mez perié, mellyel hét mili- 
méteres kockákat horgolunk, hogy a másfél- 
mtéter ablakszélességhez szükséges méretet 
nyerjük. Montírozhatjuk sima anyagba alul 
fodrokkal vagy rojtokkal, beszámoló mintájá
ról egész sztórt is ledolgozhatunk. A felnagyí
tott minta 600-as rendelőszám- 
rnal 1.20 P-ért kapható a Szín
házi Élet Boltban (Erzsébet- 
körút 7.). Postai rendelésnél 
belföldről 1 2 , külföldről 2 0  fil
lér portóköltség előzetes be
küldését is kérjük. Kapható 
még: Jugoszláviában, Putnik
hirlaposztályánál, Ujvidók-No- 
visad. Ára 14 dinár. Romániá
ban, Journal Importnál (elme 
lapunk utolsó oldalán a főbi
zományosok köswitt). Ára 40 leu.

Rececsík

Í19

Postai rendelésnél Jugoszláviában 1.50 dinár,.4 
Romániában- 15 leu portóköltség előzetes bekül-1 
dését is kérjük. Az összegek levélbélyegekben 
is beküldhetők.

Rececsík. Betétnek használhatjuk. Szélességei 
84 sor. Készítéséhez Liana selyemfényű filéfo- I 
tialat vegyünk. Horgolásban is megcsinál- I

(
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vászon, himzőpainutja selyemfényű Ca- 
meza. Mintájániak eredeti nagyságú rész
letéről az egész terítő bármilyen nagy
ságra megrajzolható. Négyszögletes, hosz- 
szúkás vagy kerek térítőn kívül polecsí- 
kokat is csinálhatunk ezzel a mintával.

ha nem ápolja kellő időben az erre alkal 
más szerrel. Ha fésülködés közben haji 
csomókban marad a fésű fogai közötf, e; 
annak a jele, hogy haja és fejbőre sürgő: 
és alapos ápolásra szorul.
A felesleges zsír befedi a hajgyökeret, el
zárja a táplálástól és ezáltal a haj kihullásán 
okozza.
Ennek a hajbetegségnek a neve Seborrhoea 
és biztosan elhárítható a

P I X A V O N  é,
tP ix a v if t if fi ia m p o ű n

állandó használatával.
A P IX A V O N -t és a P IX A V O N -S H A M -  
P O O N -t évtizedek óta klinikailag kipró
bálták és a legelső szakte
kintélyek ajánlják.
A rendszeres ápolásPixavon- 
nal megakadályozza a haj
hullást és a korpaképződést, 
erősiti a fejbőrt, egészsé
gessé széppé és fényessé 
teszi a hajat, úgy hogy 
könnyen és fáradság nélkül 
lehet fésülni.

Részlet a fonti térítőhöz



Kerek asztalterítő

K E R E K  ASZTALTERÍTŐ . Ritka szö- 
véső vászonra hímezzük az eredeti nagy
ságú részlet szerint tömő- (stoppoló) öl
téssel. Színtartó himzőíonállal egy vágj' 
több színben csinálhatják. Mérete töké 
letesen igazodhat ahhoz, amilyenre szük
ségünk van. Készíthetjük asztalközépnek 
vagy olyan nagyra, hogy a sim a részből 
25 <30 cm lelógjon az asztalról minden 
oldalon. A  köröket a m ár többször is
mertetett módon szöggel és zsinórral 
húzzuk meg. Kertbe, verandára igen jó 
nyári asztalterítő, melynek alapanyaga 
is lehet valamely élénk szín vagy durva 
szövésű nyers Vászon. Amberg József Készlet a fenti asztalterítőhöz
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Amerikái Elektra
Drámai trilógia 

Irta: Eugene 0 ‘NeilI 
fordította: Harsányi Zsolt

A darab előadási joga kizárólag Bartsch 
János kiadóvá Halat kft.■'töl (Bitest, Kossuth 
Lajos-tér 13.) szerezhető meg. Az engedély 
nélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi 
UV. t.-c. Copyright 1937, by Hams Bartsch 

Verlagsanstalt Grn'bh. Bpest.

trilógia színhelye: A trilógia cselek
ménye a második rész egy felvonásának 
i vételével a Mannon-kúriában, vagy 
nnak közvetlen közelében játszik. New 
ngland kisebb tenger-parti városainak
egyikében, illetve a város határában, gy külön függöny arravaló, hogy meg

vitassa, milyen képet nyújt a ház az 
utca felől.

függöny elénk tárja a nagy, mintegy 
tivan holdnyi területet, amely a házat 
irütveszi. A  prospektus sűrű erdővel fe
lt hegyoldal, jobbra és a ház mögött 
őlöikert, balra nagy virágoskert, üveg- 
íz. Az előtérben az utcamenti akácfák 
tát látni. A  telket fehér léckerítés és 
on kívül magas élősövény keríti. Két 
hér kapu is ad bejáratot, ezeken át 
miút fut fel a ház elé. A, ház és az utca 
‘költ a talaj gyepes. A  ház jobbsarká- 
í! fenyőcsoport. Még idébb juhar és 
‘4c. A  ház balsarkánál tömött orgona

bokrok.
ház eléggé hátul esik, mintegy száz 

(ternyire az utcától, szelíd leütő magas
an. Nagy épület, abban a görögös temp- 
mstílusban épült, amely az Egyesült A l
mokban a nvult század első felében nagy

Bajor Gizi, Csortos Gyula és Makay Margit 
(Vajda M. Pál felv.)

divat volt. Az épület maga szürke köböl ké
szült, erről az alapról erősen kiválik a 
hatoszlopos fehér térrasz. Az első emelet 
frontján öt, a földszint frontján négy ab
lak látható. Főbejárat «  középen, külön 
közvetítőoszlop sorfala után. A  terraszra 

négy lépcsőfok vezet.
A  három színdarab az 1865. és 1866. évek- 

tavaszán vagy nyarán történik.

I. rész

H A Z A T É R É S
tórekerült a NEMZETI SZÍNHÁZBAN a kö

vetkező szereposztásban:
Ezra Marínon, brigadéros-tá-
r homok.............................
jCbristine, a felesége . . .
[Lavinia, a leánya . . . .
Adam Brant, hajóskapitány 

: Péter Niles, tüzérkapitány .

Hazel Niles, nővére . . . .  Szörényi Éva
Setb B eck w ith ....................... Hosszú Z. dr.
Amos A m e s ...........................Tapolczai Gyula
Louise, fe le s é g e ..................M. Irányi Irén
Minnie, Louise unokanövére . Vándory Margit

I. felvonás színhelye: Mannon-kúria előtere 1865 
április.

II. felvonás időben közvetlenül következik, szín
helye Ezra dolgozószobája.

III. felvonás egy héttel később, éjszaka történik, 
színihelye ugyanaz, mint az első felvonásé.

IV. felvonás ugyanazon éjjel, valamivel később 
a ház egyik hálószobájában folyik le.

Csortos Gyula 
Makay Margit 
Bajor Gizi 
Uray Tivadar 
Lehotay Árpád

ELSŐ FELVONÁS
i  Mannon-kúria előtere 1865 áprilisának 
tlés: késő délutánján, Balról hátul egy 
irfihang énekel. A  Shenandoah című dalt 
hekli, mely minden más dalnál tisztáb
an fejezi ki a tenger zúgó ritmusát. Az 
tekhang gyorsan közeledik. Vékony, öreg 
nngocska, roncsa egy hajdan bizonyára

kitűnő baritonnak. Seth Beckwith az, aki 
énekel. Kifordul a ház sarka mögül, köz
vetlen mögötte jönnék Ames Luise és Min
nie. Ez a Seth Beckwith, Manmonék ker
tésze és faktotumja. Fehérhajú, fehérsza- 
kállú, 75 éves ember, magas, nagycsontú, 
hajlott öreg, akinek ízületeit megmerein-

FRIED PIROSKA KOZMETIKA
.A, Inf t i  Telefon 327-955 . (Nyugatinál).lOO’/.-oe eredményt biztosit ulölérhetetlen krémjeivel. 

•iCfIU t. 3*1. Szépségápolás. Szőrszál, szemölcs és szeplő végleges eltávolítás. Vidékieket soronkivQI fogad.
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tette ugyan a reuma, de azért általában 
erős és egészséges. Sovány arca, mikor 
mozdulatlan, az álarc különös benyomá
sát kelti. Alapkifejezése zord, de kicsiny 
éles szeme ravasz, sóvár kíváncsisággal 
kémleli az életet és lusta szája, valami 
gézengúz humorképzetét ébreszti. Földtől 
piszkos munkaruhát hord. Am os Ámes 
ácsmesterséggel foglalkozik, de most sza
badnapja van és ünneplőruhát húzott ma
gára. 50 egynéhány éves, kövér ember, 
fecsegő, pieiykázó természetű, városi ipa
ros típus, de semmi gonosz szándék nincs 
benne, csak éppen érdekesnek érzi és sze
reti a botrányokat. Felesége, Lousie, na
gyobb és kövérebb nála, vele egykorú, ő is 
szereti a pletykát, de ő már nem minden 
rosszindulat nélkül. Unokanővére, Minnie 
ÍU éves, tömzsi kis nő, alázatosan és mo
hón odahallgató fajta. Kis arca kerek, 
szeme ostoba, szája szinte csücsörödik a 
menete-monda élvezetére. Típusok inkább 
mind a hárman, se.m mint egyebek, mint
egy kórust ábrázolnak, amely kijött ,a vá
rosból, hogy kémlelje a gazdag és tartóz
kodó Mannonék magánéletét. Seth vezér
letével előrdjönnek az orgonabokrokig és 
bámészkodóan nézik a házat. Seth öreges, 
játékos kedvében kurizál Mimiiének. A z  
ének is Mimiiének szólt. V igyorogva m eg

löki könyökével.)
Seth: Elég szépen énekelek ahhoz képest, 

hogy öreg vagyok, úgy-e? Valaha híres 
nótázó ember voltaim. (De Minnie nem fi
g yel rá, hanem tátott szájjal mered a ház
ra. ö  Ameshez fordul, ragyogva.) Hallod-e, 
ha igaz a hír, akkor ma éjjel nem lesz j|ó- 
zan ember a világon. Ilyenkor hazafias kö
telesség vigadni.

Ames (vigyorog): H át illik inni, az biz
tos.

Louise: Csak ne biztassa nekem ezt az 
embert, hogy igyék, akár vége a háború
nak, alkár nem. Vön huncut maga, nem 
egyéb.

Seth (örül a bóknak): Vén, az nem. 75 
vágyóik- Apám  90 éves volt, mikor meg
halt. A z én fajtámmal még az ital sem 
bír. (ö  és Am es nevetnek, Louise kényte
len nevetni. Minnie nem figyel oda. a há
zat bámulja.)

Minnie: Milyen gyönyörű, szép nagy
ház.

Seth: Lássák, nem hiába Ígértem meg 
Am,esnek, hogy megmutogatok itt mindent, 
hsai kijönnék őt meglátogatni, mert a  Man- 
non-házat kevesen láthatják ám ilyen kö
zelről. Ezek senkit nem engednek be a  te
leikre.

Minnie: Milyen gazdagok lehetnek. V á j
jon hogy szerezték ezt a nagy vagyont?

Seth: Maga Ezra is sokat keresett, de 
már az apja, Abe Mannon nagy pénz
szerzőit hia jós vállalat tál. ő  indította az 
egyik legelső teherhajójáratot a  nyugati 
óceánon.

Minnie: Ezra, az a generális, úgy-e?

Seth (büszkén): Az. Az egész Gr and b 
seregben a legj|obb ka.ona.

Minnie: Milyen ember?
Seth (hencegve): Valami nagyszerű > 

bér! Az emberek azt hiszik, hogy kérni 
és í'enhéjázó, mert nem szeret sokat 
szólni senkivel. De ez csali olyan csal 
szokás őnáliuk. Idestova 200 esztendeje 
a könnyéken a legnagyobb kutyák és i 
rétik a népséget erre emlékeztetni.

Minnie: ívliérj állt be a hadseregbe, 
olyan gazdag?

Seth: ö  már a hábo.rú előtt is kát 
volt. Az apja kívánsága volt. Már a mi 
kői háborúban is résztvett és őrnagyi nai 
gal jött haza. De akkor Abe megh 
Ezra o.tbagyta az ármádiát és átvett 
hajózási üzletet. De ez nem volt neki e 
Mellékesen elvégezte a jogot és bíró I 
Aztán elkezdett politizálni és megváli 
tolták polgármesternek. Mikor a most 
háború kitört, akkor is polgármester r 
még. Azon nyomban lemondott és elmen 
frontnál Most már tábornok. Hjá, hit 
naigyon tehetséges ember.

Am es: A z már igaz. Az egész vá
büszke rá, hogy idevaló,

Louise: ltá igen, de a feleségére i 
nagyon. Senki sem szereti. Más fajta  
mint a  Mannonoik. Valami francia meg 1 
landus származék.

Seth (szándékosan más tárgyra téri 
Hát nekem most meg kell keresnem: \ 
niet. Majd körülmegyek a konyha felé. 1 
guk várjanak itt. És ha kijön az Ezra 
lesége, és elkezd lármázni, hogy magok i 
mászkálnak itten, mondják meg, hí 
Vimmietől szereztem magoknak engedeln 
(Balra elmegy. Befordul a ház mögé. E 
kényelmetlenül, tiszteletteljesen fessen, 
néznek utána. Hallcítva beszélnek.)

Louise: Csend, valaki jön a házból. 1 
zódjunk ide hátnál. (Az orgonabokrok n 
let ti pad mögé húzódnak és ownan le 
a házat, amelyből most lép ki Christ 
Mannon. Louise meglöki unokanővérét 
súgja.) Ez ő :
(Ohristine magas, kitűnő megjelen 
asszony, koránál jóval kevesebbnek láts. 
Megáll és védekezőén hallgatózik, minth 
távoli zene valami fenyegetőt tartalmaz 
De aztán lenézően vállatvon, lejön a i 
csőn és a kert felé m egy anélkül, hogi 

lócá mögött állókat észrevenné.)
Minnie (elfogódott suttogással): Borzí 

tóami szép asszony, úgy-e?
Am es: Mintha álarcot viselne, oly 

Ebben a Manaon-családban mindenki] 
ilyen az 'arca. H a feleséget hoznak, az 
átveszi. Még Seth is olyan, nem vette 
észre? Az egész életét köztük töltötte, n 
csoda. Sok titkuk van ezeknek. Nem ak 
ják, hogy a nép ikitaláljia.

Minnie (mohón): Titkuk van?
Louise: Ezek se jobbak, mint más. M 

rosszabbak. (Suttogva férjéhez.) Mór
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csak el neki lEzra nagybátyját, «sst a Dá
vidot, aki elvette azt a francia nőt, akit 
bajba-vitt.

Ames: Ne beszélj, az Istán áldjon Imeg. 
Itt jön Seth. (De gyorsan  sú g  M innienek.) 
Ez még akkor történt, mikor én fiatal
ember voltam. Majd később elmondom. (Seth  
a ház balsarkánál feltűn t. M ost odaér hoz
zájuk.)

Seth: Ez a nyavalyás néger szakácsnő 
folyton macerái, hogy hozzak be neki fát. 
Mintha csak én volnék az ő rabszolgája. 
Kellett inekünk ezeket felszabadítani 1 (Szé
lesen, vígan.) Na, gyerünk! Most megmu
tatom a baraokfákat, aztán megyünk az 
üvegházamba. Viruniet nem találtam. 
(Indulni akarnak, m ikor k in yílik  a  ház 
ajtaja és Lavin ia  lép ki, ahol az im ént az 
anyja állott, 23 éves, de idősebbnek lát
szik. Olyan m agas, m int anyja . Term ete  
vékonyabb, keble, laposabb és  ezt a  lá
nyos ridegséget m ég k iem eli ruhájának  
komor feketesége. M ozdulatai m erevek , va
lami kem ény, katonás, szegletes je lleg e  van  
fellépésének. H angja  száraz és m ély , a 
szavakat ú g y  dobja  ki, m int a  vezén y lő  
katonatiszt. D e  a  kü lönbségek  e llen ére is 
meglepően hasonlít anyjára , ha ja  és 
szeme szitáé ugyanaz, szetnöldöke, szája, 
álla ugyanaz. K ülönösen  fe ltű n ik  arcának  
lárvaszerü volta , m ely  pontosan  anyjáé.)

Seth: Itt van. (Indul a lépcső  fe lé , az
tán látja, h ogy  Lavin ia  nem  v e tte  észre  
okét. M egáll, m intha Lavin ia  m eg jelen é
sében volna valan\i, am i m egállítaná. A  
lány jobbra  tek int, a n y já t nézi, am int az 
a kerten át az üvegház fe lé  m endegél. K e 
serű, ellenséges k ife jezés  lobog  a  szem é
ben. A z  a n yja  n yilvá n  eltű n t a z  ü veg -  
házban, m ert Lavin ia  erre  fordul. M ég  
mindig nincs tudom ása ezekről.)

Lonlse (gyorsan  M inn ienek): Ez Lavinia 
Minnle: Nagyon hasonlít oa anyjához, 

csak nem olyan szép.
Seth: Menjetek a szőlő felé, majd az

tán megyek én is. (E zek  eltű n nek  a ház 
mögött, balfelöl. Seth odasiet Laviniához.) 
Pompás újságot hallottam, Minnle, a táv- 
irász azt mondja, hogy megvan a győze
lem, most már csak a hivatalos megerő
sítést várják. Gondolom, hogy a tábornok 
urat most már biztosan várhatjuk haza. 

Lavinia (rid egen ): Kernelem. Idej|e.
Seth (éles pillantással, lassan): Igen. 
Lavinia (fe lé je  fordul, k em én yen ): Hogy 

érti ezt!
Seth ( tek intetét kerülve, k itérően ) :  Csak

ahogy a kisasszony érti. (L avin ia  m ereven  
nézi. Ő kikerü li ezt tek in tetet. M ajd ü g ye t
len könnyedséggel.) Merre mászkált a kis
asszony tegnap egész éjjel és tegnap egész 
nap!

Lavinia (m egrezzen ) :  Odaát voltam Há
zéi és Péter házánál.

Seth: Ügy. Hanna is azt mondta, hogy 
oda tetszik menni. Furcsa- Tegnap láttam 
Pétert az utcán. Azt kérdezte, hogy a kis
asszony hol van.

Lavinia (m egint m egrezzen , aztán  lassan, 
mint aki belem egy a titkos  c inkosságba): 
New Yorkban voltam.

Seth: így gondoltam én is, hogy ott járt. 
(Mély szeretettel.) Cudar nehéz magának

Vinnie kisasszony. Cudar egy szégyen ez. 
t Lavinia (rid eg  lesz, ku rtá n ): Nem értem 

miről beszél! . ’'*»
Seth (m egértőén  b ó lin t): Persze, persze. 

(Szünet. E g y  darabig habozik, m ajd e g y 
szerre kitör.) Mostanában sokat gondolkod
tam valamin. Szeretném inteni valamire. 
Arról van szó, mi nyugtalanítja a kisasz- 
szonyt. . .  Már tudniillik, ha csakugyan 
úgy van, ahogy gondolja.

Lavinia (r id egen ): Nem nyugtalanít en
gem semmi. (Élesen.) Inteni szeretne! Mi
ről beszél!

Seth: Talán semmi az egész. De talán 
lehet, hogy igazam van. És ha igazam van, 
akkor nem árt, ha szólok. Erről a Brand 
kapitányról van szó.

Lavinia (m egin t összerezzen , d e  m eg őrz i 
hangja  r id egségét és  n yu ga lm a i): Mi van
vele!

Seth: Azt gondolom, hogy van valami, 
amit rajtam kívül más nem is venne észre. 
Mert. .. (M ost gyorsan, m ert va lakit köze
ledni lát.) Péter és Hazel jönnek. Majd ké
sőbb megmondom. Most különben sem érek 
rá  mert várnak rám.

Lavinia: Én itt maradok. Majd később
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jöjjön vissza, (önuralm a h irtelen  felenged.) 
(Seth balra e lm eg y  a ház m ögé. E g y  pilla
nattal Jcée&bb H azel és  P éter jön nek  balról 
a kocsiúton. H azel csinos, egészséges, 19 éves  
leány, ha ja  és szem e fekete . A rcocskája  
nem  je len téken y , d e  tiszta  rajzú. E rős álla  
és életteljes  m osolygó szája van. E lső p il
lantásra ism erni lehet ka ra k terét: nyílt,
nyájas, ártatlan, jóságos, nem  is passzív, 
hanem  tudatos, p oz itív  módon. F ivére, P é
ter, (hozzá hasonló karakter, egyenes, hi
bátlan jó  lélek. 22 éves, testesen  ép íte tt  em 
ber, m ozdulatai nehézkesek, beszéde ha
bozó. A rca  széles, n y ílt orra  töm pe, hullá
m os haja barna, finom  szürke szem e és nagy  
szája  van. A z  Unió hadseregének tüzér kapi

tányi egyenru hájá t v iseli.)
Lavinia: Isten hozott benneteket. Hogy 

vagytok! (E rőltetett szívélyességgel beszél. 
Hazellal m egcsókolják  egym ást, m ajd kezet 
szorít P éterrel.)

Hazel: Köszönöm, Jól vagyunk, de beszél
jünk rólad. Te hogy vagy! Olyan, mintha 
évek óta nem láttalak volna. Remélem, 
nem volt semmi bajod.

Lavinia: Semmi. Már túl is vagyok rajta. 
Foglaljanak helyet. '

Hazel: Péter még maradhat egy kicsit, 
ha akarod, de én csak egy pillanatra ugrot
tam be, megkérdezni, hogy nincs-e valami 
híred Orinról!

Lavinia: Nincs. A legutolsó az a levél 
volt, amit mór mutattam neked.

Péter: Orinnál nem jelent semmit, ha 
nem ír. Nagyon rossz levélíró.

Hazel: Azt én tudom, d e . . .  Mondd,
Vinnie, úgy-e nem gondolod, hogy megse
besült!

Lavinia: Oh dehogy. Apám megírta
volna.

Hazel: (élénken): Jaj, be jó lesz megint 
látni Orint. (M ajd zavarba jön  őszin teségé
től, öntudatosan n evetést erő ltet, felkel, 
m egcsókolja  Lavimiát.) Hót én sietek. 
Emilyvel kell találkoznom. Isten veled, drá
gám. Vigyázz magadra és gyere el hozzánk 
minél hamarabb. (H uncut pillantást vet  
bátyjára .) És légy jó Péterhez. Roppant jó 
fiú — mikor alszik. És úgy tudom, hogy 
valamit rettenetesen szeretne tőled megkér
dezni.

Péter (roppant n agy zavarban): Meg vagy 
őrülve! (H azel kacag és a  kocsiúton  balra 
elm egy. P éter  fészkelőd ik  és a fö ldet nézi. 
Lavinia  ránéz, H azel tré fá s  m eg jegyzése  
óta láthatóan visszavonul magába és résen  
van. V ég re  P éter fe ln éz és ü gyetlenül kitör.) 
Hazelnek rosszulesik, hogy Orln nem ír. 
Mit gondol, Orin szereti őt!

Lavinia (m ereven , r id egen ): Szerelemről 
én nem tudok semmit. Nem is akarok tudni 
semmit. (Célzatosan.) Gyűlölöm a szerelmet.

Péter (lesú jtva , de hősiesen ): Hát ha ilyen 
hangulatban van, talán jobb, (ha nem kér
dezem, amit ma okvetlen meg akartam kér
dezni magától.

Lavinia: Ugyanaz, bizonyára, arait ma
egy éve kérdezett, amikor itthon volt sza
badságon,

Péter: És maga azt felelte, hogy várjam 
meg a háború végét. Hát most itt a há
ború vége.

Lavinia (lassan): Én nem mehetek férjhez 
Péter. Nekem itthon kell maradnom. Apám
nak szüksége van rám.

Péter: Itt van neki a maga édesanyja.
Lavinia (élesen ): Rám nagyobb szüksége 

van. (Szünet. M ajd részvéttel a fiatalem ber
hez fordul és vállára teszi a kezét.) Igazán 
sajnálom, Péter;

Péter (m ordul): Rendben van, kérem.
Lavinia: Én testvér gyanánt szeretem 

magát. Péter. Lássa, mióta csak együtt ját
szottunk, mint kisgyerekek, így voltunk, 
mind a négyen, maga, Orin, Hazel meg én 
Kérem magát, ne rontsuk ezt el.

Péter: Dehogy rontanám el. Különben pe
dig én még nem mondok le. Maga még meg
gondolja magát. Feltéve persze, hogy nem 
szeret valaki mást.

Lavinia (visszaveszi a  k ezét): Na beszél
jen szamárságot.

Péter: Mi van azzal a titokzatos hajós- 
kapitánnyal, aki itt járt!

Lavinia (haragosan): Csak nem képzeli, 
hogy törődöm azzal a . . .  azzal a . .

Péter: Azért nem kell így felháborodni. 
Mindenki azt mondja, (hogy udvarol magá
nak.

Lavinia: Az emberek többet pletykálnak, 
mint imádkoznak.

Péter: Szóval nem szereti!
Lavinia (h evesen ): Gyűlölöm még a látá

sát is.
Péter: Ki ez az ember tulajdonképpeni
Lavinia: Akármit képzel is maga, nem 

tudok róla semmit. Elmondta ugyan élete 
történetét, de én nem nagyon figyeltem rá. 
Körüljárta az egész világot és egyszer a 
Déli Tengeri szigeteken^ Is éldegélt, úgyi 
mondja. (Izgatottan .) Dé nem akarok töb
bet beszélni róla.
(Christine jön  balról. F eltűn ik az orgonák, 
és a  ház között. N agy bokrétát hoz. Laviniaj 
m egérzi közeled tét és  gyorsa n  visszafordul. 
A n ya  és leánya szem benéznek eg y  pilla-l 
natig. E gész tartásuk elárulja a köztük 
fennálló elkeseredett antagonizm ust. De 
Christine gyorsan  összeszedi m agát és  ki

fe jezése  lenéző fölén yességet ölt.)
Christine: Végre megtalállak. (M eg

lá tja  P étert, akit m egjelenése rendkívül za
varba hozott.) Nini, Péter. Isten hozta 
Nem is láttam, hogy itt van.

Péter: Kezeit csókolom. Csak erre jártán 
és benéztem egy pillanatra. De azt hiszem 
hogy már ideje is mennem.

Lavinia (nyilvánvalóan szeretne is szoba 
dúlni tő le ): Isten áldja, Péter.

Péter: Kezeiket csókolom.
Christine: Isten áldja, Péter. (Péter élj 

tűn ik  balra, Christine előre jön .) Elég ril 
degen kezeled egyetlen imádódat, mondhat 
tóm. (Lavinia nem felel, Christine ridegéi 
fo ly ta tja .) Kiváncsi voltam, mikor fogoij 
végre beszélni veled. Mikor tegnap est* 
hazajöttem Newyorkból. úgylátszik, mái 
lefeküdtél.

Lavinia: Igen. már lefeküdtem.
Christine: De még soká szoktál olvasni 

az ágyban. Próbáltam is bemenni hozzádj 
csakhogy bezárkóztál. Ma Is bezárkóztál 
egész nap. Meg voltam győződve, hogy szánj 
dékosan kerülsz, de Anie azt mondta, hogj 
fáj a fejed. Csakugyan fáj a fejed!

Lavinia: Nem. Csak egyedül akartai
lenni, hogy sok mindent átgondoljak.

Christine: Miféle sok mindent!
Lavinia (m egáll eg y  pillanatra, majd élt 

sen anyja  arcába néz): . . .  hogy meglátogar



a nagypapát. Jobban vaui Egy éve túl so
kat betegeskedik.

Chrlstino (felü letesen , k erü lve leánya  p il
lantását): Igen. Sokkal jobban van. .Reméli, 
hogy nemsokára megint mehet a páciense
ket meglátogatni. (F élve  a beszédtárgy vál
tósaidtól a karjára fek te te tt  v irá gokat nézi.) 
Ezt az üyegházban szedtem. Ezt a mi krip
tánkat nem árt egy kicsit felvirágozni. (G yű
lölködve int a ház fe lé .) Ne hogy elfelejtsem. 
Newyorkban véletlenül az utcán találkoz
tam Brant kapitánnyal, azt mondta, hogy 
ma ideérkezik átvenni a hajóját s azt kér
dezte tőlem, hogy nem jöhetne-e el hozzánk 
téged meglátogatni. Mondtam, hogy csak 
jöjjön és maradjon vacsorára is. (Nem  néz 
havinkéra, ak i k em én y  és zord  arccal m e
red rá.) örülsz neki, vagy 'hű akarsz ma
radni egyetlen imádódhoz, Péterhez?

Lavinia: Azért szedtél virágot, mert ő ér- 
koztkí (A n yja  nem  fe le l, ő fo ly ta tja , hang
jában fen y eg e tő  csengéssel.) Gondolom, hal
lottad a nagy újságot. Ez azt jelenti, hogy 
apa nemsokára itthon lesz.

Chrlsttne (nem  néz rá, r id egen ): Olyan
sokat beszélnek mostanában az emberek, 
hogy nem tudni mit higyjünk el. Ezt a 
hirt nem erősítették még meg. Hallanunk 
kellett volna az erődből az ágyúlövéseket. 

Lavinia: Majd meghalljuk.
Christine: Legalább remélem annyira, 

mint te.
Lavinia: Mered ezt állítani 1 
Chrlstino (e lre jti ijedelm ét, dühösen ): 

Hogy érted ezt? És leszel szíves velem más 
hangon beszélni. (M etszőn.) Ha minden áron 
veszekedni akarsz, gyerünk be. Itt meg
hallanak bennünket. (M egfordul és éppen  
m eglátja  Seth-et, aki m ost fordu l ki a ház 
sarkánál balfelől és  m egá llva  fig y e li  őket.) 
Itt van ni. Te 'barátod, éppen hallgatózik. 
(Indul a lépcső fe lé .) Bemegyek és ledőlök 
egy kicsit. (M egy fe l a  lépcsőn.)

Lavinia (gorom bán): Beszélni akarok ve
led anyám, mégpedig rövidesen.

Chrlstino (m egvetően  v ég ig n éz ): Amikor
parancsolod. Mondjuk ma éjjel, ha a kapi
tány elment De miről óhaj tsz velem be
szélni?

Lavinia: Majd megtudod azt is.
Chrlstino (kérdező rém ülettel n éz most 

leányára, de lenéző m osolyt e rő lte t) : Min
denből olyan titokzatos dolgot szeretsz csi
nálni. (B em egy a  házba és becsukja  maga  
m ögött az a jtót. Seth, aki visszahúzódott, 
m egint előjön. L avin ia  m agához in ti és  leül 
o lócára.)
(Szünet. Lavinia fa g yos  arccal, m erev  szem 
mel m aga elé  bámul, Seth m eg értőén  f i 

g yeli.)
Lavinia (h irtelen ): Egyszóval mi az, ami 

Brant kapitány körül inteni akar engem, 
mi? (M ost m egérzi, h ogy kérdését m eg  kell 
védenie a Seth e lm éjében  egész biztosan  fe l
bukkant gyanú  ellen .) Mindent tudni akarok 
róla, mert úgylátszik, azért jön ide. hogy 
udvaroljon nekem.

Seth (m egkísérli egyetlen  szóba sűríteni, 
hogy ebből nem  hisz e g y  szót sem .) Ügy!

Lavinia (élesen ): Ezt úgy mondja, mintha 
nem hinno nekem.

Seth: Amire a kisasszony azt mondja ne
kem, hogy hígyjem el, én azt elhiszem. Rá
értem ebbe beletanulni hatvan esztendeje,

mióta a családot szolgálom. (Szünet, m ajd  
lassan.) Nem vette észre, hogy az a Brant 
nagyon hasonlít valakire?

Lavinia (m eg lep v e ): De igen. Az első pil
lanattól kezdve érzem ezt. Csak nem tudom 
nova tenni. Maga kire gondol?

Soth: Az édesapjára, kisasszony.
Lavinia (ijed ten ): Apámra? Nem. Az nem 

lehet. (Majd- m intha m eggyőződése akarata  
ellen ére tolakodnék az a jkára.) De igen. 
Csakugyan. Van valami arcában . . .  talán 
azért volt az a különös érzésem, hogy már 
azelőtt is ismertem, ügy éreztem, h o g y ... 
(F eszülten, m intha fé ln e  az összeom lástól.) 
Nem. nem hiszem el. Maga téved, Seth. Hi
szen ez azt jelentené, hogy . . .

Seth: Nem csak a papához hasonlít, ha
nem Orinhoz is. És minden Mannonra ha
sonlít, akit valaha ismertem.

Lavinia (m eg fé lem lítv e ): De m iért. . .
miért hasonlít?

Seth: Egész 'biztosan a kisasszony nagy
papájának a fivérére, Dávidra emlékeztet 
engem. Ugy-e maga erről a Dávidról alig 
tud valamit, kisasszony. Az ő nevét sose 
volt szabad kimondani a családban, mióta 
elment. De egyet-mást bizonyosan hallott 
róla pletykázni, bár az egész história még 
a maga születése előtt történt.

Lavinia: Csak annyit hallottam, hogy 
volt a háznál egy kanadai dajka, apám kis- 
búga mellett, aki elhalt. Dávid kénytelen 
volt feleségű venni ezt a dajkát, mert az 
másállapotba jutott. Nagyapám mind a ket
tőt elkergette a háztól, még a házat is le
bontatta és aikkor építtette ezt. Nem akart 
abban a házban élni, ahol a testvére gyalá-

3 &
Nem akarok m egszülni!!!
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zutot hozott a családra. De mi köze ennek 
a régi skandalumnak. . .

Seth: Várjunk csak! Mikor kidobták őket, 
azok összeházasodtak. Hallani lehetett 
olyasmit, hogy Nyugatra költöztek, de biz
tosat senki sem tudott róluk. Mindössze a 
kisasszony nagypapája ejtette el én előttem 
egyszer, hogy a dajkának kisfia született. 
L fyom a tékkal.) Hát én erre a kisfiúra gon
dolok, lelkem, -

Lavlnla (rém ült m eg értéssel): ö !
Seth: Hány éves ez a Brantf
Lavlnla: Azt hiszem, harminchat.
Seth: Na úgy-el Éppen összevág. És -itt 

van még valami furcsa d o lo g ... a neve. 
Brant. Ez nagyon különös név. Ilyen nevet 
nem hallottam azelőtt. Mintha valaminek a 
rövidítése volna, úgy hangzik. Emlékezzék 
csak vissza, hogy hívták azt a kanadai 
dajkát. Marié Brantome. Érti. hová akarok 
kilyukadni t

Lavlnla (Izgatottan  küzdve e g y  m ind
jobban  erősbödö belátás e llen ): Ne beszél
jen szamárságokat Seth. Ha a neve Mannon 
volna, ő csak büszke lenne rá, 'hogy hord
hatja.

Seth: Nem Így van, mert ha eljön ebbe 
a házba, minden oka meg van arra, hogy 
ezt a nevet el ne árulja. Ml volna, ha a 
maga papája megtudná, h o g y ...

Luvipja (k ev es en ); Nem. Az nem lehet. 
Isten ezt nem engedheti. (Ez borzasztó 
lenne. Még ez Is! Nem. Erre még gondolni 
sem akarok, értil Minek is kezdte ezt mon
dani nekem.

Seth (csillap ítóan ): Csak nyugodtan, csak 
nyugodtan. Engem azért nem kell meg
enni. (V ár e g y  k icsit, aztán  m akacsul fo ly 
ta tja .) Csak azt akarom kihozni az egész
ből, hogy ez nagyon különös dolog. Az 
arca, neve meg minden. És magának a 
papája miatt ki kellene itt derítenie az 
igazságot.

Lavlnla: De hogy lehet itt kideríteni az 
igazságot.

Seth: Keresse ki az alkalmas pillanatot. 
Támadjon rá, mintha biztosan tudná. Ak
kor tán elárulja magát. (Indul. K in éz a  
kogsiú tra  balfelöl.) Ügy látom, éppen ő jön, 
A  Járás is emlékeztet Dávid Mannon járá
sára. Ha nem tudnám, hogy ő az, azt hin
ném, hogy Dávid szelleme jön haza kísér
teni. (H irtelen  visszafordul.) Én a munkám 
után nézek.
(B alra e lm eg y  a ház m ögött, ek k or  Brant 
ka pitá ny  jö n  a  kocslú ton  bá lfelöl. M ikor  
L avin idt m eg lá tja  összerezzen, de azonnal 
v issza n yeri udvarias, m eg n yerő  m odorát. 
A  szem lélőt m eghökken ti, h og y  az 6 arca  is, 
m ikor ném a, inkább lárvához hasonlít, 
sem m int h ús-vér archoz. Széles, a lacsony  
hom loka van. ezt sima fe k e te  h a j szegé
lyezi, m elyet tú l hosszúnak visel. H aját 
hanyagu l s im ítja  vissza  hom lokáról, m in t 
va la m i költö, n a gy  sasorra van. bozontos  
szem öldöke, m ogyoróbarna szem e, sö tét a rc
bőre. Széles szája érzék i és szeszélyes: ez  
a  szdi néha erős, m áskor g y en g e  tud  lenni. 
D e átlát sim ára borotválja , M agas em ber, 

szélesvállú, izm os.)
Brant (tú lzott udvariassággal h a jlik  m eg ): 

Kezeit csókolom. (Odalép és m eg fo g ja  La- 
v in ia  k ezé t, m elyet a  leá n y  csak  n a gy  ön 
uralom m al tud odanyujtani n ek i): Remélem

nem veszi rossz néven, hogy csak így min
den ceremónia nélkül megszólítom. Édes
anyja azt mondta, h o g y ...

Lavtnia: Igen. Tudom. Valami dolga van. 
Meghagyta nekem, hqgy amíg visszajön 
szórakoztassam magát.

Brant (gavallérosan ): Ez aztán különös 
szerencse. Remélem nem fog nagyon haza 
sietni! Azóta nem is beszéltem magával ket
tesben, mióta együtt sétáltunk a holdvilág
nál. Emlékszik!

Lavlnla (v isszaszerzi nyugalm át, lassan): 
Mondja, kapitány! Mit gondol ezekről a 
hírekről, hogy Lee tábornok megadta ma
gát! Már nagyon várj|uk haza apámat. 
(Brant érez valam it a  lány hangjában, ami 
gyanút kelt benne, de a lány nyugodtan  
néz m aga elé.) Nem akar leülni!

Brant: Köszönöm. (Leül Lavinia jobbja  
felől, harcra készen, m ert érez valam it a 
lány hangjából, am iből nem  tu d  kiigazodni. 
K ön nyed én .) Képzelem, milyen boldog most, 
hogy. édesapját hamarosan látni fogjja. 
Hallottam édesanyjától, hogy mennyire ra
gaszkodnak egymáshoz, apa és leánya.

Lavinia: Anyám mondta! (É lénken .) Én 
apámat jobban szeretem, mint akárkit a 
világon. Mindent képes vagyok megtenni, 
hiai arról van szó, hogy megkíméljem va
lami fájldalomtól.

Brant (kön n yed  hangját m egtartva, de 
fig y e lv e  a  lá n y t): Jobban, szereti az apját, 
mint aiz anyját!

Lavinia: Jobban.
Brant: Igen. Ez normális. A leánygyer

mek rendesen az apjához vonzódik, a fiú
gyermek anyjához, De magáról azt gondol
tam volna, hogy született kivétele ennek a 
szabálynak.

Lavinia: Miért!
Barnt: Annyira hasonlít az * édesanyjá

hoz, az aroa tisztára másolata az övének. 
A haja is. Évekig lehetne még egy ilyen 
hajat keresni, mint a maguké. Egyetlen 
nőt tudok még, akinek ilyen haja volt 
Csodálkozni fog, ha megmondom, hogy ki 
volt az. Anyám.

Lavinia (m eg lep e tve ): Á!
Brant (hangjával csendesebb, tisztelettel-\ 

je seb b  tónusba té r v e ) : Igen. Épp olyan 
gyönyörű haja volt, mint a maga- édes-; 
anyjáé. Térdig ért a  hajai és olyan szép, 
szomorú szeme Volt, olyan, kék, mint a 
karibi tenger.

Lavlnla (élén ken , é lesen ): Az ilyen rész
letek nem jelentenék semmit. Én egyéita. 
Iában nem hasonlítok anyámhoz. Mindenki 
tudja, hogy apámhoz hasonlítok.

Brant (m eglepettebb, m eghökkenve ettől 
a hangtól): De remélem, rám nem harag
szik, amiért ezt mondtam! (Kényelm etle
nül érzi m agát, szeretné a  közvetlen  ba
ráti tónust visszanyerni. Kedveskedni 
akar.) Furcsa maga máma, (Lavinia. Bo
csásson meg, hogy ezt csaik így ki bököm, 
niz életem jlavát a tengeren és táborban töl
töttem és megszoktam az egyenes besté
det. Magáiban van valami ellenem. Ha 
megbántottam', higyje el, akaratlanul tör
tént. (A  lány hallgat, egyenes tartása me
rev , kom oran néz m aga elé.) A világ min
den kincséért sem szeretnék összezördülni 
magával. Talán hencegés, ha azt mondom,



de azt hittem, hogy maga kedvel engem. 
Már elfelejtette azt az estót, mikor a ten
gerparton sétáltunk?

Lavinia (hidegen, k em én yen ): Nem. felej
tettem el. Anyáim biztatta, hogy csókoljon 
mag?

Brant: M i? ... Hogy gon dolja?... (De 
aztán a lány naív sávúnak tu ld jdon ítva  a  
kérdést, nevet.) Ugyan, kérem, drága La
vinia, hát azt képzeli, hogy elóbb ki kel
lett kérnem az édesanyja véleményét?

Lavinia; Nem kellett?
Brant (kényelm etlenül, tréfával próbálja  

elü tn i): Engem nem neveltek ilyen szigo
rúan. £s akár 'kellett volna, akár nem kel
lett volna, nem tettem. Pont. Es ez a 
csók azért nem esett rosszabbul. (De a 
lány a rck ifejezése  m iatt más vonalra tér.) 
Attól tartok, sokat fecsegtem akkor este. 
Talán untattam is, hogy annyit beszéltem 
hajókról és a hajók iránit való rajongásom
ról.

Lavinia (szárazon): »Nagy fehér hajók«, 
folyton így mondta őket Azt mondta, hogy 
olyasok a hajók a maga számára, mint 
szép, sápadt asszonyok. Azt is mondta, 
hogy jobban szereti őket, mint nőt valaha 
is szeretett. Igaz ez?

Brant (erő ltetett lovagia sságga l): Igaz.
(Aztán abban a hitben, h ogy rá tapin tott a 
lány hidegségének okára, n evetv e .) Szóval 
azért nehezetel rám. Ki kellett volna ta
lálnom. A nők mindig féltékenyek a  ha
jlókra. (M egint n evet, de m ost már kevésbé  
biztosan, m ert látja  a  lány zord, kem ény  
arck ifejezését.) Igen, észre kellett volna 
vennem, hogy a sok zagyvaság, amit ösz- 
szefecsegtem, nem nagyon hatott magára. 
De viszont az, úgy láttam, érdekelte, mi
kor a déli tengeri szigetekről és az ot
tani hajótörésemről meséltem magának, 
úgy-e?

Lavinia (keserűen ): Emlékszem, milyen 
rajongással beszélt a meztelen bensziilött 
ülőkről. Azt mondta róluk, hogy azok meg
találták a boldogság titkát, mert sohasem 
hallpttak olyasmit, hogy a szerelem 'bűn.

Brant (m eglepetten , ku ta tva  néz rá) • 
Még erre Is emlékszik? (R egényesen .) Ezen
túl, 'ha azokra a szigetekre gondolok, min
iig maga fog eszembe jutni, amint ott só
é it mellettem a tengerparton, a haját 
fújja a szellő s a holdvilág ott ragyogott 
i  szemében. (M eg a k a rja  fog n i a  kezét, de 
h in tésére  Lavinia fe lu grik .)

Lavinia (hideg d ühvei): Ne érjen hoz
nám! Hogy m er. .. hazug fráter . . .  (A  
’ér fi zavartan hőköl vissza s 6 m ost kö
veti Seth tanácsát. Szándékos m egvetéssel 
naultálja.) De hiszen mit is egyebet vár- 
rntnék, mint egy ilyen olcsó romantikát 
sgy kanadai dajka fiától.

Brant (szédülten ): Tessék? (A z  anyja  
n egsértése fö lö tti düh legyőzte  'józanságát. 
Felugrik, keze ökölbeszorul.) Hallja, vi
gyázzon a szájára, mert elfelejtem, hogy 
lő. Az én anyámat a maga családjából 
senki sem bánthatja meg, amíg én . . .

Lavinia (m egdöbbenve az igazságtó l): 
Szóval igaz? Az ő gyermeke? Oh!

Brant (igyekszik  összeszedni m agát, éles  
daccal): És ha az vagyok? Büszke vagyok 
rá, hogy az ő fia vagyok. S ha szégyellek

valamit, ezt a gyűlöletes Mannon-vért gyű
lölőm magamban. Hát ezert nem tűrte az 
imént, hogy magához nyúljak, mi? Túl elő
kelő egy cseléd fiához, mi? De mikor meg
csókoltam, az jólesett, mi?

Lavinia: Nem esett jól. Én csak ki 
akartam szedni magából valamit.

Brant: Csak mióta gyanakodott, hogy ki 
vagyok! Képzelem, az apja mennyi min
dent osszenazudott az anyámról magának. 
Hát ha már tudja, hogy ki vagyok, tudja 
■meg az igazat és majd meg fogja látni, 
van-e joga egyetlen. Mannonnak is lenézni 
az anyám emlékét.

Lavinia: Nem akarok hallani semmit. 
(indul.)

Brant (gorom bán karon  ra gad ja ); Per
sze gyáva, mint minden fajtája, mikor 
szeme közé kell nézni az igazságnak. (A  
lán y  m egvetően  fordul vissza, ő  elereszti a 
lá n y  ka rjá t és nyersen  fo ly ta tja .) Azt per
sze nem mondták meg magának, hogy nem
csak apám szerette anyámat, hanem a 
maga nagyapja, Aibe Maimon is, éppen úgy, 
mint a fivére.

Lavinia: Hazugság!
Brant: Igaz. Féltékeny dühében kergette 

el apámat és forgatta ki örökségéből a 
legkomiszabb csalással.

Lavinia: Nem csalta meg, kifizette.
Brant: Hogyne. Kényszer.tette, hogy az 

érték tizedrészéért adja el. Hiszen tudta, 
hogy apám meg anyám éheznek. De ez a 
pénz nem tartott sokáig apám zsebében, 
Ivésnnk adta magát Gyáva volt, mint a 
Mannonok mind, mihelyt nem érzett va
gyont a hátai mögött. Félrevonult, kerülte 
az embereket kezdte szégyelni magát és 
szégyelt engem is. Egyre lejjebb süllyedt. 
Anyám dolgozott érte és eltartotta. Em
lékszem még, hogyan támogatták haza 
apámat a sarki kocsmából, hogyan zuhant 
be holtrészegen az .ajtón. Mikor hétéves 
voltam, egy éjjel berúgva jött haza és 
belecsapott anyám arcába. Ez volt az első 
eset, hogy megütötte. Majd megőrültem. 
Felkaptam a szenesvasat és bevertem a 
fejét. Anyám fogott le és megbüntetett. Az
tán élsiratta apámat, hogy vérzik a feje. 
Még akikor is szerette.



Lavinia: Mért mondta ezt nekem? Mond
tam, hogy ezt neon akarom hallani.

Brant (zordul): Miindjárt meglátja, mért 
mondom. (M intha m ost is e lő tte  lenne a 
jelen et.) Apáim ezután csak napokig ült 
némán és nézett a semmibe. Mikor egy
szer kettesben maradtunk, bocsánatot kért 
tőlem, amiért megütötte anyámat. De én 
gyűlöltem, és nem akartam neki megbo
csátani. Es akkor egy éjjel elment és nem 
jött többé vissza. Másnap megtalálták egy 
istállóban. Felakasztotta magát.

Lavlnla (m eg rem eg ): Oh!
Brant (va d u l): Ez volt az egyetlen tisz

tességes dolog az egész életében.
Lavinia: Maga hazudik! Egy Maiamon . . .
Brant? Egy Martnon! Mind csupa finom, 

derék, előkelő gavallérok a Mannonok, 
úgy-e? Hát csak hallgassa tovább. Anyám 
varrással kereste kenyerét és engem is
kolába járatott. Nagyon ' szigorú volt 'hoz
zám. Engem okozott .apám öngyilkossá
gáért. De feltette magában, hogy úriem
bert nevel belőlem, olyat, mint apám. Ha 
utolsó garasába, utolsó falatjába kerül is. 
(V adul m osolyog .) Amint látja, ez nem si
került neki. Tizenhétéves koromban elszök
tem hazulról, ki a tengerre. Elfelejtettem, 
hogy anyám is van, csak a nevét vettem 
fej, abból is csak egy darabot. . .  A  Brant 
szót olyan, könnyű a fedélzeten elkiáltani. 
A  Maimon névről hallani sem akartam. 
Egészen megfeledkeztem anyámról, csak 
két évvel ezelőtt jutott eszembe, mikor ke
letről hazajöttem. Akkor írtam és pénzt 
is küldtem neki. De azért alig törődtem 
vele. Mikor Newyorkba eljutottam, halá
lán volt. Az éhségtől és nélkülözéstől.- Es 
kiderült, hogy mikor ágynakesett és ne
kem nem írhatott, mert nem tudta, merre 
járok, dolgozni nem tudott és nem volt 
mit ennie, akikor legyőzte utolsó szikráját 
büszkeségének és írt a maga apjának. 
Pénzt kért kölcsön. Nem is kapott választ. 
En is későn érkeztem. A karjaim között 
halt meg. (S zenvedélyes bosszúvá ggya l.) A 
maga apja megmenthette volna. De Bzándó-

MASODIK
(Ezra dolgozószobája . E zra ezelő tt tiz é v 
vel fe s te tt  arcképe. R endkívü l hasonlít 
A d om  Branthoz. K in t m ost m eg y  le  a nap  
és aranyos fén n y el tö lti m eg  a  szobát. Ez  
az aranyos ra gyog á s később erősbödik, p i
rossá válik , v égü l sö tétségg é. M ikor a  fü g 
g ö n y  fe lm eg y , LaviA ia áll az asztal m ellett. 
Ig y ek sz ik  m egtartan i önuralm át, de a rcá t a 
a  m egdöbbent gond  to rz ítja  el. Lassan fo r 
dul ap ja  arckép e fe lé  és  e g y  pillanatig  m oz
dulatlanul nézi, aztán odalép  a k ép h ez  és  
az ábrázolt em ber e g y ik  k ezére  szerető, 
m egvéd elm ező  gesztussal rá teszi e g y ik  kezét.)

Lavinia: Szegény apám! (Zajt hall a  hall
ban. G yorsan e lsiet a k ép tő l. N yílik  az a jtó  
és belép  Christine. N agyon  izga tott, de ha
ragos m éltatlankodást te tte t.)

Christine: Űgylátszik, ez a még" meg nem 
erősített hír kavarta fel a fejedet, más
különben nagyon különösnek találnám, 
hogy értem küldöd a leányt, mikor tudod, 
hogy ledőltem.

kosán hagyta meghalni. A maga ap 
éppen olyan gyilkos, mint. akiket bíró k 
rában felakasztatott.

Lavinia (felu grik , dühösen): Hogy in 
így beszélni az apámról? Ha itt volna.

Brant: íBár itt volna. Megmondanám ne 
is, amit most magának mondok: mege
küdtem az anyám halálos ágyánál, haj 
oosszút fogok állani.

Lavinia (halálos nyugalom m al, kém 
n y en ): Es most, persze, kérkedik azz 
fiogy sikerült is bosszútállnia. A legalj 
sabb, leggyávább módon, ahogy egy c* 
léd fiához illik.

Brant (riadtan ); Hallja, már mondta: 
hogy vigyázzon, miket beszél.

Lavlnla: Maga tudja, hogy kiről besz 
lek. ö  csak eszköz a maga kezében, haj 
apámon megbosszulja magát, mi?

Brant: Kicsoda? Miről beszél? (Ros 
lelk iism erettel h ebegi.) Nem tudom, kit 
beszél.

Lavinia: Megtudja, ne féljen, ö  is uie 
tudja. Mindent megtudtam, amit akarta: 
Most vele fogok beszélni. Maga. itt f. 
várai, amíg szólítom.

Brant (m ega lázott d üh vei): Nem fogé 
Kikérem magamnak, hogy úgy beszélj, 
velem, mint a szolgájával. Érti?

Lavinia (jégh id eg en ): Ha tekintettel ak 
lenni arra, akiről szó van, akkor úgy tej 
ahogy mondtam és nem kényszerít a rí 
hogy mindent megírjak apámnak. (Hátc 
ford ít, m erev , egyen es  tartással indul 
lépcső fe lé .)

Brant (k étségb eesve , kínosan kapkodva 
En semmit sem értek az egészből, Lhviná 
Esküszöm magának, hogy csak magát. 
(Erre L avin ia  a  leg felső  lépcsőfokról vis 
szanéz és  o lyan  g yű lö le tte l m éri végi 
h ogy  a  fé r fin a k  a  torkán  akad a szó. 
lány szája m egm ozdul, m intha beszél 
akarna, de m eggon dolja  m agát, m erev, 
visszafordul, bem egy a házba és becsuk 
m aga m ögött az a jtót.)

(F ü ggöny.)

FELVONÁS
Lavinia: Mondtam,- hogy beszélni akar 

veled.
Christine (e llen szen vvel néz körü l a  ss 

bábán): És valamennyi szoba közül épp < 
tudtad választani?

Lavinia (az a rck ép re  m utat nyugodtál 
Mert az apa szobája.

Christine (m egrezzen , az arcképre néz 
hirtelenül lesü ti a szem ét. Lavinia az aji 
hoz M iegy és bezárja. C hristine erőszak  
lenézéssel szól.) Hogy még titokzatosa 
legyen?

Lavinia: Csak ülj le. (Christine leül 
baloldali karosszékbe. Lavin ia  visszamei 
az a szta l m elletti baloldali székhez.)

Christine: Hát ha •elkészültél az előkész 
letekkel, talán elkezdhetnéd a mondókádi

Lavinia: Gondolom, a leány megmond 
neked, hogy mialatt nem voltál itthon, 
elmentem Házéit és Pétert meglátogatni.

Christine: Mondta. Csodálkoztam Is. í 
szakára sose szoktál máshol maradni. Mii 
változtattad meg egyszerre a szokásodat?



Lavlnla: Nem változtattam meg.
Ohristlne: Nem voltál náluk!
Lavlnla: Nem.
Ohristlne: Hát hal!
Lavlnla: Newyorkban. (Ohristlne m egijed , 

Lavlnia gyorsan beszél.) Gyanítottam vala
m it... nemrégiben... leltünt nekem, meny
nyit jársz Newyorkba azon a címen, hogy 
nagyapa beteg. . .  (Ohristlne m éltat.au-
kom i készül.) igen., igen, tudom, hogy csak
ugyan beteg volt. . .  hogy nála szálltál meg, 
de már régóta gyanakszom, hogy nem ez 
az igazi okod. . .  és most már be is tudom 
bizonyítani, hogy nem. Megvártalak a nagy
papa lakása előtt és követtelek. Láttam, 
hogy Branttal találkozol.

Cbrlstine (ijedten, de m eg őrizve  nyugal
mát):, Na, én magam meséltem, hogy vé
letlenül találkoztam vele az utcán.

Lavlnla: De elmentél velel 
Ohristlne ( lesú jtv a ): Egy barátnőjénél

voltunk. Kért, hogy azzal ismerkedjem meg.
Lavlnla: Beszéltem a lakásadónővel. Ki

derült, hogy Brant más néven vette ki a 
szobát, de leírás után megtudtam, hogy te 
vagy és Brant, akik odajárnak. Tavaly 
gyakran találkoztatok ott.

Ohristlne: Nem igaz. Most voltam ott 
először. Brant erőszakolta, hogy elmenjek. 
Azt mondta, hogy okvetlen beszélni akar 
velem rólad. Segítségemet akarta kérni, 
hogy apádnál támogassam ón.

Lavlnla (dühvei): Miért hazudsz itt össze
vissza. Micsoda aljasság az, hogy velem 
akarod takargatni a házasságtörésedet!

Ohristlne (felugrik , g y en g e  felháborodás
sal): Vinnie!

Lavlnia: Igenis, a házasságtörésedet. 
Ohristlne: Nem igaz.
Lavlnla: Ne hazudj. Semmi értelme. Fel

mentem a lépcsőn és hallgatóztam. Hallot
tam, mikor azt mondtad neki xsaeretlek* és 
hallottam, mikor csófcolóztatok. (H ideg és 
keserű dühvei.) Milyen aljas vagy! Milyen 
szégyentelen vagy és gonosz. Megmondom 
szemedbe, ha anyám vagy is. (Christine rá
bámul, le van győzve, a vehem ens támadás
tól m egingott. Próbál közöm bös hangon be
szélni, d e hangja  reszket.)

Ohristlne: Mindig tudtam, hogy gyű
lölsz, de hogy ennyire, azt nem tudtam. 
(Ismét fe lö lti  lenéző ridegségét.) Hát igen. 
Szeretem Brantot. Most mit csinálsz!

Lavlnla: Milyen egyszerűen mondod ezt. 
Minden szégyenkezés nélkül. Eszedbe sem 
jut apa, aki olyan jó és annyira megbízik 
benned. Hogy tehetted ezt apával! Hogy 
tehetted ezt!

Ohristlne (m etsző é lességg el): Majd meg
értenél, ha olyan embernek volnál a .fele
sége, akit gyűlölsz.

Lavlnla (m egborzadva, e g y  pillantással 
az arcképre): N e . . .  ne beszélj így előtte... 
ezt nem tudom hallgatni.

Ohristlne (karonragadja): De igenis, hall
gasd. Most nem mint anya a lányához be
szélek hozzád, hanem mint egyik nő a má
sikhoz. Hogy rokonok vagyunk, közölttünk 
úgy sem jelent semmit. Azt mondtad, hogy 
aljas. És szégyentelen vagyok. Hát tudd 
meg, hogy én ezt húsz esztendeig éreztem 
magamról, mikor odaadtam a testemet egy 
embernek, a k i . . .

Lavlnla (félb e akarja  szakítani, el akarja

tolni, fü lét szeretné  b e fog n i): Ne mondd 
nekem ezeket! Eressz el! (E lszakítja  m agát,' 
Utálattal néz vissza rá. Szünet. M eginog.) 
'Te . . .  mindig gyűlölted apát!

Ohristlne (k eserű en ): Nem. Valaha sze
rettem. Mielőtt hozzámentem. Szerettem, 
akármilyen hihetetlen ez most. Hadnagyi 
egyenruhát hordott és nagyon szép volt. 
Hallgatag volt, titokzatos és romantikus. 
De a házasság ebből a romantikából hama
rosan undort csinált.

Lavlnla (le in y ö g , dadog): Szóval én ebből 
az undorból születtem. Mindig sejtettem 
ezt, anyám, egész kicsi korom óta. Műkor 
szeretettel közeledtem hozzád, mindig el
toltál magadtól. • Mióta csak az eszemet bí
rom, mindig éreztem az utálatodat. (K i
törő gyűlölködéssel.) Gyűlöllek! Nem csoda, 
hogy gyűlöllek.

Chrsitine (m egrázva , v éd ekezőén ): Én
próbáltalak szeretni. Mindig mondtam ma
giamnak, hogy embertelen dolog, nem sze
retni a saját gyermekemet, aki a testem
ből sziiiletett. De sohasem tudtam mást 
érezni, mint hogy az ő testéből születtél 
és nem laz enyémből. Te mindig a nász- 
éjszakámat jelentetted nekem, meg a mé- 
zeshetehmet.

Lavlnla: Hagyd már abba e z t . . .  Hogy 
lehetsz i ly e n ! . . .  (H irtelen  fé lték en y  kese
rűséggel.) Te Orlnt szereted. Miért nem 
gyűlölöd őt Is!

Ohristlne: Mert akkorra már beletörőd
tem, hogy így kell élnem. Különben is, mi
kor ót vártam, apád Mexikóban volt a 
háborúban. Elfelejtettem őt és miikor Orln 
megszületett, úgy tetszett, hogy az én 
gyermekem. Csak az enyém. Ezért meg
szerettem. (K eserűen .) Szerettem és erre te 
meg az apád belevlttétek, hogy elmenjen a 
háborúba. Hiába kértem, hogy ne hagyjon 
egyedül. (G yű lölettel néz leányára.) Én jól 
tudom, hogy ez főleg a te müved volt

Lavlnia (szigorú an ): Egy MatmOnnaik kö
telessége menni, ha kell. H a el nem ment 
volna, egész életén át bánta volna, Én őt 
jobban szeretem, mint te. Az ő érdeke le
begett előttem.

Ohristlne: Viszont 'be kell látnod, hogy 
soha se szerettem volna bele Bruntba, ha 
Órán mellettem maradt volna. Mikor ő el
ment, nem maradt itthon semmi számomra, 
csak a  gyűlölet és a bosszúvágy. És a vágy.

Ha látunk csinosan,
elegánsan öltözött hölgyeket, kér
dezzük csak meg tőlük, ruhájuk, 
kompléjük, kosztümjük anyagát 

minden valószínűség szerint

Klein Antal
divatházában vásárolták
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A jó  árukat igénylő, takarékos csa
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hogy valaki szeressen. Ekkor találkoztam 
Adómmal. Láttam, hogy szeret, és . . .

Lavinia (gúnnyal, h araggal): Dehogy sze 
reui o  csak lapan akar bosszút állni. Tu
dod, ki ez az embert Annak a  ásínadai daj
kának a fia, akit nagyapa elkergetett u 
háztói.

Chrlstine (e lre jtv e  felinduJnágát, hide
g en ): Szóval erre is rájöttél 1 Persze azt 
hitted', hogy ez kegyetlen meglepetés lesz 
nekem. Ea mindig tudtam. Mikor szerelmet 
vallók nekem, ezt is elmondta.

Lavinla: Ügyi És persze ezek után még 
neked jóéban esett, hogy még ezt a  gyalá
zatot is hozzátéheted a többihez.

Ohrlstlne (élesen ): Légy szives most már 
elmondani végre, hogy mit akarsz. Azt hi
szem apád még be sem teszi lábát az aj
tón, már rohansz neki elmondani.

Lavinla (egyszerre  m erev  és hideg lesz 
m egint. L assan): Nem. Csak ha kényszen- 
tesz rá. (A ztán  lá tva  a n y ja  m eghökkenéséi, 
zordul.) Nem csodálom, hogy meglepődtél. 
Tudod te jól, hogy megérdemelnéd a legszi
gorúbb büntetést azért, amit tettél. Apa 
nyilvánosain megtagadna, akármilyen bot
rányba kerülne is neki a  dolog, ezt is jól 
tudod.

Chreltlne: Jobban nálad is. Mert én job
ban ismerem őt, mint te.

Lavinla: fin meg nagyon szeretnélek bűn
hődni látni gonoszságodért. iNem is miiai- 
tad mondom amit mondok. Apa miatt, ö  
utóbbi időben nem nagyon egészséges. Nem 
akarom őt felizgatni. Legelső kötelességem 
az, hogy megvédjem ellened.

Chrlstine: Neon is vártam. Hogy miattam 
leszel nagylelkű, ne félj.

Lavinla: Én tehát nem szólok neki, ha 
szakítasz Branttal és sohla sem találkozol 
vele többet És ha megígéred, hogy köte
lességtudó felesége leszel apának és igyek
szel jóvátenni, amit vétettél ellene.

Chrlstine (ránéz, kis szünet után, szára
zon  fe lk a ca g ): Milyen csaló vagy ezzel a  
sok beszéddel apáról, meg a  kötelességről, 
meg mindenről 1 Jó. Jó, nem tagadom, hogy 
megakarod óvni az ő büszkeségét. Tudom 
jól, hogy mennyire félted a családodat 
minden botránytól. De az igazi okod nem 
ez mégsem.

Lavinla (ra jta ka p va ): De ez!
Chrlstine: Nem ez! Te magadnak szeret

ted volna Bramtot.
Lavinla: Nem igaz.
Chrlstine: És miután nem lehet a  tiéd, 

elhatároztad, hogy laz enyém se lesz.
Lavinla: Nem igaz.
Chrlstine: H a azonban' mindent elmon

dasz apának, én ezzel a  Branttal elmegyek. 
Az enyém marad. Ezt a  gondolatot pedig 
nem tudod elviselni.

Lavinla: Ez a te gonosz gondolkozásod.
Chrlstine: Ismerlek, Vinnie. Mióta kicsi 

vagy mindig figyeltelek. Mindig pontosan 
azt igyekeztél csinálni, amit most csinálsz. 
Mindig apád felesége és Orin anyja igye
keztél lenni. Mindig az én helyemet igye
keztél elrabolni

Lavinla (vadul): Nem igaz! Te loptad el 
tőlem mindenki szeretetét, mióta csak iái vi

lágon vagyok. (F en yegető  kezd lenni.) De 
most már megelégeltem hazugságaidat és 
kifogásaidat. Akarom tudni, hogy megte- 
saed-e amit mondtam, vagy nem.

Chrlstine: Tegyük tel, hogy nem  Tegyük 
fel, hogy nyilvánosan elmegyek Branttal. 
Mit csinálsz tef És m it csinál apád ekkora 
botrány utáni Az én jó hírem, ugyani 
Megkapnám érte azt az embert, akit szere
tek.

Lavinla (k em én yen ): Rövid időre. Apa 
majd latba vetné minden befolyását, hogy 
Brant fekete-listára kerüljön. Elvesztené az 
állását és nem kapna másikat. Te jói tu
dod, hogy a mostani hajója mit jelent neki. 
Azonkívül apa soha sem volna hajlandó 
megadni neked a válást. Nem tudnál újra 
férjhez menni. Csak teher volnál a  Brant’ 
nyakán. Ke felejtse! el, hogy öt évvel idő
sebb vagy nála. ö  még mindig férfi lesz, 
mikor te csúnya öregasszony leszel. Meg
utál.

Chrlstine (szlven talá lva , fen yeg ető  moz
dulatot tesz. m intha arcul akarná ütni 
leá n yá t): l é  ibestial Te aljas k is . . .  (De 
Latvinia nyugodtan  néz vele  farkasszem et. 
E rőt vesz tehát m agán és leereszti kezét.)

Lavinla: A  te helyedben nem mondanék 
másnak olyan szavakat, amelyeket magad 
érdemelsz legjobban.

Chrlstine (elfordul, hangja reszk et): Sza
már vagyok, hogy így elragadtatom ma
gam miattad. A  féltékenységed miatt. (Szü
n et■ Lavin ia  nézi, C hrlstine m intha m érle
geln e  valam it. A rcá ra  sötét k ife jezés  ül ki. 
M ost v isszafordul leányához.) Vagyis vá
rod a válaszomat. Hát jó. Belemegyek ab
ba, amit mondtál. Megígérem, hogyha 
Brant ma este elmegy innen, soha többé 

•nem fogok vele találkozni. Meg vagy elé
gedve!

Lavinla (h ideg gyanúval n éz i): Elég
könnyen lemondasz róla.

Chrlstine (g yorsa n ): Azt az örömet nem 
szerzem meg neked, hogy szenvedni láss. 
Nem, Vinnie. Azt nem. Ebbe nem fogsz 
gyönyörködni.

Lavinla (m ég m indig gyanakodva, m eg
vetésse l): Ha én szeretnék v a la k it ...

Chrlstine: H a . . . t  Hiszen szereted. Már 
ennyire tudsz szeretni. (H irtelen  féltékeny-, 
ség i roham ban.) ó ,  te irata. Hát nem vet-| 
ted észre, hogy az én kérésemre udvarol ne- í 
kedl Nehogy gyanakodni kezdj rám!

Lavinla (m egrázkódik, m ajd  vadul): Nem, I 
nem, ő nem tudott engem becsapni. Rögtön 
láttam, hogy milyen hazug fráter! Éppen 
ón vezettem az orránál fogva, hogy kiszed- i 
jem belőle, amit akartam. Közben pedig 
gyűlöltem. (Christine csúfondárosan moso
ly o g  és elfordul, m intha ki akarna menni. : 
L avin ia  m egin t fen y eg e tő  lesz.) Várj! Nem 
hiszek neked. Már azon gondolkozol, tu
dom, hogy hogyan tudj becsapni engem és 
hogyan tudd megszegni, amit ígértél. De 
ajánlom, hogy meg se próbáld. Minden lé
pésedet' figyelni fogrom. Ahogy Newyork- 
bél megjöttem, azonnal írtam apának és 
Orinnak.

Chrlstine (ijed ten ): Adamról!
Lavinia: Csak annyit írtam, hogy egy kis 

gyanút keltsek bennük és ők Is vigyázzanak



rád. Azt Írtam, hogy Brant kapitány nálunk 
járt és az emberek sok mindenfélét fecseg
nek.

Chrtstine: Ügy! Értem! Ezzel azt akarod 
elérni, hogy mindig a kezedben legyek, 
egész életemre ki legyek neked szolgáltatva, 
(ivem tudja e lre jten i dühét, fen yeg ető en .)  
Vigyázz, Vinnie, annyit mondok, te leszel 
felelős érte, ha . . .  (h irtelen  len yeli, am it 
mondani akar).

Lavlnia (gyanakodva ) :  iH a ...f
Cristlne (g yorsa n ): Semmi, semmi. Ha el

megyek Branttal, de azt tudod, hogy úgy 
se megyek el vele. Tisztába lehetsz vele, 
hogy nem tehetek semmit és teljesítenem 
kell, aráit kívánsz.

Lavlnia (tovább is gyanakodva  nézi, sö
téten): Érezned kellene, hogy ez nem az én 
kívánságom, hanem apa iránti kötelessé
ged. Ereznéd is, ha volna benned tisztes
ségérzet. (Gorom bán.) Brant kint vár. Meg
mondhatod neki, hogy mit kell tenned. És 
mondd meg neki azt is, hogyha még egy
szer be meri tenni ide a lábát. . .  (L eg yű ri  
mérgét.) Most láss utána, hogy megszaba
duljunk tőle. Én elmegyek utánanézni a 
legújabb híreknek. Egy fél óra múlva itt
hon leszek, akkorra már ne legyen itt. Ér
tetted? Ha itt találom, azonnal írok apá
nak Meg se várom, hogy hazajöjjön. (H á- 
tatfordít anyjának és k im eg y  az a jtó n  e g y e 
nes, m erev  tartással, anélkül, h og y  vissza
nézne. Christine utána néz és  vár, am íg az  
ajtó becsukódik odakint is. A k k o r  m egáll 
és tűnődik. A rca  baljóslatú , gonosz lárvává  
lett. M ikor v ég re  dánt, odam egy az asztal
hoz, papírdarabot tép  és  két szót ír  rá. A  
cédulát bedugja  ruhája u jjába, od a m egy a 
nyitott ablakhoz és  kiszól.)

Christine: AdamI (O dam egy az a jtóhoz, 
hogy m egvá rja . Szem ét m egragad ja  fé r je  
arcképének tek in te te . G yű lölettel n éz rá és 
foga közt odaszól a  képnek .) Hálás lehetsz 
a lányodnak, Ezra! (Odalép az a jtóh oz  és 
éppen akkor éri el, am ikor B rant b elép  a 
hall felől. C hristine m eg fo g ja  a f é r f i  kezét, 
bevonja a  szobába és b ecsu k ja  m ö g ö tte  az 
ajtót. A  hasonlatosság B rant és  az arckép  
között m eg lep ő .)

Bránt (kén yelm etlen ü l néz rá, e g y ü tt  be
jönnek a szoba k ö z ep ére ) : Tudja!

Christine: Mindent tud. Newyorkba utá
nam jött. Azt is tudja, hogy te ki vagy.

Brant (sötét m osollya l): Igen. Belőlem 
szedte ki. Legalább Is a bizonyosságot. Mi
előtt észrevettem volna, elárultam magam.

Christine: Ü gy látszik, feltűnt neki,
mennyire hasonlítasz Orinhoz. Mindig fél
tem, hogy ebből elkezd kombinálni.

Brant (m ost látja  m eg  először az arcké
pet. Izm ai azonnal vereked ő  feszü ltség et ö l
tenek. M intha csak neki akarna ugrani a 
képnek. Lassan b eszé l): Ez Mannon tábor
nok, úgy-e!

Christine: Akkor még csak bíró volt. Ne 
felejtsd el, hogy bíró volt, mert ő nem fe
lejti el.

Brant (állandóan a k ép e t  n ézve, leül az 
asztal m ellett balról á lló székre, ön tu d a tla 
nul ugyanolyan  pózban ül, m int M annon a 
képen, kezét a tám lákon n yu gta tja . Las
san.) Hasonlít Orin az apjához!

Christine (ránéz, izg a to tt): Nem. Persze, 
hogy nem hasonlít. Miféle bolond kérdés ez!

Brant: Furcsa volna, ha csak azért sze
rettél volna belém, mert a férjedre emlé
keztetlek.

Christine (odam egy, fé l  karjá t vá llaköré  
fű z i) : Nem, igazán nem. Orinra emlékeztet
tél. Nem Ezrára, Orinra!

Brant: Emlékszem arra az estére, mikor 
megismerkedtünk és hallottam a nevedet — 
Missis Ezra Mannon. Istenem, hogy gyűlöl
telek akkor a nevedért. Azért, hogy az övé 
vagy. Első gondolatom az voit, hogy elve
szem tőle -asszonyát. Ée ebből a gyűlöletből 
származott a szerelem. Nem különös ez!

Christine (m agához v o n ja ): Es most enge
ded, hogy ő vegyen el tőled!

Brant (szen ved élyesen ): Még kérdezheted?
Christine: Esküdj meg, hogy nem adsz! 

Akárm it kell tenned, nem adsz!
Brant: Esküszöm!
Christine (m egcsók o lja ): Ezt az '  esküt

soha ne felejtsd el.
Brant: E l kell határozni, hogy mit csi

náljunk. Most már nem lehet alakoskodni 
és hazudozni, hál Istennek. Gyáva dolog, 
nem veszi be a gyomrom. (A z  asszony a 
kép et nézi.) Miért nem ülsz le?

Christine (lassan): Elgondolkoztam. Talán 
jobb, ha bemegyünk az ebédlőbe. (A ztán  
büszkén .) Nemi Éppen eleget féltem tőled, 
Ezra. (Leül.)

Brant: Ahogy megláttam Vinnlet, rögtön 
láttam, hogy valami baj van. Mindent el
követtem, hogy elvakitsam egy kis kurizá- 
lással, ahogy tanácsoltad. Nem jó tanács 
volt általában, Christine. Ez még jobban 
rámirányította figyelmét és kinyitotta a 
szemét.

Christine: ö , tudom én, hogy egyik hibát 
a másik után csináltam, mintha csak a 
szerelem csupa olyan dologba kergetett 
volna bele, amit nem kellett volna tennem. 
Nem kellett volna, hogy ebbe a házba hoz
zalak. Meg kellett volna elégednem azzal, 
hogy Newyorkban találkozzunk. De tuda
tosan szerettelek. Minden pillanatot akar
tam, amit együtt tudok tölteni veled. Hogy 
a férjem egyszer hazajöhet, az soha nem is 
jutott eszembe. Sóváran imádkoztam, hogy 
essen el a háborúban. Olyan sóváran, hogy 
a végén már készpénznek vettem a vágya
mat. (V ad  sóvárgással.) 0 , csak ne élne!

Brant: A  halálra most már nem lehet 
számítani.

Christine (lassan, n em  n ézve  r á ) : A  há
borúban pem.

Brant (rá n éz): Tessék? (A z  asszony nem  
fe le l. A  fé r f i  kén yelm etlen ü l tém át vá ltoz
ta t.) Itt csak egy teendő van. Megvárom, 
míg hazajön. Beszélek vele. És nem adom 
meg Vinnienek azt az elégtételt, hogy ő 
mondjon el mindent neki. Majd elmondok
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mindent m agam . (B o sszú vá g g ya l.) Látni 
akarom az arcát, amikor megtudja, hogy 
Maria Brantome fiát szereted. Aztán or
szág-világ előtt elviszlek innen és a szeme 
közé nevetek. Ha pedig megpróbál ellenem 
szegülni. . .  (m eg á ll, va d  g y ü lö ltsé g g e l  néz  
az a rck ép re .)

Chrlstine: Akkor mit csinálszt
Brant: Ha kezet mer emelni rám, meg

ölöm.
Chrlstine: Es aztánT Téged felakasztanak 

és én velem mi lesz! Nem marad más hátra, 
mint az öngyilkosság.

Brant: Jó volna kettesben leszámolni,
mint a vadnyugaton szokás, ahol nem szól 
bele senki az ilyesmibe. 8 a különb ember 
életben marad.

Chrlstine: Itt nem vagyunk a vadnyuga
ton.

Brant: Beleköthetnék az utcán és kény- 
szeríthetném, hogy kiálljon velem. Ügy in
tézhetném, hogy rámlőjjön, hogy aztán ön
védelemből megölhessem.

Chrlstine (haragosan ) :  U g y a n ... csak 
nem képzeled, hogy azt az embert párbajba 
tudod kényszeríteni! Nem tudod, hogy a 
párbajt tiltja a törvény! Nem. Nem. ö  egy
szerűen bírói múltjára támaszkodva, köte
lességének tartaná, hogy letartóztasson. 
(S zám itóan  fo ly ta tv a , lá tván , h og y  a fé r f i  
m á r fo r r  belü lről.) Nagyon szegényes bosz- 
szú lenne anyád haláláért. Ha módot adnál 
neki, hogy nevetségessé tegyen.

Brant: De ha elviszlek, rajta fognak ne
vetni. Elviszlek a hajómra.

Chrlstine (szám itóan , szem reh á n yá ssa l): 
Lásd, ha egy pillanatig nem a bosszúra 
gondolnál, hanem reám, akkor ezt nem aján
lanád. Nem jut eszembe, hogy csak azért 
sem adná meg a válást. Ml lenne belőlem 
a világ szemében! Az életem tönkre lenne 
téve és vele a tiéd is. Meggyülölnél engem.

Brant (szen v ed é ly es en ): Ne mondd ezt! 
Hogy mondhatsz ilyent. Magad is tudod, 
hogy ez nem igaz. ,

Chrlstine (k eserű  v á g g y a l ) :  Hiszen csak
tudnám ezt hinni! De én nemsokára már 
öregedni fogok és ettől borzasztóan félek. 
(H irte len  m ás hangon .) Ami pedig azt illeti, 
hogy a hajódra menjek, maid azon veszed 
magad észre, hogy nincs hajód. A  férjem
nek gondja lesz rá, hogy elvegyék tőled a 
parancsnokságot és fekete-listára tegyenek. 
És akkor már más állást nem kaphatsz.

Brant (h a ra g g a l): Igaz. Ha akarja, ezt 
megtudja csinálni Manapság kétszer annyi 
a kapitány, mint a hajó.

Chrlstine: Ha elesett volna, most össze
házasodnánk és én hozománynak vinném a 
Mannon-birtokban való részemet. így  is 
volna igazságos. Ez a rész téged illet. A 
férjem apja rabolta el apádtól.

Brant: A gazember.
Chrlstine: Akkor aztán nem kellene állá

son és főnökök jóindulatán törni a  fejedet. 
Megvehetnél magadnak egy hajót és magad 
ura lehetnél.

Brant (v á g y ó d v a ): Mindig az volt az ál
mom, hogy egyszer a magam hajóján vág
hatok neki az üzletnek. A  mostani hajómat 
Klark Dawson szívesen eladná nekem. (L el
k esed ése  elra ga d ja .) Láttad azt a hajót!

Olyan gyönyörű az hajónak, mint te asz- 
szonynas. igen. Olyanok vagytok, mint két 
testvér. Az volna csak a nászút, ha az a 
najó az enyém.volna! El vinnélek Kínaba és 
visszafelé megállnánk a Déli-tenger szige- 
tennél, amiről annyit meséltem neked. Azt 
a földet a jó  Isten is szerelemre és nászúkra 
teremtette.

Chrlstine (lassan ): Csakhogy az uram él
Brant (v issza esve  a  fö ld re , szom orúan): 

Hiszen tudom, hogy csak ábránd.
Chrlstine (ránéz, lassan ): Te is elérheted 

az álmodat, én is az enyémet. Van módja 
annak is. (H lfordul m eg in t.) Emlékszel: 
mondtam, hogy a leveleiben szívbajról pa
naszkodott.

Brant: Csak nem arra számítasz, hogy..,
Chrlstine: Nem. Annyira nem súlyos a 

dolog. De én mindenkinek elmondtam, hogy 
a férjem szívbajos. .Beszéltem az öreg házi
orvossal Is és elmondtam neki Ezra pana
szait. Addig adtam a rémült hitvest, míg őt 
sikerűit megrémítenem. 0  a legnagyobő 
pletyka a városban. Most már mindenki 
értesülve van arról, hogy Ezrának rossz a 
szive.

Brant: Hová akarsz ezzel kilyukadni!
Chrlstine: Gondolkoztam valamiről, mióta 

tudom, hogy nemsokára hazakerül. Es most, 
hogy V in n ie .,. De ha Vinniere nem gon
dolunk is, ez az egyetlen mód. Én a férje
met nem tudnám sokáig félrevezetni. .Kü
lönös hallgatag ember. Az a csend, ami 
körülveszi, megmérgezne engem. Ha nem 
szólna egy szót sem, mindig tudnám, hogy 
m i motoszkál a fejében és eljönne egy éjjel, 
mikor ott feküdnék mellette és hogy a 
hallgatásától meg ne bolonduljak, kikiabál
nék mindent magamtól. (E ddig m a ga elé 
m ered t.) Ha most hirtelen meghalna, senki 
sem gondolna egyebet, minthogy szívbajban 
halt meg. Olvastam egy könyvet, apám or
vosi könyvei között. Néhány héttel ezelőtt; 
véletlenül láttam meg ezt a könyvet, 
mintha a végzet ösztökélt volna, hogy ol
vassam el. (E lő v esz i a cédulát.) Valamit 
felírtam, erre a cédulára. Ezt szerezd meg 
nekem. (A  f é r f i  u jja i g ép iesen  összecsukói- 
nak a  céd u la  fe le t t . F urcsa , ostoba  féléiét*  
m el m ered t a  pa p írra . A z  a sszony  s ietve  be
szél, h o g y  n e en g ed je  gondolkodni.) A hajó
don be van fejezve a munka, úgy-e! Hol 
nap mégy Bostonba', hogy ott várd meg i 
berakodást, úgy-e!

Brant (érte lm etlen ü l) :  Igen.
Chrlstine: Ezt azonnal szerezd he vala

melyik droguistánál, mihelyt odaérsz. Ta
lálj ki valami hazugságot, beteg kutyáról, 
vagy akármiről. Mihelyt megszerezted, 
azonnal küldd el, postán, vigyázni fogok, 
hogy Vinnie ne tudjon a küldeményről. Ak
kor aztán várj rám a hajón, amíg nem hal
lasz valamit tőlem, vagy amíg magam nem 
megyek oda . . .  aztán. . .

Brant (é r te lm etlen ü l): De hogy fogod csi
nálni, hogy senki ne gyanakodjék!

Chrlstine: ö  orvosságot szed. Majd be
adom neki az orvosságot. Légy nyugodt.' 
Gondosan kidolgoztam én az egészet.

Brant: De ha hirtelen meghal, nem fogja 
V innie. . .

Chrlstine: Mért gyanakodna! Ügy is na-
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Kyon aggódik apja szíve miatt. Aztán meg 
gyűlölni gyűlöl engem, de az sosem jutna 
eszébe, hogy, . .

Brant: Orm is haza fog jönni.
Chrlstine: Orin mindent elhisz, amit mon

dok neki. Az itteni publikumnak eszeágá- 
twn sem lesz gondolni valamit. Ea mennél 
kamarai) 1> hajtom végre, annál kevésbé fog
nak gyanakodni. Azt fogják gondolni, hogy 
a hazatérés izgalmai ártottak meg a beteg 
szívnek. Blace doktor is ezt fogja gondolni, 
majd elintézem, hogy ez legyen a véle
ménye.
Brant (kem ényen): Méreggel? Gyáva do

log.
Chrlstine (vad m egvetéssel, látván, h ogy  

kénytelen erősebben  sarkalni): És az nem 
volna gyáva dolog, ha odaadnál neki és 
tűrnéd, hogy elvegye hajódat?
Brant: Az igaz.
Chrlstine: Mondtad, hogy meg szeretnéd 

ölni, vagy nem mondtad?
Brant: Mondtam. De engedném, hogy vé

dekezzék.
Chrlstine: Es engedte anyádnak, hogy vé

dekezzék?
Brant (felrázva ): Nem, a gazember. 
Chrlstine: Akkor miért vagy egyszerre 

olyan skrupulózus. A halála miatt? (Orvul 
ránéz.) Ügy látszik, a Mannon megszólalt 
benned. A legelső alkalommal, mikor sze
relmednek ki kell állnia a próbát, be fogod 
bizonyítani, hogy éppen olyan gyáva fickó 
vagy, mint apád volt.
Brant: Christine, ha ezt egy férfi mon

daná nekem!. . .
Chrlstine (szenvedélyesen ): ö  most haza 

lóg jönni. Gondoltál arra, hogy az ágyamba 
lóg hazajönni? Ha úgy szeretsz, ahogy állí
tod, nem lehet semmi lelklismeertfurdalá- 
sod, Jöjjön egy nő és próbáljon téged el
venni tőlem. Minden meggondolás nélkül 
azonnal megölöm. De tel Talán nem is sze
retsz úgy, ahogy mondtad. Talán csak a 
bosszú vágya miatt lettél a szeretőm. Aki 
a hátsólépcsőn osont fel a babájához. Ta
lán...

HARMADIK
IA szín ugyanaz, m int az első felvon ás első  
jelenetében. M annon kúria külseje. K örü l
belül egy hét telt el, este  k ilenc óra. A  leg 
első lépcsőn üldögél Lavin ia . Seth vékony  
breg baritonja, am ely bánatosan én ek li a 
Shenandoah cím ű tengerészdalt, felhangzik  
a ház mögül. A h og y  közeledik a házhoz, a 
hang erősödik. B elép  jobb  elölről. Iv o tt , de 
bírja a szeszt. Elhalad az orgonák m ellett, 
mjd meglátja Laviniát, h irtelen  kissé m eg

szeppenve, abbahagyja .)
Lavinia (h ely telen ítsen ): Ezen a héten

már harmadszor kaptam rajta, hogy így 
jön haza.
Seth (vigyorog, nem  hunyászkodik m eg ): 

Csak hazafias kötelességemet akartam tel
jesíteni, kisasszony. Múltkor meg kellett ün
nepelni,. hogy Lee tábornok megadta ma
gát, most pedig meg kellett gyászolni, 
hogy a köztársaság elnökét agyonlőtték. 
Még egy dolog hátra van: mikor a papa 
haza fog jönni.

Brant (vá llonragad ja , va d u l): Elég! Meg
teszek mindent, amit akarsz. Tudhatod. 
{M ajd  józa n  k eg y etlen ség b e  m eg y  át a 
hangja . Z sebreteszi a cédulát.) igazad van. 
Atkozott szamár vagyok, ha gondot csiná
lok magamnak abból, hogyan hal meg Ezra 
Mannon.

Chrlstine (tú láradó diadal je len ik  m eg  az 
arcán , á tö leli és  szen ved élyesen  csó k o lja ): 
Végre. Végre az az ember vagy, akit szere
tek, nem az a képmutató Mannon. ígérd 
meg, hogy nem lesznek többé ilyen gyava, 
.kicsinyes lelki iamere tfurdal ásaid. ígérd
meg.

Brant: ígérem. (A z  erődből á g y ú lö v és  hal
latszik. I jed ten  rezzen n ek  össze. E gym ásra  
néznek. M ég e g y  d örrenés, a m ely  visszhan- 
gosan  rázza m eg  az ablakot.)

Chrlstine (összeszedi m a g á t): Hallod? Ez 
az üdvözlés, hogy hazajön. (M egcsókolja  
vad  m akacssággal.) (Emlékezz anyád halá
lára. Emlékezz arra az ábrándra, hogy sa
ját hajót szeretnél és mindenekfelett emlé
kezz arra, hogy a tiéd leszek! Csak a tiéd. 
A  feleséged. (S ü rgetve .) Most menned kell. 
Vinnie jön vissza és te nem tudod elrejteni 
a gondolataidat. (T uszkolja  k ife lé .) Siess. 
Nem akarom, hogy itt találjon. (A z  erőd  
á g y ú ja  szabályos id őközökben  tovább  dörög  
a fe lvon á s  v ég éig .)

Brant (k im eg y  a hallba, e g y  p illanat 
• m úlva kint csukód ik  is  m ög ö tte  az a jtó . 
C hristine az a jtó tó l az ablakhoz s iet és a 
fü g g ö n y  m ögü l f ig y e l i  a  tá vozót. F eszü lt, u j 
jo n g ó  idegállapotban  van . A ztá n  mintha- 
eszéb e  ju to tt  vo ln a  valam i, m a gán yosa n  b e 
szél a  távozó  után).

Chrlstine: Most már nem merészelsz el
hagyni soha. Sem a tengerért, sem a hajói
dért, sem a meztelen bennszülött nőkért. Ha 
öreg leszek és csúnya. (V issza fordu l az ab
laktól, tek in te te  a k ép re  tév ed  s  e ttő l  e g y  
p illa n a tig  m eg m ereved ik , aztán  e rő v e l el
néz és  e g y  kis rem egéssel, am it nem  tud le 
g yőzn i, g yorsa n  k im eg y  a szobából, az a jtó t 
b ec fu k ja  m aga m ögött.)

(F ü gg ön y .)

FELVONÁS
Lavinia: Lelhet, hogy ma éjjel megjön.
Seth: Ilyen hamar? Nézd csak? Erre nem 

is 'számítottam.
Layinla: Ügy látom, nem, mert apám 

csakugyan ellátná a baját magának, ha így
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becsípve meglátná. De nem hiszem, hogy 
megjön. Csaknem lehetetlen.

Seth (igyekszik  józttn lenni, h irtelen  oda- 
hajlik és váratlan  józansággal, haUütva  
m egkérdezi).' Meg tudott valamit erről a 
Brantról!

Lavlnla: Meg. (É lesen.) Az egészből nem 
igaz semmi. Az egész csak a maga buta fe
jében született.

Seth lrá n éz, m eg érti): Ha a kisasszony 
úgy akarja, legyen úgy.
(Szünet. Seth  a  leányt nézi, az m aga elé  

m ered .)
Lavlnla (halkan ): Mondja, Seth, milyen 

nő volt az a Marié iBrantome!
Seth: Marié mindig kacagott és dalolt. 

Friss volt, tele volt élettel, volt benne va
lami szabad és vad, mint az állatokban. És 
nagyon csinos volt. (M ég hozzáteszi.) 
Ugyanolyan haja vöt, mint a kisasszony
nak és a mamának.

Lavlnla: Tudom.
Seth: Mindenki megszerette. Még a kis

asszony papája is. Még kisfiú vöt akkor, de 
tisztára belé bolondult. Ahogy kisfiúk 
szoktak. Ezt a nagymama nem is szerette. 
Haragudott is érte. De Marié örült neki és 
dédelgette a  kisfiút.

Lavlnla: Apám isi
Seth: Igen. De miikor kisült, hogy Marié 

a Dávid, bácsi- nője, rettentően meggyű
lölte.

Lavlnla (halkan, m in teg y  csak  m agának,
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SEff Mezey Va<uum
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vállalat. VI.. Jókai-tér 9. Tel: 
I-IOO-OB. Művészi falradiro- 
zás. Szakszerű lakástakarltás.

a házra tek in tv e ): Olyan ikiilönös az egész. 
Félek. (F élbeszakítja  m agát, h irtelen  Seth- 
hez fordul.) Amit apámról mondott, azt nem 
hiszem. Maga fölöntött a garatra, feküdjön 
le és aludj a ki magát.

Seth (m egértőén  néz rá ): Igen. (Ekkor 
in tetóen  fig ye lm ezte ti, m iután látta m eg
nyíln i az a jtót.) PssztI 
(Christine k ijön  a hall felő l erősen  m egvi
lágítva . Zöld bársonyruhát v isel, am ely  ha
já t k iem eli, a m ögüle jövő  világosság ott 
tündöktik ruhája körvonalain és haja színé
ben. B ecsukja  az a jtó t, k ijön  a lépcső ele
jé ig , m egáll kissé jobbra  Lavinidtól. A 
holdfény telten  hull rájuk, rejtelm esen  
hangsúlyozza arcuk hasonlóságát, ugyan
csak tes tü k  és ruhájuk ellenséges különbö
zőségét. E g y  pillanatig  kényelm etlen  csend.

Seth balra indul.)
Seth: Hát én megyek is. (E ltűnik a ház 

sarka m ögött. — Szünet, aztán Christine 
száraz, gún yos hangon elkezd  beszélni.)

Christine; Miről ábrándozol a holdvilág
nál! Vallásos nevelésű lányoknak ez nem 
nagyon jót tesz. Hiszen a szépség gyaláza
tos valami és a szerelem aljas dolog, nemt 
(K eserű  gúnnyal n evet.) Miért nem mégy 
feleségül Péterhez! Vagy pártába akarsz 
maradni!

Lavlnla (nyugodtan) :  Ilyen egyszerűen 
nem fogsz megszabadulni tőlem. Nem me
gyek férjhez. Kötelességeim vannak apával 
szemben.

Christine: Kötelesség! Ebben a házban 
egyebet sem hallok, csak ezt a szót. Én, a 
magam részéről mindig elvégeztem a ma
gamét, ezt el kell ismerned. De mindennek 
van határa.

Lavlnla (sö téten ): A  határon túl va
gyunk s most megint elkezdheted teljesí
teni a kötelességedet.

Christine (előbb  dacosan tiltakozni akar, 
de aztán csendesen  fe le l ) :  Igen, ezt tudom.

Lavlnla; (szünet, utána gyanakodva): 
Csak tudnám, mi megy most végbe Ielked- 
ben. Egész biztos, hogy forralsz valamit. ■

Christine (elnyom  eg y  m egrézzenést): 
Ejhl Ne beszélj szamárságokat.

Lavlnla: Azon töröd a fejed, hogy ho
gyan találkozhatnál megint Branttal! Nem 
ajánlom.

Christine (csend esen ): Olyan bolond nem 
vagyok. Elbúcsúztam tőle. Nem akarom 
még nehezebbé tenni a dolgokat.

Lavlnla: Nehéz volt! Nem vettem észre, 
pedig figyeltelek.

Christine: Előre megmondtam, hogy nem 
fogsz gyönyörködni kínjaimban. (Szünet.) 
Mikorra várod apádat! Bizonyára elvárod 
tőlem, hogy jó l játezam a szerepemet, mi
kor megjön. Az ő érdekében. Szeretnék fel
készülni.

Lavinlá: Azt írja, hogy nem szeretné
megvárni, míg a brigádja feloszlik, hanem 
igyekezni fog azonnal szabadulni. Megjöhet 
még ma éjjel, vagy holnap, vagy holnap
után. Nem tudom.

Christine Gondolod, hogy máma megjö
het! (G únyos m osollyal.) Szóval ő az Ideál, 
akit vársz a holdvilágnál. (Szünet.) Csak
hogy az éjjeli vonat régen itt kell hogy 
legyen.
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Lavlnia (balra néz a kocsiút felé. Hirte- 
•n talpraugrik): Valaki jön.
(hristine is lassan felkel. Lépteket hallani, 
yy  pillanat múlva megjelenik balról Ezra 
’annon. Egy kis időre megáll a sötétben, 
gyenes testtartással ott áll s mint egy 
'ír a kozva szemléli házát, feleségét, lányát, 
’agas, sovány, erősctontú ember. Brigádé- 
^-tábornoki egyenruhát hord. [Arca szin- 
•n lárvaszerü, még sokkal inkább, mint a 
ibbieké. Pontosan olyan, mint arcképe, de 
•cába azóta több a vonal, hajában sza
mában több a fehér szál. Mozdulatai port
sak és merevek.
Lavlnia: Ki az!
Mannon (kilép a világosságra): Én va
rok.
Lavlnia (örömsikollyal): Apa! (Odafut
>zzá, átöleli, megcsókolja.) Ö apa! (Hőny
iekben tör ki, arcát apja vállára rejti.) 
Mannou (elfogódottan veregeti lánya ke
ll: No no! Azt hittem, megtanítottalak 
ra, hogy ne sírj sose.
Lavlnia (engedelmesen legyőzi könnyeit): 
s haragudj apa, de olyan boldog vagyok. 
Mannon (meghatva): A  könnyek furcsa
lei a boldogságnak, de őrülök az érzé- 
dnek.
Chrlstlne (lassan lejött a lépcsőn erősen 
•zi férjét, feszülten): Csakugyan te vagy, 
iraí Éppen most mondtunk le arról, hogy 
ég ma éjjel megérkezel.
Mannon (mereven megy feléje): Késett a 
inat. A vasutak tömve vonnak. Mindenki 
szerelt és megy haza. (Találkoznak a lép- 
ő tövében. A férj hűvös formalitással 
egcsókolja feleségét, amiben bizonyos 
éltóságot is tart.) örülök, hogy látlak 
iristine. Kitűnő színben vagy. IVisszalép, 
■zi, majd hangjában rejtett érzések, mély 
sszhangja rezzen meg.) De mintha meg
hoztál volna. Ilyen szépnek még nem 
ttalak. Igaz, hogy mindig szép voltál. 
Chrlstlne (könnyed hangot erőltetve): Ó, 
tenem. A  tulajdon férjem bókol. Milyen 
vngias lettél, Ezra. (Majd gondolkodóan.) 
irzasztó fáradt lehetsz. Nem akarsz le
ni egy kicsit? Itt a lépcsőn. Olyan széjp a 
ld világ.
Lavlnia (féltékenyen tétováz ott mellet- 
k. Most ügyesen közéjük férkőzött és 
iyesen megszólal): Nem. Idekinn nedves a 
/égő és apa biztos éhes. (KaronfoOja.) 
rere be velem. Majd kéritek valamit 
ni, drágám. Milyen éhes lehetsz?
Vlannon (tulajdonképpen boldogan lánya 
úelgetésétől, de zavartan felesége előtt 
iszatolja lánya karját, nyersen): Nem. 
fezönöm. Inkább kint maradok egy kicsit 
holdfénynél. Ülj le Vinnie. (Christine le
tt legfelső lépcsőn, középre Ezra egy fok- 
l alacsonyabban jobbról, a legalsó fokra 
írói Lainnia, Ezalatt a férfi tovább 
mája kurta mondatait, mintha valami 
itett zavart akarna leplezni.) Néhány nu- 
? szabadságot kaptam. Aztán vissza kell 
mnem, hogy leszereljem a brigádomat. 
31iristlne: Hol van Orín? Neki nem tu.t- 
1 szabadságot szerezni?
Vlannon (habozva): Valamit nem mond
ái meg nektek. Orin sebet kapott.
Lavlnia: Súlyosan?
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Chrlstine (ösztönszerüen  fe lu g rik  fm>», 
hangjában több elkeseredéssel, m in t fiá ért  
való fá jdalom m al): Tudtam, tudtam. Mikor 
belekényszerítetted ebbe az átkozott há
borúba. (V isszaom lik, erősen .) Ne vesződj 
azzal, hogy kíméletesen adagold, a rossz 
újságot. Meghalt úgy-e?

Lavinla: Ne mondd ezt. Ez nem igaz. 
Ügy-e nem igaz apa?

Mannon fkurtán , hangjában e g y  kis fé l 
ték en y ség g e l): Persze, hogy nem. Ha anyad 
engedné, hogy befejezzem mondataimat ea 
nem óhajtaná maga kitalálni az igazat a 
kisbabáról. . .  (B üszke sö té t öröm m el.) Oria 
már nem kisbaba. Férfit neveltem belőle. 
Olyan hősi dolgot csinált egyszer, amihez 
foghatót keveset láttam az egész háború 
bán. Fejsebet kapott, ami először nagyon 
csúnyának látszott, de aztán kiderült, hogy 
csak horzsolás. A  légnyomástól azonban 
agylézt kapott. Most már rendben van. A 
kórházban azt mondták, hogy eleinte igen 
cudar állapotban volt. Én ezt nem tudtam. 
Az idegeivel volt a baj. Nekem az idegek 
soha sem jutnak eszembe, ö  különben is 
mindig olyan nyugtalan természetű volt. 
[fé lig  C hristinéhez fordul.) Ezt tőled örö
költe.

Chrlstine: Mikor lesz annyira, hogy haza
jöhet?

Mannon: Rövidesen. Az orvos még egy 
pár napig pihenést rendelt neki. Még egy 
kicsit gyönge. Sokáig nem1 volt eszméleté
nél. Ügy viselkedett, mintha megint kis 
gyerek volna. Folyton arról fantáziáit, 
hogy ott vagy mellette. Mindig azt mondo
gatta, hogy mama, mama.

Chrlstine (elá llóit lé lek zette l): Oh!
I<avinla (részvétte l, de kis len ézéssel): 

Szegény fiú.
Mannon: Nehogy aztán nekem babusgas

sátok, mikor hazajön, Christine. Nem na
gyon használ neki, ha megint a szoknyád 
mellé szokik.

Chrlstine: Bízd rám. Ez megszűnt, mikor 
Itthagyott engem. (Szünet.)

Lavinia: Hogy van a szíved, apa? Na
gyon féltem, nogy könnyebbnek tünteted 
fel a bajt, mint amilyen, csakhogy bennün
ket ne izgass.

Mannon; Ha súlyos volna megmondanám, 
hogy a baj ne találjon készületlenül benne
teket. És aztán, ha annyi halált láttatok 
volna, mint én láttam az elmúlt négy év 
alatt, nem félnétek tőle. (H irtelen  fe lu g rik  
n yersen .) Beszéljünk másról. Annyi dolgom 
volt a halállal, hogy most csak egyet aka
rok: elfelejteni. (L e és fe l jár.) A bajomról 
csak annyit tudok, hogy nagyon erős fáj
dalommal jár, mintha kést szúrnának be
lém. (Lavinia ijed ten  fig ye l.) Amíg tart a 
roham, képtelen vagyok ellátni a hivata
los dolgaimat. A doktor azt mondja, hogy 
kerülnöm kell minden izgalmat, túlerőlte 
tést,, bosszúságot.

Chrlstine (ránéz): Nem Is vagy jó  szín
ben. De talán csak azért, mert fáradt 
vagy. Korán kellene lefeküdnöd, kérlek.

Maimon (közvetlenü l e lő tte  m egáll és sze 
m ébe néz. Szünet, aztán Ig yek sz ik  norm ális  
hangon b eszéln i): Igen. Én is úgy szeret
ném. %

Lavinia (fé lték en yen  fig y e lte , h irtelen

.  je r e k e s  bőbeszédűséggel rdtámad, m eg
fo g ja  a k a rjá t): Nem, apa, ne, még ne. 
Köriek még ne. Hiszen csak most jöttél, 
még alig beszéltünk. Még ne. (A nyjához  
gorom bán.) Hogy mondhatod, hogy fáradt
nak látszik? Kitűnő színben van. (Bosszú- 
állóan rápillant an yjara , aztán apjához 
fordul.) Nagyon sokat kell mesélned; Főleg 
erről a Brant kapitányról. (Ha azt várta, 
h og y  a n y ja  m eg  fo g  rém ülni, csalódik. 
Christine felkészü lt. M ozdulatlan maradt 
attól a kutató, g ya n a k vó  pillantástól, am e
ly e t f é r je  fe lé je  v ete tt.)

Mannon: Vinnie írta, hogy együtt volta
tok. Soha nem hallottam róla. Mi dolga 
volt errefelé?

Chrlstine (könnyed  m osollyal) ;  Inkább 
Vinniet kérdezd. Brant kapitány a leg
újabb imádója. Még holdvilágos sétát is 
tettek együtt.

Lavinia (dühösen): Oh!
Mannon (m ost már lányára gyanakszik  

és azt fé lt i ) : Megkívánom jegyezni, hogy 
ezt a kisasszony nem említette a levélben.

Lavinia: Csak egyszer sétáltam vele. Es 
ez még ezelőtt volt, mikor. . .  (H irtelen
félb esza k ítja  m agát.)

Mannon: Nos? Mikor?
Lavinia: Akkor még ne:n tudtam, hogy 

minden asszony után fut, akit meglát.
Mannon (haraggal Chrlstine hoz/: Szép

kis vendégeket hozol a házhoz, mikor nem 
vagyok itthon.

Lavinia: Azt hiszem: még képes volt azt 
hinni, hogy mama flörtöl veie. Ezért gon
doltam kötelességemnek, hogy írok róla. 
Hiszen tudod mennyit pletykáznak az em
berek a városban. Azt gondoltain, hogy jó 
lesz, ha figyelmezteted mamát, hogy hely- 
telen volt azt az embert beengedni a házba.

Mannon: Helytelen? Súlyos hiba volt.
Chrlstine (h idegen ): Jobb szeretnék erről 

majd csak négyszemközt beszélni, kérlek. 
Általában bámulom, hogy miilyen tapintat
lan Vinnie, hogy ilyen dolgokkal traktál, 
miko.r hazajössz. (Laviniához fordul.) Éppen 
elég rosszat csináltál, mást leszel szíves 
bennünket egyedülhagyni

Lavinia: Nem.
Mannon (é lesen ): Ne fecsegjetek annyit. 

Azt hittem túl vagytok ezeken a szamár
ságokon, hogy mindig veszekedtek. Az 
ilyesmit nem szeretem a házamban.

Lavinia (enged elm esen ): Igenis.
Mannon: Ideje, hogy lefeküdj.
Lavinia: Igen, apa. (M egcsókolja  izga

tottan.) Olyan izgatott vagyok, hogy meg
jöttél. Ne hidd el mamának, hogy én . . .  
Te vagy az egyetlen ember, akit valaha 
is szeretni fogok. Mindig melletted fogok 
maradni.

Mannon (m egvereg eti lánya kezét, n yers  
g yen g éd ség g el): Remélem. Azt akarom,
hogy az én kislányom maradj még egy 
darabig. (M ajd elkapva  C hristine lenéző  
pillantását, eltolja  Laviniát. N yersen,) 
Eredj!

Lavinia: Igen, apa. (F elm egy  a lépcsőn, 
a n yja  m ellett elhaladva nem néz rá eg y  
pillanatra sem. F en t m egáll és v issza for
dul.) Ne hagyd magad izgatni semmitől, 
apa. Én mindig vigyázni fogok rád. (B e

llt)



megy- Mannon feleségére néz, aki maga 
elé mered.)

Mannon (torkát reszeli, mintha készülne 
mondani valamit, aztán le s fel kezd jár
kálni).

Christine (igyekszik kedves lenni): Ülj 
le, Ezra. Még? jobban elfáradsz így. (Man
non félszegen leül, két fokkal lejjebb bal
ról, oldalt ránéz, Christine lefegyverző 
egyszerűséggel kérdi): Most mondd meg
szépen, mivel gyanúsítasz f 

Mannon (meghökkent: Honnan gondolod, 
hogy gyanúsítalak valamivel t 

Christine: Mindenből. Abban a pillanat
ban, ahogy megjöttél, már éreztem benned 
a bizalmatlanságot. Úgy fürkésztél, mintha 
bíró volnál, én pedig vádlott.

Mannon (rajtakapva): Én fürkésztelek! 
Christine: Igen. Egy ostoba levél miatt, 

amit Vinniennek semmi oka sem volt 
megírni. Igazán nem rossz, hogy vénsé- 
gemre, mikor felnőtt gyermekeim vannak, 
egyszerre azzal kezdenek vádolni, hogy 
flörtölök egy buta hajóskapitánnyal.

Mannon (meggyőzve, megkönnyebbülten, 
engesztelőén): Senki sem vádol ezzel. Én 
csak szamárságnak tartom, hogy alkalmat 
adsz a pletykának.

Christine: Biztos, hogy csak ez bántott! 
Mannon: Természetesen. Mi m ás! (Za

vartan veregeti a kezét.) Többet ne beszél
jünk erről. (De nyersen hozzáteszi.) Csak 
még azt szeretném tudni, hogy került ez 
a Brant. . .

Christine: Kérlek, szívesen elmondom.
Papánál találkoztam vele. ö  megszerette 
ezt az embert, úgyhogy mikor ide beko
pogtatott, a  papa miatt nem lehettem 
hozzá rideg. Igyekeztem értésére adni, 
hogy látogatásait nem látom szívesen, de 
az Ilyen fajta ember nem érti a célzáso
kat. összesen négyszer volt itt, ha jól em
lékszem. És hogy ebből pletykák származ
tak volna, az hülyeség. Legfeljebb azt be
szélték a városban, hogy Vinnie miatt jön 
ide. Megkérdezhetsz akárkit a városból.

Mannon: Szemtelen tolakodó. Meg kel
lett volna neki nyíltan mondanod, hogy 
ne jöjjön ide.

Christine (megbánást tettet) : Megmon
dom őszintén: nem volt annyira terhemre, 
mint kellett volna. Mégpedig azért, mert 
híreket hozott a papáról. A  papa tavaly 
sokat betegeskedett, ahogy ezt én meg is 
írtam neked. (Kis ajakrándulással, mintha 
gúnyos mosolyt nyomna el.) El sem tudod 
képzelni, milyen lelkiállapotban voltam. 
Ékszerre kellett aggódnom a papáért, ér
ted és Orinért.

Mannon (mélyen meghatva, hozzáfordul, 
két keze közé fogja felesége kezét, félsze
gen): Christine, én őszintén sajnálom,
hogy igazságtalan voltam. (Hevesen meg
csókolja a kezét, aztán zavarba jön érzel
meinek a n\egnyilvánitásától és tréfás 
hangra fordítja a beszédet.) Féltél, hogy a 
fűbe Ihiarapok. m l!

Christine (elnyomja gúnyos kacagását):

Még kérdezheted! (Szünet. A  férfi meghó
dítva nézi az asszonyt, Végre kitör.)

Mannon: Mindig az járt az eszemben, 
hogy mikor jöhetek már hozzád haza. 
(Hozzáhajlik, hangjában vágy reszket, 
imádattal és hódolattal nyúl az asszony 
hajához.) Szép vagy. Szebb vagy, mint 
valaha. És olyan különös vagy nekem. 
Olyan idegen. Nem ismerek rád. Fiatalabb 
vagy. öreg embernek érzem magam mel
letted, Csak a hajad ugyanaz, ez a külö
nös gyönyörű hajad, amit m indig. . .

Christine (idegesen elkapja a fejét): Kér
lek, ne. (A férfi sértődötten elhúzódik.) Ne 
haragudj . . .  ma este olyan ideges vagyok. 
(Mannon jobbra megy és a fákat néze
getve áll. Christine gyűlölettel nézi a há
tát, tettetett fáradsággal sóhajt, hátradől 
és behúnyja a szemét.) Olyan fáradt va
gyok.

Mannon (kitör): Nem kellett volna-m a
este szóba hoznom ezt a Brant-féle sza
márságot. (Mosolyt erőszakol.) De meg
mondom őszintén, egy kicsit féltékeny 
voltam. (Elfordul és látva, hogy az asz- 
szony szeme le van húnyva, gyorsan oda
megy, ügyetlenül föléje hajlik, hogy meg
csókolja, de fele úton megáll, attól a 
furcsa kifejezéstől, amelyet meglát az asz- 
szony arcán.)

Christine (érzi a férfi vágyát, visszariad, 
szemét nem nyitja ki): Miért nézel így
rám!

Mannon (rajtakapva, elfordul): így?
Hogy? (Kényelmetlenül.) Honnan tudod, 
hogy nézek rád! Hiszen a szemed le van 
csukva. (Aztán mintha valami tehertől 
akarna végre megszabadulni, kitör.) Nem 
tudom megszokni az otthonomat. Olyan 
elhagyatott itt minden. Hozzászoktam a 
táborhoz, ahol éjszaka ezer és ezer ember 
van körülöttem. Az valami védett érzést 
ad az embernek. (Hirtelen megint kényel
metlenül.) Ne hányd le így a szemedet. 
Ne légy olyan hallgatag. (Az asszony ki
nyitja a szemét, ö  végre kimondja.) Any- 
nyit akarok veled beszélni, Christine. Meg 
kell neked magyaráznom valamit, ami 
bennem van. Neked, a feleségemnek. Leg
alább meg kell próbálnom. (Leül mellé.) 
Húnyd be a szemed, úgy mégis jobban tu
dok beszélni. Nekem mindig nehezemre 
esett érzésekről beszélni. Ha rám néztél, 
nem is tudtam. A  szemed mindig o lya n - 
olyan tele volt csenddel. De csak. mióta 
elvettelek. Azelőtt nem. Mikor udvaroltam 
neked lánykorodban, a szemed nagyon be
szédes volt. Akkor tudtam beszélni, mert 
a szemed felelt nekem.

Christine (ránéz Mannonra): Ne beszélj 
most, Ezra.

Mannon: Csukd De a szemed. Hallgasd to
vább. (Az asszony behúnyja a szemét és 6 a 
kétségbeesés színével hangjában folytatja.) 
Az én életemről gondolkoztam, amikor ál-' 
niatlanul feküdtem a táborban néha éjszaka 
és a te életedről. Végigfutottam gondolat
ban az összes éveken, mióta férj és feleség
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vagyunk és próbáltam tisztán meglátni a 
múltúnkat. De semmit sem láttam tisztán, 
csak azt az egyet, hogy mindig volt közöt
tünk valami sorompó, valami gát, ami el
zárt bennünket egymástól. Minden áron sze
rettem volna rájönni, hogy mi volt ez a 
gát, de nem tudtam rájönni (Ügyetlenül.) 
Te tudod!

Christine: Nem értek az egészből semmit.
Mannon: De tudnod kellett róla neked is. 

Ne hazudj, Christine. (Ránéz a nyugodt 
arcra, a behunyt szemre, könyörögve várja 
onnan a segítséget.) Talán mindig tudtad, 
hogy nem szeretsz. Emlékezz csak a mexi
kói háborúra. Láttam, hogy akarod, hogy 
menjek. Ügy éreztem, hogy meggyűlöltél. 
Így  voltt (Nincs válasz.) Ezért mentem is a 
frontra. Beméltem, hogy meghalok. Talán te 
is remélted, nem!

Christine (dadog): N e . . .  n eon ... mért be
szélsz ilyeneket!

Mannon: Mikor hazajöttem, teljesen oda
adtad magad az\ újszülött gyereknek. Eh 
alig léteztem számodra már. Láttam ezt, 
éreztem. Próbáltam a fiamat nem gyűlölni, 
Vinniehez fordultam, de a leánygyermek 
nem feleség még sem. Akkor feltettem ma
gamban, hogy dolgozni fogok a közpályán, 
téged egyedül hagylak a magad életével es 
nem törődöm veled. Étiért nem értem be a 
hajózási üzlettel, ezért mentem a bírói pá
lyára, ezért lettem polgármester, ezért néz
nek rám a városban az emberek úgy, mint 
kittinő közéleti férfiúra, mint kiválóságra. 
K iváló! Hahal Ugyan miben! Amire^az 
életemben legjobban vágytam, abban nem. 
A te szerelmed megtartásában nem voltam 
kiváló. Annál kiválóbb voltam annak fel
mérésben, hogy milyen sokat vesztetterti 
(Ránéz panaszosan.) Mert mielőtt elvettelek,' 
szerettél. Ezt, remélem, nem tagadod!

Christine (kétségbeesve): Nem tagadok V  
semmit. ,

Mannon (rideg büszkeséggel és méltóság
gal kel fel és megadja magát, mint a re
ménytelen helyzetbe került hadvezér.) Rend
iben van. Én azért jöttem haza, hogy el
mondjam, ami benmcm van. Szeretlek. Ak
kor is szeretlek, azóta is "folyton szeretlek 
és most is szerétlek.

Christine (kedvetlenül): Ezra! KérlekI
Mannon: Ezt meg akartam mondani. Le

het, hogy elfelejtetted. Nem teszek szemre
hányást. Bizony nem sokat mondtam, nem 
sóikat mutattam. Van bennem valami külö
nös érzés, ami visszatart, hogy kimondjam, 
amit legjobban szeretnék kimondani és ami 
elrejteti velem, amit szeretnék megmutatni. 
Valami arra kényszerít, hogy némán üldö
géljek a saját szívemben, mint egy halott 
ember szobra a város torén. (Hirtelen át
nyúl, megfogja a kezét.) Tudni akarom, 
hogy mi az a fal, amit a házasságunk épí
tett közénk. Segítened kell, hogy ledöntsem. 
Még jó húsz esztendő van előttünk. Sokat 
gondolkoztam rajta, mit kellene tennünk 
hogy visszajussunk egymáshoz. Az az érzé
sem. hogyha itthon hagynók a gyerekeket 
és elmennénk utazgatni kettesben, a világ 
másik végére és találnánk egy kis szigetet, 
ahol egy darabig egyedül lehelnénk, az jő 
volna. Nagyon megváltoztam, Christine.

Megutáltam a halált. A z életet akarom. Ta
lán még tudsz engem szeretni. (Kétségbe
esett, könyörgő hangon.) Muszáj, hogy meg
szerettessem magam.

Christine (elhúzza a kezét és vadul talpra- 
szökken): Az Isten szerelmére. Hagyd már 
abba ezt a beszédet. Nem értek belőle sem
mit, Hagyj engem egyedül. Aminek úgy 
kell lenni, annak úgy kell lenni. (Hirtelen.) 
Késő vau.

Mannán (mélyen megsértve, visszahúzódva 
katonás merevségében, gépiesén kiveszi órá
ját): Igen. Tizenegy óra hat perc. Ideje be
menni. (Felmegy két lépcsőfokon arccal az 
ágtó felé. Keserűen.) Azt mondod, hogy ne 
beszéljek. Furcsa,

Christine (összeszedte magái, számitóan 
megfogja a férje karját): Nézd, ennek a sok 
beszédnek nincs semmi értelme. Nincs kö
zöttünk semmiféle fal. Szeretlek.

Mannon (vállonragadja, arcába mered): A  
lelkemet adnám oda, ha ezt elölhetném, de 
félek, h ogy . . .  (Az asszony megcsókolja, ő 
vadul karjaiba zárja a nőt.) Christine!
(Az ajtó kinyílik és Lavinia megjelenik fö
löttük. Meztelen lábán papucs, hálóinge fe
lett fekete pongyola, ölelkezésükkor útálat- 

tal rezzen vissza. Azok szétrebbennek.)
Christine: Azt hittem, lefeküdt a kisasz- 

szony. (Ideges, zavart.)
Lavlnin (mereven): Nem tudok aludni. 

Azt gondoltam, járok egy kicsit. Olyan szép 
éjszaka van.

Christine: Ml megyünk feküdni. Apád fá
radt. (Indul, elmegy lánya mellett, férjét 
kézenfogva vezeti az ajtó felé.)

Mannon: Nem nagyon szeretem, ha most 
mászkálsz. Menj be, mennél hamarabb.

Lavinia: Igen, apa.
Mannon: Jó éjszakát. (Az ajtó becsukódik 

mögöttük. Lavinia megáll, maga elé néz. az
tán lemegy a lépcsőn és megint megáll. A  
hálószoba zsalugáterei közt az épület első 
emeletének baloldalán fénycsíkok jelennek 
meg. Felnéz.')

Lavinia (féltékeny gyűlölettel): Gyűlöllek! 
Megint elrabolod tőlem apám szeretőiét. Mi
kor megszülettem, már mindent elloptál 
tőlem. (Kezébe rejti arcát, majdnem zokog.) 
Anyám, mért tetted ezt velem! Bántottalak 
én téged! (Felnéz az ablakra, szenvedélyes 
(Utálattal.) Apám. hogy szeretheted ezt a 
szemérmetlen rongyot! (Őrjöngve.) Nem bí
rom! Nem akarom! Kötelességem szólni 
nekil Megmondom! (Kétségbeesetten kiált.! 
Apai Apa! (Az ablak fenn kinyílik, Mannon 
kinéz.)

Mannon (nyersen): Mit akarsz! Mit
kiabálsz Így!

Lavinia (hebegve): Még nem kívántam jó 
éjszakát neked.

Mannon (mérgesen): E j ! . . .  Hát ezért! 
(Majd gyengéden.) No, jól van, hát jó éj
szakát! Légy jó kislány, menj feküdni men
nél hamarabb.

Lavinia: Igenis, apa. Jó éjszakát! (Man
non visszavonul, az ablak becsukódik. Lavi
nia kétségbeesetten tördeli a kezét, áll és 
néz fel az ablakra.)

(Függöny)

112



NEGYEDIK FELVONÁS
(Szín: Ezt a Mannon hálószobája. Már haj
nalra jár ugyanazon éjjel. Christine mint 
egy kísértet, lassan lopva kisiklik az 
ágyból. A baloldali asztalhoz jön, lábujj
hegyen felveszi a székről az odadobott 
színes mintájú pongyolát és magára ölti. 
Az ágy felől valami hang jön, erre meg
áll, szünet. Ekkor sötéten és élettelenül 

felhangzik Mannon szava.)
Mannon: Christine 1
Christine (hevesen összerezzen): Tessék! 
Mannon: Hajnalodlk, nemi 
Christine: Igen, m á r  szürkül,
Mannon: Miért rezzentél úgy össze, mi

kor szóltam 1 A  hangom olyan idegen 
neked?

Christine: Azt hittem alszol.
Mannon: Nem tudtam aludni. Fekszem 

és gondolkozom. Miért vagy olyan nyug
talan?

Christine: En sem tudóik; aludni.
Mannon: Olyan csendesen bújtál ki az 

ágyból.
Christine: Féltem, hogy felébresztelek. 
Mannon (keserűen): Nem esik jól mel

lettem feküdni? Nem bírod?
Christine: Mindig hánykolódom és ez té

ged zavar.
Mannon: Lámpát kéne gyújtani és be

szélgetni.
Christine (ijedten): Nem akarok beszél

getni. És a sötétet jobban szeretem.
Mannon: De én látni akarlak. (Gyújtót 

keres és meggyujtja a gyertyát, Christine 
gyorsan leül a székre, melyet úgy fordít, 
hogy arócal balfelé ül, háromnegyed arc
cal elfordulva férjétől. Mannon felül az 
ágyban, félig ülő helyzetben helyezkedik 
el. Arca, melyet lobogva világit meg a 
gyertya, keserű és zord kifejezést mutat.) 
Szereted a sötétet, mert akkor nem látod, 
hogy milyen öreg a, férjed, mi?

Christine: Kérlek, ne beszélj így. Ha
folyton ilyen szamárságokat beszélsz, me
gyek a szobámba. (Feláll, de nem fordul 
feléje,)

Mannon: Várj. (Kérő hangon.) Ne menj. 
Nem akarok egyedül lenni. (Az asszony 
visszaül, 6 alázatosan.) Bocsáss meg azért, 
amit mondtam. Sok bennem a keserűség, 
lelhet, hogy a saját gonoszságom és néha 
önkónytelenüi kibuggyan belőlem.

Christine: Egész életedben keserű voltál. 
Mannon: Mielőtt elvettelek, akkor is? 
Christine: Arra nem emlékszem.
Mannon: Nem akarsz rá emlékezni, hogy 

valaha szerettél?
Christine (erősen): Nem akarok a múlt

ról beszélni. (Hirtelen másról beszél.) Hal
lottad Vinniet az éjjel? Ügy sétált le és 
fel a ház előtt, mint valami silbak, aki 
téged őriz. Két óra tájban feküdt le. Hal
lottam az óra'ütést.

Mannon: Legalább vám valaki, aki szeret. 
(Szünet.) Olyan furcsán érzem magam, 
Christine.

Christine: A  szíveddel? Csak nem leszel 
rosszul?

Mannon (hevesen): Nemi (Szünet, majd 
vádolóan.) Erre vársz? Ezért adtad ide ma
gad olyan kétségesen ma éjjel? Azt remél
ted, hogy?. . .

Christine (felugrik): Hagyd ezt abba! En 
ezt nem tudom hallgatni. (Indul.)

Mannon: Ne menj! Bocsáss meg. (Az asz- : 
szoríy leül, ő sötéten folytatja): Ez a ház 
nem az ón házam. Ez nem az én szobám, j 
E? nem az én házam. Ezek mind üresek és 
várnak valakire, hogy az beköltözzön. Te 
sem vagy az én feleségem. Te is vársz va
lamire.

Christine (kezd összeomlwni a feszültség 
alatt): Mire várnék?

Mannon: A  halálra, hogy szabad lehess.
Christine: Kérlek, hagyj nekem békét, i

Ne kínozz folyton ezekkel az őrült gyanú
sításokkal. (Harag és gyűlölet a hangjá
ban.) Nem vagyok a feleséged? Az előbb 
nagyon is úgy viselkedtél velem, mint a 
feleségeddel. Mint a tulajdonoddal

Mannon: A  testtel! (Keserű megvetéssel.) 
Mit jelent nekem ez a test? Nagyon sok 
testet láttam rothadni a napon, hogy a fű 
zöldebb legyen. Hamu és sár. Ez a te fo
galmad a szerelemről? Azt hitted, hogy egy 
testet vettem feleségül. (Aztán, mintha min
den keserűsége, fájdalma egyszerre elszakí
totta volna a gátat.) Ma éjjel is hazudtál 
nekem, mint ahogy mindig hazudtál. Csak 
tetteted a szerelmet. Ügy adod magad, mint
ha néger rabszolga volnál, akit. árverésen 
vettem. Kéjvágyé állatnak tüntettél fel 
saját magam előtt. Mint ahogy a nász- 
éjszakánk óta tetted. Tisztábbnak érezném 
magam, ha most jönnék haza egy nyilvános 
házból. Több tisztességet éreznék magam és 
az élet között.

Christine (elcsukló hangon): Nézd, Ezra, 
én nem fogom tűrni, hogy. . .

Mannon (éles nevetéssel): És én még azt 
hittem, hogy hazatérésem valami újat fog 
jelenteni, új szerelmet fog jelenteni közöt
tünk. Elmoudtam neked minden titkos érzé
semet. Kitéptem előtted a belsőmet, azt 
hittem, meg fogsz érteni Micsoda vén sza
már vagyok, bizonyisten.

Christine (csípősen): Hát azt hitted, hogy 
cl tudsz gyengíteni; hogy el tudod felejtetni 
velem azokat az éveket mind? Nem, Ezra, 
most már késő. (Hangja megváltozik, mint
ha elhatározott volna valamit, most már 
kimondottan sértő.) Akarod tudni az iga
zat? Mér ki is találtad. Használtál. Gyere
keket adtál nekem, de soha, soha nem vol
tam a tiéd. Nem tudtam ai tiéd lenni és ki 
volt az oka? Én szerettelek, mikor hozzád- 
mentem. En neked akartam magam adni.
De te csináltad, hogy ne tudjam magam 
odaadni. Utálattal töltöttél el.

Mannon (dühöngve): Te mondod ezt ne
kem? (Igyekszik lecsillapodni, dadog.) 
Nem . . .  nem. Maradj nyugton. Nem szabad 
veszekednem. Nem szabad felizgatnom ma
gam, mert nagyon könnyen . . .

Christlnne (számítóan. kegyetlenséggel 
izgatja): Nem, ne vedd fel ezt a részvétet- 
keltő hangot. Az igazat akartad hallani, 
hát most meg fogod hallani.

Mannon (ijedten): Hagyj békében.
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Christine: Hazudtami Hazudtam' Braul
kapitányról is. ö  M.ari« űrautóménak a fia. 
Es miattam jött ide. Nem Vinnie miatt. Én 
hívtam.

Maimon (dühbe; jö n ) : Tel Ezt mérted 
tenni? Idehozni a fiát annak a . . .

Christlno; Igenis ezt mertem tenni. És ha 
Newyorkba mentem, nem, a papához men
tem, hanem őhozzá, ö  kedves & gyengéd. 
Olyan, amilyen te sose voltál, ö  az, ami 
után melletted töltött évek alatt mindig 
úgy sóvárogtam: szeretőml Imáaom! Most 
tudod az igazat!

Manncm (ő r jön g v e  igyekszik  kiszállni az 
á g yb ó l); T e .. .  Te . . . !  Megfoglak ölni. 
(H irtelen  hanyattdől, hörög, balra fordul, 
n yög, éles  fá jdalom tól szenved.)

Christine (vad öröm m el): AI (Á tfu t a 
saját szobájába és azonnal visszatér, kezé
ben k is  skatu lya , a fé r fi  háttal fe tren g  az 
ajtónak, görcsével van elfog la lva : nem  
v e tte  észre az asszonynak sem  távozáséi, 
sem  jövését.)

Mannon: Orvosságot. . .  Gyorsan .
(Fuldoklik.)

Christine (elfordul tőle, k ivesz e g y  p iru 
lá t a skatulyából, közben kérd i): Hol az 
orvosság?

Mannon: Ott a polcon! Gyorsan!
Christine: Már itt vám. (Ü gy tesz, m intha  

az á g y felő li orvosságból venne, aztán oda- 
n yú jtja  a k iv e tt p irulát és eg jj pohár v i 
z e t ) : Tessék! (A  fé r fi  n yög v e  fordul fe lé je  
és k itá tja  a száját, 6 rá teszi a pirulát a 
fé r fi  n y e lv ére  és  odatartja szájához a p o 
harat.) Most igyál 1

Mannon (iszik e g y  k ortyot, aztán h irte
len vad rém ület je len ik  m eg  az arcán ): 
Ez nem az én orvosságom! (A z asszony  
vissza m egy  az asztalhoz, a skatu lyát m aga  
m ögött tartja , m intha re jtek h ely é t keresne  
neki. A z  asztalnál ü gyesen  leteszi magam ö- 
g ö tt a skatu lyát, aztán rögtön  m aga elé  
tartja  a kezét, m utatja, h og y  nincs nála 
sem m i. A  fé r fi  borzasztó vádoló pillantás
sal m ered  rá. S eg ítségért akar kiáltani, de 
csak reked t suttogás lesz b elő le); Vinnie... 
Segítség! (E szm életleül hanyatlik vissza, 
aggonizál. — C hristine nézi. H irtelen  m eg 
rém ül, m ert a haliból za jt hall. K étségb e
ese tt  gyorsasá ggal kapja fe l a  skatu lyát és  
a  hdtam ögé tartja. Ü g y  á ll az a jtóra  n ézve, 
m elyen  át Lavinia  m ost lép be a szobába. 
Ü gy van ö ltözve, m int az előző felvonás  
végén . R ém ülten habozva áll az ajtóban, 
látszik, h ogy  m ost ébredt.)

Lavinia; Borzasztó álmom vo lt. . .  Mintha 
apa kiáltott volna értem ... Arra ébredtem 
f  e l . . .

Christine (reszket a bűnös fé le lem től): 
Éppen most görcse volt.

Lavinia (az ágyhoz rohan ); Apa! (Á tka
rolja .) Elájult!

üraim szdkelesz. Eau Radlensrt használ!*
1.60 pengő. Barna vagy fetet* hajat nyer az Eisner-féle 
dlóklvonnttíH. (1.60 pengő), Elsner drogéria, föh kam. 
szili Andrássy-út 37. — Lerakatok: Szegeden Mannhelm 
Saa drogéria Marosvásárhely—Targu Murea Fekete 

Mihály drogéria

Christine: Nem, most már jól van. Hagyd 
aludni. (E kkor Mannon u tolsó szikrájával 
az életerőn ek , felü l Lavinia karjában, nehe
zen felem eli a  karjá t és  vádolóan ujjúval 
fe le ség ére  mutat.)

Mannon (h örögve): ö  tette ... Nem or
vosság . . .  (V isszaesik.)

Lavinia: Apa! (Rém ülten nyúl pulzusáért 
és m ellére hajlik, h ogy  szívdobogását 
fig ye lje .)

Christine; Hagyd békén. Elaludt.
Lavinia: Meghalt!
Christine (gépiesen  ism étli): Meghalt!

(Furcsa szín telen  hangon.) Remélem béké
ben nyugszik.

Lavinia (gyű lö lettel fordul fe lé je ) :  Ne tet
tesd magad! Te akartad, hogy meghaljon. 
Te . . .  (M egáll, elborzadó gyanúval mered  
anyjára, aztán erőteljes , vádoló hangon tá
mad rá.) Mért mutatott rád az ujJávái? Mért 
mondta, hogy te tettedt Felelj!

Christine: Megmondtam nelki, ihogyBrant 
a szeretőim.

Lavinia (elborzad): Szándékosan mondtad 
meg neki, mert tudtad, hogy a szíve. . .  Meg
ölted! Megölted!

Christine: .Nem, te csináltad az egészet. 
Te ébresztetted fel a gyanúját. Folyton csak 
halálról és szerelemről beszélt. Kiszedte be
lőlem. (H angja  vastagabb, mintha álmos 
volna és az elalvás ellen  küzdene, szeme 
fé lig  bezárul.1

Lavinia (m egragadja a vállánál fogva, 
m egrázza): Idehallgass! Nézz a szemem 
közé! ö  azt mondta, hogy »nem orvosság*. 
Mit értett ezalatt?

Christine (állandóan háta m ögött tartja  a 
m érget): A z t . . .  azt nem tudom.

Lavinia: De tudod! Mondd meg!
Christine (utolsó ere jével összeszedi ma

gát és m egbotránkozva  tette tv e  kiá lt): 
Anyádat vádolod azzal, h og y ...

Lavinia: Igen. É n ... ( Majd tünődrve.) 
Nem. Ennyire gonosz még sem lehettél.

Christine (ere je fogytd n , szédelegve): Nem 
értem, hogy miről beszélsz. (Lavinia mellől 
szobája fe lé  oldalog, h á tem ögött r e jtv e  a 
m érget.) El fogok ájulni. Muszáj lefeküd
nöm . . .  Én . . .  (Indul, de m egtdntorodlk, 
térd ei m egrogynak , az á g y  lábánál rogy  ősz- 
sze. K eze e le jti a  skatulyát, Lavinia ezt nem  
veszi észre. M egrém ülve Christine ájulásá
tól, térdre ereszked ik  m ellette és  pulzusa 
után nyúl. Látván, h ogy  an yja  csak el
á ju lt, gyű lölete  azonnal visszatér. Eles, vá 
doló hangon.)

Lavinia: Te ölted meg azzal, hogy meg- 
mondtad neki! Most azt hiszed, hogy hozzá 
mehetsz Branthoz! Nem fogsz hozzámenni. 
Amíg élek. nem fogsz! Lakóiul fogsz a bű
nödért. Majd én megtalálom a módját. (Fel
áll, m ikor m egldtja a  skatulyát, felkapja. 
G yanúja a valóság borzasztó m egism erésévé 
változik . Slkoltva húzódik tovább az ágy 
m entén, a skatu lyát kezében szorongatja. 
A z á g y  fe jén é l térdre hull és átöleli halott 
apját.) Apa! Ne hagyj itt engem! Gyere 
vissza, mondd meg. mit csimáljak?

FÜGGÖNY

Jövő héten közöljük az Amerikai Elektra második részét:
»Az ŰZÖTT VAD«-at,

két hét múlva pedig a darab harmadik részét >A KÍSÉRTETEK HÁZÁ«-t.
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(17. f o l y t a t á s .)
— Rám?
Lisszer egyszerű hangon megismételte.
— önre. Természetesen. Kire ás gondolhatnék? Ki érit még úgy szín

házhoz, mint Beöthy László?
Beöthy nem tudott szóhoz jutni. Egyszerre ezerfélét szeretett volna 

mondani. Milyen igaza van Flaubertnek, — gondolta — a szó valóban csak 
rekedt üstdob. Néha milyen nehéz kifejezni azt, amit az ember mondani 
szeretne Ez gyönyörű lesz. Beülni egy kis színházba, -ami olyan, mint 
valami gyöngyházzal kirakott finomművű kis aranydoboz. A színházi em
ber igazi vágyálma a kis színház, ahol minden, apróságról személyesen 
intézkedhetik. Végre megmutathatja.,. A  lejárt ember, az átjátszott szín
házi szakértő ismét feladathoz juthat. A 'kételkedő, meditáló Lisszert való
sággal fanatizálta. Azonnal ki kell bérelni a Belvárosi Színházat.

Éjjel-nappal tanácskoztak. Végre Lisszer döntött: átvette a színházat. 
Gavallér osan bánt Beöthyvel., Társul vette és szép fizetést 'biztosított neki. 
Havi ezenhatszáz pengőt kap és a bruttó bevétel három százalékát.

A  Vezért hosszú évek letargiája után ismét hatalmába kerítette az élet
mámor. Hetekig nem látták a Fészekben. Reggel nyolckor bement a szín
házba és gyakran csak hajnalban jött ki onnan. Darabokat olvasott, színé
szekkel tárgyalt, utasította a kellékest és a világosítót, mindenhez hozzá
szólt, minden érdekelte. Olyan volt, mint azokban a napokban, amikor a 
Király Színházat felépített?. A Báírdos-rezsimtől örökölte Hajó Sándort, 
aki Bárdos dramaturgja volt és több színésznőt és színészt. Hajóval régóta 
haragban volt. Rossz viszonyuk az Unió-éra alatt kezdődött. Most (kibé
kült. A fiatal színésznők javarészét nem is Ismerte. Feltűnt nefciv hogy 
szegény Forgács Anna és a többiek milyen kistermetűét. »Poeiiy-társulatot 
vettünk át« — mondta és mosolygott,, amikor a szeme végigsímogatta 
Turay Idát, Bállá Zsuzsit és Forgács Annát. Az első feladat, mondta 
Lisszemek, hogy valami egészen ragyogó színészinőt állítsunk a színpadra. 
Ki legyen az? Csak egy percig' habozott és máris válaszolt a saját kérdé
sére:

— Honthy.
Ezt a tervét már régen dédelgette: Honthy Hannából prózai színésznőt 

kell csinálni. Harmadnap már tudták a Fészekben, hogy Honthy Beöthyhez 
szerződött, négyezer pengős havi gázsival. A szakemberek megborzadtak: 
Beöthy már megint ellovagolta magát. Kis színház nem fizethet ennyi 
gázsit még Duse Eleonórának sem,

Beöthy rejtélyesen mosolygott és megnyugtatta az aggodalmaskodó 
Lisszert,

Fanatikusan dolgozott. Türelme határtalan volt. Nem ült még egy hete 
sem a Belvárosi Színház igazgatód, irodájában, máris megteremtett valami 
egészen mélysége® kapcsolatot azokkal a színészekkel, akiket tegnap ismeri 
meg.

—• Nem is értem, — ámuldozott a kis Forgács Anna — hogy van ez? 
Most ismertem meg Beöthyt, máris úgy érzem, mintha ő lenne az apám. 
Pedig nem i® kedveskedik velem.

Beöthyék novemberben vették át az összeomlott színházat. Lisszer azt 
szerette volna, ha gondosan kiválasztanak egy darabot és azit) a színészek
C7^DC7Á1 A  I? aaemSIoeök végleg#*, nyomtalan eltávolítása 100% GARANCIA-
3  “  * »* -*  “  VAL. Külföldi hölgyek kozmetikai kiképzése a legrövidebb idő alatt.
Tanítványok ezakazerQ kiképzése. V K r a p r  K A T Ü lP f lk A  M o d e r n  aroápolás
Levélbeit felvilágosítás, vátaszbélyeg 1 1 U I latul llV J L II IC II I lU  Teréz-körút 1/a. Tel.: 1-1)0-18,
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tökéletesen, betanulják. Legyen mar az első darab esemény, ügyeljenek íei 
a színházra már a nyitáskor. ,

— Tévedés. — legyintett Beöthy — ez nem fontos. Az első feladat: 
kinyitni a színházat.. A  bezárt színház olyan, mint a fertőző 'beteg. Messzi
ről elkerülik. Játszani kell, mindegy, hogy mit. Majd az első újdonságok 
alatt próbálni lehet azt a darabot, ami siker lesz. Evek óta hordok magam
nál egy darabot. A  címe: Vásáros. Nagy Endre írta. Ezzel nyitunk.

Ez volt az a darab, amely miatt Falud! Jenővel halálosan összeveszett. 
Most Beöthy személyesen vezette a próbákat. Minden hangsúlyra ügyelt. 
Azt remélte, hogy a darabnak sikere lesz. Tévedett. A közönség gyéren 
látogatta a színházat ekkor is. A  Földes-darabnak, a Herczeg-egyfeivonáso- 
soknak szintén neon volt. sikerük. Beöthy nemi lankadt.

— Megmondtam, az a  fontos# hogy nyitva legyen a  színház. Fel a 
fejjel.

Kiíratta a próbatáblára, hogy a színház társulata minden péntek este 
előadás után együtt vacsorázik., Kedélyes és hasznos esték voltak ezek. 
Színészeiben felébresztette a bajtársiam szellemet és színházuk szeretedét.

— Együtt sírunk, együtt nevetünk, — lelkesítette a gyerekeket az egyik 
vacsorán a megfiatalodott Beöthy — mindent megpróbálok, mert ezzel a 
színházzal állok vagy tbukom. A  kudarc a halálom. Meglátjátok, hogy a 
következő darabunk már nagy siker lesz.

A  jjóslat ezúttal bevált.
Előadta a Fehér egér című francia darabot Makay Margittal, Kertész 

Dezsővel és Csertőm Gyulával. Az egykori Gygies, akit Beöthy valaha any- 
nyisra meggyűlölt, hogy soha többé nem akart látni, most sétált és Beöthy 
rögtön rácsapott. Odavette a Belvárosihoz. Alkalmazta régi elvét: »Ezt az 
emlbert -soha többé nem szerződtetem. . .  csak ha szükségem lesz r á , . .«  A 
francia darab bevált. A bevételek estéről-estére emelkedtek. Sajnos, Kertész 
Dezső régebbi szerződése értelmében a huszonötödik előadáson »kiugrott« 
a darabból. Ki lesz az utóda? Akit kombinálni lehetett volna, mind játszott,

Beöthy a színház előcsarnokában beleütközött egy csinos, teltképű 
rózsásarcú fiatalemberbe. Jól megnézte és megállította.

— Ki maga?
— Tag.
— Még nem láttam.
— Pedig bemutatkoztam a többiekkel együtt. Amikor át tetszett venni 

a színházat. Delly Ferenc a nevem. Százhúsz pengő gázsim van.
A  Vezér mégegyszer végigmérte, aztán rendelkezett. Jöjjön be holnap 

délelőtt a próbára, átveszi a Kertész szerepét. Valóban a huszonhatodik 
előadáson már ő játszott. Sikerrel. Előadás után Beöthy bement új amo- 
rozója öltözőjébe és így szólt:

— Fizetését háromszorosára emelem. Jónapot.
Már ott ás hagyta.
Ismét huszonhatéves volt a vezér, magyarázott, vitázott, színészeket 

rendelt be, hogy átvegye velük szerepüket. Lelkesszemű fiatal írókat okta
tott, jelenetről-jelenetre irányította őket. Semmit nem nagyolt el, lázas 
volt és becsvágyó. A színház már az első hónapokban sem dolgozott ráfize
téssel. A  második komoly siker az »Ügyvéd és férje« című darab volt, 
amelyben Honthy Hanna tökéleteset nyújtott. Beöthy tehetségformáló ereje 
régi fényében tündökölt. Gózont, aki füttyművész és kabarénevezetesség 
volt, a  Belvárosiban gyúrta át mai szerepkörére. Folyton friss tehetségek 
után kutatott. Felhozta Bilicsit és áradozva beszélt egy színésznőről, akit 
Szegeden látott. A  színésznő ebben az évben még nem jöhetett fel Pestre. 
Beöthy mélyen fájlalta.

— Sokat fogtok még róla hallani, — mondta az egyik pénteki vacsorán 
— ez a szegedi színésznő az új Varsányi. Dayka Margit a neve.

Amikor a nyári szünet elkezdődött, Beöthy és Lisszer elégedetten álla-, 
pították meg, hogy a csonka szezonban nem fizettek rá. Kezdetnek ez is 
szép. Beöthy a kánikulai napokban is érintkezett! színészeivel, tüzelte őket 
és szervezkedett. Terveket kovácsolt, tárgyalt. Hegedűs Tibor a rendező 
elszerződött tőle. Unotoaöcosét, Rákosi Pált szerződtette a helyére, főren
dezőnek és helyettesének pedig Gaál Bélát vette maga mellé. Gaált már 
régen ismerte. Még a háború alatt bankot adott Beöthy a Fészekben. Az 
egyik helyre leült, egy 'botra támaszkodó, háborús szenvedésektől megviselt 
arcú főhadnagy. Életében akkor játszott először. Nem is tudta feldobni a



lapokat, sejtelme sem volt a játékról, ennek ellenére, vagy talán éppen 
ezért, halamra gyűlt a pénz előtte. Tizenhetet ütött Beöthy ellen. A Vezér 
olyan mérges volt, hogy már a kulcsait is elfelejtette lóhátai. Végül már 
kitört.

— Ki ez az ember, aki a lapokat sem ismeri és tizenhetet üt ellenem?
A főhadnagy imiegibántohtan felállt és érdesen szólt.
— Ha önt érdekli, Gaál Béla főhadnagy vagyak.
Sokáig nem találkoztak. Amikor Gaál megalapította a Madách Szín

házat, ezt a szép avantgardista kísérletet, Beöthy egy este heült a »Holnap 
reggel« előadására és eiibűvölten tapsolt. Gaál a filmhez került és azontúl 
a készekben akadtak néha össze, többnyire kártyapartikban. Most szólt 
Beöthy Gaálnak, hogy odavenné helyettes igazgatónak a Belvárosi Szín
házhoz. Igaz, — jegyezte meg — a színház sokkal kisebb lehetőségeket 
nyújt, mint a film, de ha van kedve, jöjjön. Gaál bólintott, nem is kötöttek 
írásos szerződést, elfogadta Beöthy szóbeli ajánlatát.

Játszották a Tied a szívem című daralbat, amelyre Márkus Emíliát 
szerződtette. Az egyik előadásra Delly Ferenc, aki rohamosan nópszerű- 
södött, holhrészegen jött be. Gaál Béla dühöngött és ordított, hogy szigo
rúan kell megbüntetni a színészt, példás büntetést mérni rá. Az amarozo 
szörnyen elkészült; dülöngélt a színpadon, tágranyilt szemmel bámész
kodott, nagy fejét lógatta és a szerepéből egy szót sem mondott. A néző
téren pisszegtek, Márkus Emma fejgörcsöt kapott. A helyzet menthetet
lenül kínos volt és időnként Delly helyett Rákosi Pál lépett a színpadra, 
olvasta a berúgott színész szerepét. Beöthy tbement az öt üveg pezsgőn 
átvészelt színészhez. Megsimogatta a fejét.

— Fiacskám, idd meg ezt a kis feketét. . .
A dühöngő Delly kivágta a poharat Beöthy kezéből, úgy, hogy meg

sebezte a Vezért.
— Nem kell. Konyakot kérek.
— Idd meg fiaim. . .  Na, térj magadhoz. . .
— Hagyjon békén Vezérem. . .
A színész vészesen méregette igazgatóját.
— Ugyan, ugyan. . .  Becsüld meg magad. Márkus Emília a partne

red. Rangod van a színészetben. Ki tiszteljen téged, ha te ily megalázó 
helyzetekbe kerülsz?

A szelíd szavak felborzolták a színész lelkiismeretét. Kihúzta magát, 
kiment a színpadra és ahogy tudott, játszott. Mentette, amit még lehetett.

Beöthy Gaált is csillapította.
— Édes fiam, mi is voltunk fiatalok. Nem szabad túlzott szigorral 

elkedvetleníteni a fiatal csikót.
Másnap este Delly bűntudatos arccal állt meg a Vezér előtt. Néhány 

bocsánatkérő szót morgott.
— Szervusz. Kialudtad magad? — nevetett rá Beöthy és megsimo

gatta a? arcát. — Ezt többé ne csináld. Ha megismétled a tegnapi bot
rányt, megverlek.

— Haragszik Vezérem?
— Nem haragszom. Csak az ítélkezhetik, aki soha sem volt bűnös. 

Én nem ítélkezem.
A  Nászójszaka című francia darabra készültek. A  törzstársulat, 

Honthy Hanna, Berky Lili, Székely Lujza, Delly Ferenc, Gózon Gyula 
és Sugár Lajos próbálták a francia zenes vígjátékot. Már egy héttel a 
premier előtt mindenki 'bízott a darabban. Gaál Béla azt ajánlotta, hogy 
két amerikai dzsesz-betétet kell a darabban elhelyezni.

— Ugyan, — vitatkozott Beöthy — hogy képzel ilyesmit? Ezt az 
édes francia muzsikát, ezt a ragyogó, bűbájos Messager-zenét tönkre 
akarja tenni ilyen modern marhasággal? Hiszen a dzsesz az nem mu
zsika. Az hangzavar. Az kakafónia.

Gaál erősködött a dzsetsa-szá/mok érdekében. Délután elmentek a

KÜLFÖLDI HÖLGYEK TÖKÉLETES KOZME-
TlVál VIVÉD7ÉCC a legrövidebb Idő alatt
IIr AI MKCrtCOU K ö m ö n  k o z m e t i k a

Teré/.-kOrút l|a. Telefon, lt-40-18.
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í  eszekbe. Beöthy újra felszokott a klubba, igaz, ihogy hazárdjátékot nem 
játszott. Leültek römizni.

Ez maga, dühöngött a Vezér — dzseszt akar 'beépíteni a finom 
francia darabba és kiadja a jé  lapot. A  kettő ugyanaz. . .

Gaál elnmeint a His Mastens Voice-hez és kiválasztott két lemezt. Egy 
tangót és egy foxot. Bevitte _a Belvárosi Színházba, ott az előcsarnokban 
leült a_ Vezér, köréqe a színészek. Gaál feltette a  lemezeket a gramofon 
korongjára. A színészek elbiivölten tapsoltak. Nagyon tetszett a két 
lemez. Beöthy sétált, csörgette a kulcsait.

— Hogy tetszett Vezérem?
— Sehogy.
Aztán vállatvont és így szólt.
— Hát nem tudom. Ha hisz benne. Csinálja. ..
A dasesz már az új viliág új muzsikája volt. Beöthy elkezdte a Szula- 

mithnál, folytatta a János vitézen és eljutott a modern franciákig. 
Yvain még tetszett neki. A dzseszhea már öreg volt a füle.

A  jelmezes főpróbán Dtelly Ferenc részeg volt. Amikor jelentették, 
hogy Feri berúgott, Beöthy felszaladt a színpadra, kihúzta kedves színé
szét és úgy megverte, hogy az kékült és zöldült.

— Mondtam a múltkor, hogy nem haragszom. De ha mégegyszer 
részeg ikszel, 'megverlek. Ez most megtörtént.

A premieren Beöthy szokása szerint az utolsó páholy peremére dőlve 
nézte az előadást. Az első felvonás közepén hangzott fel az első dzsesz- 
muzsika. Utána dübörgőit a taps és a publikum megismételtette a szá
mot. BeeÜhy hátralökött a kezével Gaál Béla felé és így szólt:

— N a. . .  igaza volt. . .
A  Nászéjszaka az év nagy sikere lett. Nyolcvanszor tették ki a táb

lát. De azontúl is telt házak előtt játszották az édes-pajkos zenés játékot. 
Beöthy ki virult, lobogott. Temérdek pénzt keresett. Nagy gázsiján kívül 
most a bruttó-bevételből élvezett három százalék jutaléka is komoly ösz- 
szeget jelentett. Azért pénze soha nem volt. Zsebből jutalmazott színé
szeket, folyton taxin járt, színészeit gavalléros ajándékokkal halmozta 
el, háztartására ismét a régi bőkezűséggel költött és ha hazárdot nem 
is játszott, a kártyázás is emésztette jövedelmét. De a pénzzel kevéssé 
törődött. Ismét számított, újra voltak barátai. Ha színházi kérdésekben 
nyilatkozat kellett a lapoknak, elsősorban megint tőle kértek intervjút. 
Estélyeket adott. Gyakran hívott húsz-harminc vendéget valamelyik 
kocsmába, amit újonnan felfedezett. Mert nemcsak írókat és színészeket, 
kocsmákat is szeretett felfedezni. Fogai megromlottak és kihulltak. Irtó
zott attól, hogy hamis fogsort csináltasson. A »machét«, a mesterségest, 
a pótlékot még fogsorban sem bírta elviselni. Azt a kocsmát szerette, 
ahol puha volt az étel, amit ő is meg tudott rágni. Ismét ugratott, mint 
régen. A  céltábla mostanában Karvaly Jóska, az elátkozott piktor volt. 
Órákig tudott nevetni, ha a festőt becsapta valami pokolian kieszelt 
csínnyel.

Elérkeztek a Násaéjszaika .századaik előadásaihoz. A ; bankettet a Nem
zeti Kaszinó nyilvános éttermében rendezték, A menükártyán a Nász
éjszaka egyik betétszáma szerepelt. így  hangzott:

M E N Ü :
B o u i l lo n  
T e n g e r i  r á k

* F i n o m  h o lla n d i s z ó ss z a l  
S z á r n y a s
V e g y e d  k o m p ó 't á l
é s  m e l lé  k e llv ir á g
G e r v a is
T e js z í n e s  to r ta
B i s c u i t  k r é m b e  s o d o r v a
G y ü m ö lc s ,  s z é p e n  s o r b a
F r i s s  a n a n á s z  m e g  b a n á n

A bankett .ragyogó hangulatban folyt le. A színháznak ezen a napon 
nyolcvannyolcezer pengő megtakarított pénze volt a szomszédos Bel
városi Takarékpénztárban. Beöthy diadalmas arccal nézett társára.

— N a . . .  ehhez mit szól?
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Lisvsaer megszorította a Vezér kezét.
— Köszönöm.
A Vezér a századik előadáson virágkosarat küldött Honthy Hanná

nak. A mellékeit névjegyre ezt írta:
»Ez a te Násaéjezaikád igazán nem volt meddő! Egy egész sereg 

purdé rajzott fai felőle: a hír, a dicsőség, a népszerűség, az elismerés. 
Örülj ezeknek a gyerekeidnek és ne felejtsd el a nagyapát, Beöthy 
Lászlót. 1928. III. 23. A Nászéjszaka századik előadásán.«

A diadalmas Messager-zenés vígjáték után heves viták kezdődtek 
Beöthy László és (Jaál Béla között.

— Vezérem, — érvelt Gaól Béla — maradjunk azon a sínen, amelyen 
sikerünk van. Finom kis franciás vígjátékokat játsszunk, kis pikanté
riákkal, szellemes muzsikával. Láthatjuk, hogy ez kell a közönségnek.

— Sajnálom, — zárkózott el a Vezér — a Belvárosiból nem csinálok 
vodvill-színházat. Nem skatulyázom be a társulatot egy műfajra. Min
dent játszunk!

— De Vezérem. . .  Amikor öt színháza volt, mind az ötre különböző 
feladatot osztott. . .  Ebben a kis bonbonierben nem lehet annyit teljesí
teni, amennyi öt színháznak a feladata.

Beöthyt nem lehetett meggyőzni. Művészieden dolognak tartotta a 
specializálódást. Mindent akart játszani, ami jó. Török Rezsői behozott 
egy darabot, aminek A meztelen ember volt a címe. Beöthy fanatikusan 
hitt ebben a színdarabban. Hirdette, hogy olyan siker lesz, amely mel
lett a Naszéjszafaa hatása is elhalványodik. A színháznál többen kétel
kedtek ebben'. A  Vezér az aggodalmaskodókat letertroirizálta. Apadt-anyait 
beleadott az előkészületekbe. A darabokkal, amit játszott, nem törődött. 
Csak A  meztelen ember érdekelte. Szcenikusokkal tárgyalt, akik a kiál
lítással valóban elképesztették a nézőket. Ilyen fényes felkészültséggel 
addig nem játszottak darabot Budapesten. Beöthy, aki a Belvárosiban 
csak az első darabok és a Nászéjszaka próbáira járt be, mert szíveseb
ben üldögélt az igazgatói irodáiban, most mindén próbán ott volt, ás 
ügyelt arra, hogy az előadás összevágó legyen. Pontos szereptudást 
követelt még Rózsahegyi Kálmántól is, akinek pedig gyenge oldala volt 
a tanulás.

— Ez a darab az egész világot be fogja járni. Ez a mai idők Lilioma.
— Ennyire hisz A meztelen emberben Vezérem — kérdezte Gózon.
— A modern magyar színműírás új fejezete kezdődik ezzel a darab

bal — állította Beöthy László.
Ilyen alaposan, ilyen teljesen soha még nem csalódott. A színház, 

amely addig lelkes közönséget nevelt, üresen tátongott az új darab elő
adásai alatt. Még vattázni sem lehetett. Szabadjeggyel sem jött közön
ség. A tehetséges, humoros vénájú Török Rezső ügyes témát dolgozott 
fel, de darabjának cselekménye állandóan megakadt a kabarés jelenetek 
zátonyain. Beöthy, aki ezreket ölt be díszletekbe, ruhákba és hirdeté
sekbe, megdöbbenten fogadta a lesújtó bukást.

Mint igazi kártyás, hitt a sorsszerűségben, a szerencsesorozatokban 
és a kitartó következetes pechben. Töprengett, vájjon vége van-e a jó 
szériának, vagy csak múló balsiker A meztelen ember és rövidesen kide
rül az égf A jó időkben úgy megszokta az esti pénztárban való üldögé- 
lóst, hogy most is bejárt és ott ült a kasszában Bözsi kisasszony mellett. 
Kínos negyedórák teltek el és senki nem hajolt az ablakhoz jegyet vál
tani. Eppén nem volt pénze; minthogy százalékot kapott a  bruttóba vétel
ből, idegesen nézte a bejáratot, lesve., fai jön a pénztárhoz! De nem jött 
sémid. . .  Idegesen dobolt és elképesztően hamisan régi dialliamókat fütyült. 
Aztán furcsa mosollyal a szája szögletében felsóhajtott.

— Te is fiam Bruttó! . . .
*

A színház csúszott a lejtőn.
Vajek szolga keserűen mesélte a sugdosó, fejcsóváló színészeknek.
— Már csak hozok á bánkból, sohá sé viszek ...
Bizony a bankbetét megfogyatkozott. A hirtelen bedobott újdonsá

gok nem váltották be a reménységeket. A hangulat is megromlott. Meg
történt, hogy Beöthy nem jött be a színházba. Később nemcsak a pénz
tárfülkét kerülte el, de kasszaraportot sem kért.
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Török Rezsőinek, pedig, aki a szerencsétlen premier után heteikig nem 
mutatkozott, ezt a  levelet írta:

Kedves ás tisztelt barátom!
Nem tudom ön 'hol van és hogyan van, nem hallom, mit csinál, mert 

hiszen hónapok óta nemi láttam önt és mim hallottam önről. Ez a látha
tatlanság és ez a csend aggódóvá tesz, merít azt kell hinnem, hogy ön 
még mindig a darabja — vagy a darabunk — sorsa fölött borong, még 
mindig ennek a sikertelenségnek a foglya.

Ha pedig ez igaz, szeretném önt fölrázni ebből a kábulatból, szeret
ném önsnek odakiáltani több igazsággal, mint szerénységgel, azt a régi 
mondást: viotnix causa diis piacúit, séd victa Caitoni, Ami azt jelenti, 
hogy vannak és vagyunk sokan, atkák hisznek önben, akik magynatairtják 
az ön tehetségét, akik igen sokat várunk öntől s akik csak egyet nem 
szeretnénk, ha a hóhéroknak a darabbal együtt sikerüli volna az írót is 
agyonverniük.

ön  mást azoknak >a bűnén mereng, vagy tajtékzik, akik az ön boldog
talanságát okozták. De ne felejtse el, hogy bűn nemcsak az okozott bol
dogtalanság, hanem a nem' okozott boldogság is. És ön is bűnös lesz, ha 
azt a remek írói tehetséget, amellyel az Úristen megáldotta, haladékta
lanul vislsza nem' állítja annak a nagy dolognak a szolgálatába, amely
nek mindnyájan cselédjei vagyunk. És ha szolgálatunk közben korbácsot 
kapunk, lehajtjuk a fejünket és tovább végezzük a munkát, mert őtőle 
verés is jobban esik, mint idegen istenktől az áldás.

Szeretettel köszönti és híradást kór iga® barátja
Beöthy László.

Az új szezont Venneuii Én és a húgom című darabjával nyitották 
meg. Végre egy színdarab, amelyre nem kellett ráfizetni. Ha nem is 
volt siker, félházak mellett előkészítették Hevesi Sándor Amazon-ját. 
Beöthy, ha bajbasodródott, mindig Fedák Sárira gondolt. Zsázsát olyan 
teljesértékű színésznőnek, nem: színházi lénynek, mentőangyalnak tar
totta, aki személyiségének varázsával az utolsó pillanatban is mindent 
megmenthet.

— Hamis vágányra tévedtünk — vallotta. — De majd a Zsazsa. . .  
Az Amazon lesz az új Antónia . . .

Az Amazon ugyanúgy megbukott, mint A  meztelen ember. A  tizen
hetedik előadás után le kellett venni a darabot.

Beöthy most már kétségbeesetten próbálkozott. Egyik balfogás a 
másikat követte. Mindig azon törte a fejét, hogy valami meglepővel, 
különössel visszaszoktassa a közönséget a Belvárosi Színházba. Egy 
vizsgálóbíró szerepet akart kiosztani Bíró Lajos Bosizarfcánytánc című 
darabjában. Rátámadt Gaál Bélára.

— A vizsgálóbírót maga fogja játszani!
—■ Én? — hüledezett a főrendező. — A  Madách Színházban játszottam 

utoljára. . .
— Ez a szerep a maga egyéniségére van szabva. Ehhez kell a maga 

hidegsége, ereje, kíméletlensége és józansága.
— En pedig nem festem ki magam többé. — Gaál Béla hajthatatlan 

volt és nem vállalkozott arra, hogy a szerepet eljátssza.
Beöthy erre táviratozott Janovich Jenőnek, a Kolozsvári Színház 

igazgatójának. Jöjjön azonnal! A kolozsvári igazgató nem sejtette, mit 
akar Beöthy, azonnal vonatra ült és másnap jelentkezett a Vezérnél.

— Azért hívtam, mert van itt egy szerep, ami kiált maga után. 
Egy vizsgálóbíró-szerep!

Janovich kihűltén bámult Beöthytre.
— Ezért hivatott Vezérem?
— Ezért.
— Kár volt.
ö  sem vállalta a szerepet, amelyet azután Sugár Lajos kitünően 

játszott.
Es ezekben a napokban hirtelen összecsuklott Beöthy László. Nem 

érdekelte többé a színház. Az írókat nem fogadta, a színészeken keresz- 
tülnézett. Napokig nem látták. Ismét bejárt a bakkszobába. Volt egy 
premierje, amelyre el sem ment. Egy házi főpróbája, amikor igazgatói
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irodájában ült és belemerült egy keresztrejtvény megfejtésébe. Hajó 
Sándor rányitotta az ajtót. Megdöbbent.

— A francia seregek Moszkva alatt táboroznak — mondotta Hajó 
Sándor — és Napóleon a Coimedie Fnaneaise alapszabályait szővegezi. . .  
ön itt, miközben a házifőpróba folyik? Keresztrejtvényt fejt akkor, 
amikor a bázifőpróbán most nyilt szét a függöny a második felvonásra?

Beöthy felnézett. Arca gyűrött és fáradt volt. A  szeme megtört. 
A szájaszögletében keserű ránc húzódott.

— Hajókám, — lehajtotta a fejét — már nem bírom tovább. Eám 
szakad a színház. Nem bírok több darabot nézni. Színésszel beszélni. 
Nem bírom már.

Visszahajolt a keresztrejtvényre. Függőleges, nyolc betű, római 
férfiú. Beírta: Catilina.

Beöthy Lászlót zárgondnok váltotta fel a pénztárfülkében. A  talaj vég- 
kép kicsúszott a Vezér lába alól. Ismét agytépő gondok kergetőatek fejé
ben. Megint le kellett ülnie undok alakokkal uzsorapénzekről tárgyalni. 
Megtörtén beoldalogni a Rákosi-színiiskola kapuján és a mamát környé
kezni apró kölcsönökért. Izgatottan telefonálni az Elektromos Művekhez és 
huszonnégy órai haladékért könyörögni. Ezt a lelketsenyvesztő kálváriát 
végigcsinálta néhány hétig, aztán szó nélkül abbahagyta.

Egyik napról a  másikra kihűlt.
A  háztulajdonos emberségesen viselkedett. Hitt Beöthyben.
— Méltóságos úr, — kérlelte — ne kedvetlenedjék el. Próbáljon lábra 

állná. Nem sürgetem a házbért. Majd fizet, ha tud.
A  legfontosabb adósság a házbér volt. De Beöthy! a színházépület tulaj

donosának szívélyessége sem villanyozta ifel. Ekkor már annyira elcsüg
gedt, hogy injekciókkal sem lehetett feirázni. Hívei bíztatták: kísérletez
zen, próbálkozzék, nincs még veszve semmi.

— Elég volt, — mosolygott — béke van a szívemben. Nem vádolok, nem 
védekezem. Nem neheztelek senkire. Illetve. . .  Csak egy valakire. , .

Barátai tudták, kire céloz. Honthy Hannára. A művésznő nem akart 
fellépni a hitelét vesztett, divatból kikopott színház üres nézőtere előtt. Be
teget jelentett és szanatóriumba vonult.

— Tőle nem vártam ezt... Menekül a süllyedő hajóról. Igaz, a veszély 
pillanatában először a nőket és a gyermekeket kell megmenteni. De Hanna 
nem »egy n ő . . .«  ö  a testetöltött színjátszás.

Elgondolkozott, fújta maga elé a füstöt.
— En nem hagytam volna el őt.
Honthy Hanna nélkül készült a színház a Liibavásár című operettre. 

Primadonnáról kellett gondoskodni. Kéznél volt egy szép és fiatal vidéki 
színésznő. Vele tanú Itatták be a főszerepet. A próbáikon az új primadonna 
csak »mankírozott«, jelezte a táncot és a mozgásokat.

A  premieren kiderült, hogy a művésznő öt hónapja van áldott állapot
ban. Már lépni is alig tud a színpadon. Elhaló hangon beszélt, gyakran 
elsápadt és hang alig jött ki a torkából. A  vidám librettójú és kedves ze
néj ű operettet le kellett venni a műsorról.

Beöthy László társulati ülésen bejelentette, hogy visszavonul. A színé
szek együttérzésükről biztosították. Valaki még hálát is emlegetett. »Soha 
nem felejtjük el, Vezérünk . . . «  »Isten vele.«

Amikor az ajtó 'becsukódott mögötte, még, hallotta, 'amikor az a színész, 
akit hónapokig gyúrt, javított és csiszolt, a fogai között sziszegte:

— Elkártyázta a színházat.
Beöthy rollós íróasztalát két markos legény cipelte ki a kisikapun. A 

Vezér átnyújtotta kulcsait Gürtler titkárnak. Kezet szorított mindenkivel, 
még Vajekkal, az altiszttel is.

Aztán fogta a kalapját és elment.
Vissza sem nézett.
Otthon már hetek óta tudták a valóságot Simán fogadták Beöthy beje

lentését. Elvégeztetett.
Hja igaz, Laci . . .  — ütött homlokára Beöthy Lászlóné — adóösszeírási 

ivet hoztak. Már többször jöttek érte. Ne feledkezzék el arról, hogy ebéd- 
után kitöltse.

Beöthy László még feketézett, amikor eléje tolták a  hatósági kérdőívet
Gépiesen száguldott át a rovatokon. Amikor a foglalkozás rubrikához 

ért, megállt a tolla. Habozott, aztán beírta: magánzó.
(F o l y t a t j u k .)



N A G Y K E R E S Z  T R E J T  V É N Y
Beküldendő: vízszintes 1, 138 és függőleges 1, 117.

VIXSKINTES:
L A magatabbrondü Állatok agy 

osztálya
IS. Szard tata
20. Arany — franciául
21. Kilátásba helyező
22. Szegecs
23. Olasz város
24. Szállít
25. Akadémiai gradus
26. Embert test rászólnak meg

jelölése
27. Férfinév
29. Sokszor abban rúgják a labdát
30. Sir
31. Tejtermék
32. 385 napja
33. ML
34. Papa
35. Iparos
36. Tissza: falba gipszalt iaék
37. Intő szé
38. Rag
39. Kártyajáték
40. Elem (ék. hiba)
41. Férfinév méasalbangzél
42. Bö
43. Férfihang
45. Német költemény
46. Szabadságtéri kávéház
47. FeltBr
49. Dévád
50. Német kanSce
51. ízt ad
52. Mozgó
53. Puskát használ
54. BM.
55. Haláláig
56. Csillagászati pont
57. Háziállat
59. Estin harag, magyar lénynév
60. Tan ilyen elektromos berende

zés la
61. Lóverseny műszó
82. Nem szoros
63. Jara
84. Házon van
65. Ailatábra
66. Tan, akit Így rángatnak 

(képletes)
67. Jó annak, aki ezt teheti
69. Angyalka Idegen kifejezése
70. Finom tészta
71. Sonterraln
72. All a nagy Duna mentében
73. Sokszor fordul el6
74. Magyar néwégzódés
78. Jókedvű
77. A virágrész
79. Nedvesség
80. Tető
81. Egy lengyel város (tárgy

esetben)
82. Kárt okozó
83. Állat
84. Redfi
85. Esté
86. Német igekőtö
87. Iha
88. S. A.

89. Balbo kereaztneve
92. Indulatszó
93. P. o. a Pata ez
04. Igokdtó
95. ttgyvédek irattárában van
96. . . .  ataa — Mozikéi félsziget 

és állam
97. Bombáz mássalhangzói
98. KSröad, Boráros
99. Ázsiai kOltó (ék. hiba)

100. Olasz tartomány
101. Árva — franciául (ph — f)
102. Férfinév
103. Látcső
104. Szent hegy
106. Jég — németül (fon.)
106. Tissza: rag
107. Arany — franolául
108. Anya, Mutter, Mérő
109. Japán márki
110. Batyut
111. Svájci kanton
112. Egyszerű Ige
113. . . .  mlssa est
114. Névelő (olasz)
115. Juttatná
116. Névmás
117. Német magazin
118. Szeszeitek 
110. Földtan róv.
120. Olasz névelő
121. Imvegőszerű
122. Matéria
123. Tőrök zarándokhely
124. Névmás
125. Bolgár pénz 
1126. Paranesolója 
127. Elpusztítás
129. Elájult
130. Német tojás
131. Felijed
132. Tissxa: petróleum lelőhely
133. Olyan földja, melyen nlnos 

adósság
FÜGGŐLEGES:

1. Ezután vágyik minden em
ber (4 szó)

2. Elszaladtam
3. Tanács — németül
4. Fegyver
5. Dalos
8. Bokros
7. Itt található
8. Bibliai nöl név
9. He primadonna blrtolon beteg 

lesz (ék hiány)
10. Idegen női név 
1L Fűzzer
12. Tözadel rövidítés
13. Egy tartományban
14. Gyógyszer (ékezettel kutyá

ik!)
18. Földrajztartó
18. Caaa d*. . .
17. Nem kell átazéllnl Róma felé
19. Beoe lánynév
20. Hivatalos lavél (ékezet el

csúszott)
21. Nómot prepozíció

23. Oaztor és Pollnz (ók. Mán
24. Ókori népek
28. Latin eset rövidítve
27. Tlasza: fontos fűszsr
29. Harc
31. Eredeti
32. Ipari növény mássalhangzót 
3®. Magyar törtjén elemben sze

replő Idegen !e]edelem
39. Muzulmán előlmédkozé 
39. Pirosító lő (Robié Turn.)
42. Allatlsk
43. Egy játékot játszik (ék Mén
44. Tirágoa tavasz
45. Spanyol női név (dél Bio)
48. Göngysúly
49. Klpling regénye
52. Afrikai tartomány
53. Meg nem figyelt
55. Szigetelt (ék blény)
56. Sérülés mássalhangzót 
59. Magébaszéllt
89. Az angol hadsereg neve 

( . . .  and Navy)
80. Embert kötószalag 
8L Eredet — latinni
03. Észrevétlenül bemegy
84. Rangjelző
87. Opera
88. Bókéamegyel nagyközség 
86. Megtalált régi maradványok 
7L Növényi gyógyszer
74. Semmi sincs benne
76. Slrkert közepe
77. Leánya férje 
76. Franois fizikus 
79. Olaj — angolul
68. Európai nép
61. Hagylak — angolul 
63. Latin közmondás eleje

(------eraa tibl)
647a. Beszéd — latinul
85. Gyógyszer
88. Létezik
89. Orosz cári palota
90. Jogtalanul
91. Közét (ék fsfeal.)
93. Kemény fej mámalbangzól
04. Cefre közepe 
98. Sdlyegység
97. Talláerövldltéz
98. Fúvós hangszer (ók felesi.) 

102. Bücsúvers
104. Névmás 
109. YD.
1118. Parasztién (latinul)
109. Olaszország — franolául
110. Nyelvtani fogalma 
HL ősi magyar név 
113. Kettői mássalhangzó
119. Dipl.
117. TIssza: angol segédige
118. Művészettel (latinul)
119. Német tolyó — francié kés
122. Német véréé
123. Bárom ld. nyelven
124. Község
126. Patakocska
127. Latin kötöszá 
129. Német prepozíció

122
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A LEGGYAKORIBB HAZUGSÁGOK
Nem a nyereség kedvéért játszom, ceak 

szórakozni akarok.
Nem a pénzzel törődöm, csak az elv miatt 

jegyzem, meg.
Nem tudok nélküled élni.
Én igazán neon szoktam pletykám!, de 

azért. . .
Sajnos egyáltalán nem tudok visszaemlé

kezni a világháborúra, mert akkor egészen 
kislány voltam.

A rendőrség már nyomában van a tette
seknek.

Könyörtelenül ki fogom irtani a korrup
ciót.

Tíz éve vagyunk házasok és egész idő 
alatt egy rossz szót sem nallottam a fele
ségemtől.

Valódi angol szövet.

AMERIKAI MÉRETEK
Négy amerikai tisztviselő beszélget. 

Mindegyik a maga vállalatát dicséri.
— A  mi vállalatunk olyan nagy —  

mondja az egyik  — hogy a könyvelő 
biciklije kerekét tintába mártja és úgy 
húzza alá a szaldót, hogy végigbicikli
zik alatta/

A  másik sem hagyja magát:
—  A  mi bankunk olyan nagy, hogy ha 

a bejáratnál benyújtanák egy háromhavi 
váltót, mire a kijárathoz érne, már ese
dékes!

A  harmadik únottan legyint:
— A  mi gyárunkban annyi tisztviselő 

van, hogy ha a bérlistában a neveikben 
az i-re nem teszünk pontot, egy hordó 
tintát takarítunk meg vele.

De megszólal a negyedik s mondd:
—  H ogy jön ez a mi áruházunkhoz! 

Oda egyszer beszabadult egy oroszlán és 
csak fél év múlva vették észre, hogy 
valami eszi a segédeket/

SEBESSÉG
E gy kis hegyipataknak olyan gyors a 

sodra, különösen Vi7 körül, hogy leviszi 
magával a folyóparton álló fűzfák ár
nyékát.

HORGÁSZOKNAK. . .
Nálunk atmyi hal van egy tóban, hogy 

abból hálóval kell kimernie egy csomó 
halat annak, aki horgászni akar benne.

J jt ü M
BUNDATULAJDONOSOK -  

VIGYÁZAT!
Valóban megtörténi ehhez hasonló 

tset, tehát annál jobban megjegyezhetik. 
» hölgyek, akiknek figyelmét most erre 
a szélhámosságra külön felhívjuk!

E gy nagyváros legnagyobb lapjában 
a, következő apróhirdetés jelent meg: 

0LAS20BS2AGI utnmra saját auté- 
mon magammal vinnék feltétlenül 
elegáns hölgyet, mindem költségét 
fedezem. Jelige: Velence—Hóma.

Persze sok jelentkező akadt. A  hirde
tés feladója, csinos, jólöltözött fiatal
ember többel megismerkedett, randevút 
’jeszélt meg, vacsorázni, színházba vitte 
tket. Persze bundája minden jelentke
znek volt — az apróhirdetés »elegáns« 
hölgyet 1keresett. A  bundát, saját ele
gáns kabátjával együtt, természetesen 
mindig a férfi tette a ruhatárba s a 
tzám nála maradt. Előadás vagy vacsora 
közben fontos telefonra hivatkozva ki
ment, kiváltotta a ruhatárból a maga 
kabátjával a hölgy bundáját is — és 
kivitette a bundát egy taxihoz.

Még most is várják vissza. . .

ÚLtaLáimútupafi
V iz e s k a n c s ó , a m e ly ik n e k  b e lü l v a n  

a fü le .
*

P a d lá sb a  b e é p íte t t  p in c e .

*
H a jl íth a tó  h á zte tő .

*
K u r t a fa r k ú  m a la c , m e l y  a z  Ó p e 

ren ciást Innen tú r.

#
M e g m o z d íth a ta tla n  h in ta szék .

*
(YoungfeJlow)

C ip ő  e le v e n  b ő r b ő l. M íg  ö n  a lsz ik , 
a k o p á s  u tá n a  n ő.

*
F a z é k ly u k a s z tó g é p . A z  é p  fa z e k a k  

k ily u k a sz tá sá r a .
*

P e r p e t u u m  s ta b ilé , ö r ö k  á lló  g é p . 
T e n g e ly e k , fo g a s k e r e k e k , c sa p o k  o l y  
tö k é le te s  e lr e n d e z é s e , h o g y  n in c s  az 
a  fö ld i  er ő , v a g y  tü lv ilá g i  h a ta lo m , 
a m e ly  m o z g á s r a  b írn á .



Ki a Korzót szereti, rossz ember nem le h e t ...
Imádom a hajón való utazást. Ha kilométerekben összeszámolom, többet 

mentem hajón, mint vonaton. Azt hiszem az az oka, hogy kényelmesen sétálhat, 
alhat, ülhet az ember s nézheti a gépeket s közben szebbnél-szebb tájakat lát. 
Ezenkívül nem rá z  és olcsó.

Ha nem utazhatom el, kimegyek a pesti hajóállomásra és lefényképezem az 
indulás előtt álló bécsi hajót. A  kép hátára ráírom a Pontos dátumot.

A  fen tí1 lképre elfele jtettem  ráírni a dátumot s m ost nem tudom, hogy  m i-b en
v a g y  1937-ben k észü lt!

ön  mit gondolt
(Aki nem tudja megfejteni, olvassa al segítségül a címét!)

KASZÁLÁS.
Egy mezőt, melynek a területe 75 hek

tár, 5 férfi és 5 gyerek lekaszálja 20 nap 
alatt napi 9 órai munkával.

Hány nap alatt kaszál le egy 25 hektá
ros területet 8 férfi és 2 gyerek, ugyan
csak napi 9 órai munkával, ha egy gye
rek éppen a fele muokát tudja elvégezni, 
mint egy férfit

A FOGADÁS.
Két rejtvényfejtő, A. és B „ a következő 

fogadást köti:
A . kap minden nap egy rejtvényt, me

lyet meg kell fejtenie. Ha megfejti, B. a 
javára ír 10 fillért, ha nem fejti meg, A. 
ír B. javára 5 fillért.

Egy teljes hónapig tart ez a verseny, a 
hónap végén elszámolnak. Április elsején 
kezdik. A  hónap végén A.-nak nem jár

B.-től semmi és B.-nek sem jár A.- 
semmi.

H án y r e j t v é n y t  f e j t e t t  m eg  A.1

BUDAPEST—LONDON.
Pl — főm — fúrt — half — Jobb — ] 

— mór — pár — um — wftng.
1. Világhírű karmester.

.2. Drogériában kapható.
3. Kábítószer.
4. A futballcsapat tagja.
A  meghatározások alapján négy szót i 

lítbatunk a szórészekből elő. A  négy s 
mindegyikében megtaláljuk az ábécé egy 
betűjét. Számoljuk meg, hányadik betű 
a szónak ez a fogalmak mindegyikébi 
előforduló betű. A  négy szám a definfcíi 
sorrendjében összeolvasva adja kil 
méterekben kifejezve a Budapest—Londí 
távolságot.



T ö l t s !
írjuk be a szavakat az ábrákba !

17 betűs szavak: LOKÁLPATRIOTIZMUS, 
MINISZTERREKIDENS.

* betűs szavak: AZONKÍVÜL, RIGŐ- 
MEZEI, SPRINTTÁV, SZÜNETELT.

7 betűs szavak: CSENDŐR, EOKMANN, 
KIPLINiO, KISZMET, LESSING, MEL
LETT, MONITOR, NARBADA, PARITÁS, 
TAKSONY, TAMINAI, Y AT AGÁN.

« betűs szavak: A SÁRGA, ATTIKA, 
ATTILA ÁTFOGÓ, BETETT, CICERO, 
CSALÁS. CSŰRTE, DERENG, EMPOLI, 
EPIZÓD. ISTENI. ISZLÁM, KIVERT. 
NANSEN. NIEÍLLO, NIKKEL, NIZAMI.

REMEGŐ, RICSET, ROMBOL, SILVU 
SINAIA, UNALOM.

5 betűs szavak: AMATI, ATTAK. IDEBE 
KRONE.

4 betűs szavak: ETTE, INAL. KILO,
KIVI. MÁST. OSLA. ÖREG. RIEN.

3 betűs szavak: ÁAL, AAV, AER, AKT, 
ALA, A TŐ, BZS. CIT, CRR, EDE EZ E, 
EZK, GNT. LER. LUN, MÓL OPR, ÖTA, 
ÓVA, PÖT, PTO, RIA, RIP, ROM, SZÚ, 
TÉT, TÓD, UOK

2 betűs szavak- FN, KA, LB, LE, MI,j 
MN, SL. ZL.

12G '



HÁNY ÓRA VAN?
Két úr találkozik. Az egyik meg

kérdezi:
— Hány óra vau?
A másik:
— Egy negyedórával ezelőtt 12 óra 

kétharmad része negyedének a fele 
volt.

Hány óra vanf

MEOEEJTtSEK
az 1937. SS. számból:

Vera* Gyula müvei: 1. Fekete Indiák. 2. KUlönös 
végrendelet. 3. A föld felfedezése. 4, Antifer mes
ter. 5. A bundák hasija. 6. Battéria kapitány. 
7. Senki fim. 1. öt hét a léghajón. 9. Rejtelmes síi
ket. 19. K éra bán. ii. Lángban álló seigettenger.

Pályaudvaron: A mozdony elöremegy az l-s(S ko
csiig, ait letolja b pontig és otthagyja. Egyedül 
visssaihátrát a d útra és a 6-ot és 2-t letolja ■ a-bá, 
6-ot otthagyja, a 1-t magával vlsal a o-ig és ott
hagyja. Majd a* e étim át g-re megy a» ü-hfit, 
amit letol a-ba a 9 elé és otthagy. Hátrálva megy 
aztán g-n át a h-ra, ahonnan letolja a 4-et a-ba, 
a 6 és 6 elé. Most c-® és e-n keresztül b-be megy, 
majd visszalhátrál f-.re s onnan, eltolja a  3-at a-ba, 
a 6, 4, 4 elé. Most felveszi f-bea a 1-t, megfordítja 
e-n és h-n keresztül és letolja a-ba. Most még el
megy az 1-ért b-be, fclviszl is jobb felsó sarokba a 
oyll irdoyában, majd h-n keresztül lehátrál yele 
a-ba, ahol a többi kocsi már sorban áll. összekap- 
esoljik őket és távoznak a nyil Irányában.

Siórészek: 1 , Tosca. 2. Obnet. 3. Mignon. 4. Puc
cini. 5, Albert =  Tompa.

Keresztnevek: Andor. Nándor. Tódor. Albert.
László =  Antal.

A sötét szoba titkai: L Három. 2. Tizenöt 3. Ti
zenöt.

1-böl K:

Villám kérdés: Teaasztal.
Oj faladat:

II+IV/
Ktsksmaztrojtvéay (IM): Kiskeresztrojtvény (144):

V IQV ÁZZA TOK JÓ 
ILONKA VARIÁL  
GOND GYATRA N 
AND M ÓTA ZAY 
SAOPAOLO H RE 
8 LAKOL V ISEL 
ÁRADOZÁS a s v  
GD L ANZSAH E 
OHBÁB DÁEL BT 
LASSAN N VALE 
YT YARD ÖLIK 
KÁROG EBÉ ORR 
OBGYÁSZKÖVBTE

R IGE A CD S ABO 
KAZAR CSAVARGÓK 
IHATÓ SENIL NRU 
TAN ITVATANULÓNK 

TÉLI  I LIKE SEV 
T NIKE IDŐ H 00 
EM INA HKA CEOIL 
RA A HAB VASS T 
EKE LAROK TEUR 
FELDER ITÖUTAZAS 
EDI STOLZ ALIDO 
RO SEMAR IE BAHAS 
ENA A AKT OKAE

ÁLLANDÓ HETI JUTÁINAK
(Postán küldjük el)

DREHER MÁUL luxuskeverék, díszdoboz:
NA VARRA JÓZSEF, Tápiébicske.
HELLER sajt, juhtúró, vaj csomag:
KAUFMANN MARGIT, Bp., Kertéez-u. 33. III. 2.
Egy doboz RIGLER levélpapír (gróf Ti

sza I.-u. 14.):
W EITZNEE LAJOSNE, Bp., Me«ter-u. 65. II. 80.
KAL1MENT gyógycukorka (családi doboz):
PAPA LAJOS, Mátyásföld, László-u. ll/a .
1 díszdoboz SZERENCSI M ACSKAN YELV:
II'J. KERKAPOLY SÁNDOR, Szentlörlnc, Sze- 

meretel-e-p, Pan-csova-u. 28.
GALAMBOS (Perenciek-tere 4.) női divat- 

sál:
BLOGH MARGIT, Bp., Vilmos császár-ét öe. 
TURNLIGHT P A L A B A  komplett zseb- 

lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66):
DR. VERTES PÁL, Szolnok.
1 pár GFB aranyvlrág harisnya:
KRAUSZ FÉLIXNÉ, Bp., Váci-út il70/c. III. 80. 
Egy nagy doboz vllághírfi N IVEA créme: 
TÓTH IiSTVANNÉ, Kumszentmiklóa.
Egy nagy doboz VALÉRY púder:
GALLASY LÁSZLÓKÉ, BertahAza, u. p. Bugacs.
dr. Noseda OSMO púder:
GENAL ANTALNÉ, Mátraháza, Poste rest.
G E-VI selyemharlsnya:
DR. BENE ERNÖNÉ, Bp., Margit rakpart 26. 
VELLESZ illatszer tár (Vilmos császár-út 

47.) Mar vei Chlpre, Tnft-púder:
EINHORN HORNÉ, B p., Váol-üt IS. IV. 1®. 
BOON’s kakaókülönlegesség, >/, kg:
NYAJRAY ANTALNE, Bp., Kertész-u. 21.
2 D IAN A sósborszeszszappan és fogkrém:
NAGY BARNA ANDRÁS, Szeged, Londoni-körűt
IS/b.

2 nagy doboz SULFAM YL kénpúder:
DR. FISCHER DEZSŐNÉ, Gödöllö, Horthy-út 16.
dr. Noseda COLOSSAL szappan:
GE8MAY LIPÓT, Bp., Vlsegrádl-u. 6.
P IA TN IK : M ATYÓ BRID ZSKARTYA: 
MIHALKOVIT8 MIKLÓSNÉ, Bp., Ilona-u. 47. 
D AR VAS BRIDZSKÖNYV:
VIDOR GYÖRGY, Bp., József-körút ««. I. 14. a.

KÖNYVEKET NYERTEK:
MIHÁLYI ADRIENN®, Románia.
ZADORI FEKETE a ., Jugoszlávia.
TIVAN JAN08, Románia.
VÁMOS ERNŐ. Románia.
GA8PAREK LUCY, Csehszlovákia.
BERNATH ALFRÉD, Jugoszlávia.

REJTVÉNYÜZENET:
Az állandó heti jutalmakra pályázók be

küldési határideje a Színházi Életnek az 
illető helyre érkezésétől számított 10 nap.

Á postán beküldött levelekre vagy leve
lezőlapokra ráírandó: »FEJTORNA«. —
Megfejtések a Színházi Élet Bolt (Erzsé- 
bet-körút 7.) levélszekrényébe is bedobha- 
tók. Már egy helyes megfejtéssel is lehet 

v pályázni, de több megfejtéssel nagyobb az 
'esély.

Formsr Erzsébet: Igazán sajnálom, hogy ha
ragszik, de még a nevet is alig tudtam elolvasni, 
dm  meg egyáltalán nem volt a levélben és Így 
sajnos most sem tudok segíteni a panaszos).



K I S K E R E S Z T R E J T V É N Y
Beküldendő: vízsz. 13, 16, 47, 48,

VÍZSZINTES i
13. A legsúlyosabb büntetés
15. Budán van. Hév. állomás
16. II. Szolimán -találta íel<i 

Török Bálintnak
18. Azonos mássalhangzók
23. Washington — eleje
24. Egy orosz cárnö nevo kezdődik 

Így (Filmen Bergner alaki- 
(otta)

25. Az Olaszországtól keletre fekvő 
államok összefoglaló neve volt

26. írók világklubja
2’/. Munthe, a világhírű író ke

resztneve
28. Andor — becézve
29. Elet. . .  halál (Petőfi)
30. Ezt a leszálló repülőgép teszi
32. A kisfiú neve Pútakeszln
33. Behoz verseny közben
34. Ennek tövén költ a ruca (név

elővel)
35. Rövidített Karolin
36. Azonos mássalhangzók
37. Az Andrássy úton találjuk 

(névelővel)
38. Árpából készül
39. Kicsinyítő •
46. Könnyeket potyogta!
47. Tettet vitt véghez
S8. Vidám gyermekjáték
49. Világhírű fiatal hegedűművész

FÜOOÖEEOES:
2. . . .  initás (Kémiai rokonság)
3. Deyers, német filmszinésznő 

keresztneve
4. Hamis »k«
5. . . .  11 us (Scipió barátja és ta

nácsadója)
6. Zenei müvekben ez a jelzés azt 

jelenti, hogy egyúttal az ok- 
távét (valamely alaphangból 
számított 8 hang) kell játszani

7. Vissza: a hajnal Istennője
8. Egy állam neve angolul
9. D-vel: nem az enyém

10. Vég — keverve
11. Vissza: középiskola

12. Az Adlge német neve fone
tikusan

13. Az elmúlt évek egyik legna
gyobb slágere volt

14. Szitnyal Zoltán regénye
16. Az Osztrák-Alpok mészkő- 

tömegének neve
17. A világ egyik legnagyobb 

drámai színésze (Paul)
19. A nemzet megszólítása a 

költőnél
29. Az ól
21. Évszak, névelővel
22. Eléggé elterjedt, de csak ki

sebb tömegekben előforduló fé
mes elem

23. -Szép ámnlások, szent vár 
(Ady)

25. Ledér — mássalhangzói 
20. Rag
31. Nyomában marad
32. Homogén testeknél súlypo
37. Vissza: űző szó
38. AUjl — németül (nem: sto:
40. Csongrádi Football Egylet
41. H.okuba — része
42. Eledel része
43. Éktelen »splón<
44. Német névelő tárgyesete (t 

hiba)
45. Becézett női név 
48. 3 — Idegen nyelven

SZÍNHÁZI ELET színházi, film, Irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótulajd 
noe: Színházi Elet r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-k jrút 7. Tel.:*l—419—60. Sí 

báxi Elet Bolt, Erzsébet-kőrdt 7. T .: *1—419—50. Postatakarékpénztár! csekkszámla: 41.856.
Felelős szerkesztő és kiadói I N C Z E  S Á N D O R  Szerkesztő; L U K Á C S  G Y Ű L
Kéziratokat, képeket, stb. nem örzünk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ha arra bennlinl 

külön felkérnek vagy vlsszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget. 
HIRDETÉSEK mllllmétersora a színdarabban 80 f., máselhelyezásben 1 P, páratlan oldalon 1.20 P (Auslani 

taril P 1.20 pro mm-Zalle). Hasábmagasság 200 mm.
FÖBIZOMANVOSOK: Admlnlstratlon und Redaktion für Oesterreloh: Paul Pereszlényi (Verantworttlci 
Kedakteur), Wien, II. Stierneokpliatz 1 1 . Telepbon: R. 46—580. — Románia; Journal Import Oradea-Naí 
várad, Str. Regele Carol II. No. 2 6 . Telefon 163. — Csehszlovákia: Novltas, Pozsony-Bratis'jaiva. 
Jugoszlávia: Avala, Beográd. — Milano; Franco dl Con.no. — Newyork: Mr. Ernest Fóthy Flsd 
1. West 47th Street (Room 1101). Newyork-Clty. — London: Mrs. G. Zoltán, 28. Torrlngton Square, L« 

dón W. O. 1. — Mexlco: Mr. Andre Span, Calzada Prédád No. 08, Mexlco D. F, 
(MINDEN KIFIZETÉS ÉS ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐ!)

ESTES SEAM ARA: Magyarország: 60 fillér. Ausztria: 0.90 schllllng. — Jugoszlávia: 10 dilis
— Csehszlovákia: 5 ŐK. — Románia: 20 leu. — Olaszország: 4 Ura. — Anglia: 1 shilling. — NámA

ország: 70 pfennig. — Amerika: 25 oent. |
% EV! ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.60 pengő). — Ausztria: 7.5 schllllng. m 
Jugoszlávia: 120 dinár. — Csehszlovákia: 60 íK. — Románia: 250 len. — Olaszország: 45 Ura.— Auglll 

10 shilling. — Németország: 8.— aranymárka — Amerika; 2.50 dollár.___________1
ATHENAEBM NTOMDA RT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL



Nyáron esténként szimfonikus hangverseny. Nyitva éjfélig



FOGPSZÁJVÍZ


