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SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

SZERKESZTI : INCZE SÁNDOR 

Sally Eilers 
hollywoodi filmsztár fürjével, Harry Joe Brown világhírű filmproducerrel Budapestre érkezett. 
Nemcsak a kíváncsiság; hozta ide, hanem, mint kiderült, a honvágy is, mert bár ö maga nem 

tud magyarul, egyik nagyapja rávén magyar vér is folyik ereiben 
(László foto) 



A Louvre második emeleti galériáján Corot fátyolos fűzfái, Rousseau 
görcsös, nehézkes tölgyei, Miilet kánikulai szántóföldei között vezet az út. 
S miközben századszor csodálkozom, a Loire fűzesein s a Szajnát kísérő ezüst 
nyírfák karcsú csípőin, hirtelen hatalmas nyüzsgő kép szakad ki a falból, 
tetőig érő ablak, autóbusszal, taxikkal, gyaloglásokkal és virágokkal. A 
Louvre-udvaron zuhog a párizsi forgalom hullámverése, de most min-
denki megáll a közepén, mert Giambetta szobira és az Arc de Triomphes 
között óriási virágágy támadt; tulipán tó, amelynek minden fodra más-
színű. Van bíbor tulipán és van sápadt, mint a szentek arca. Van mályva-
színű, azúrkék és lila, szürke, mint a szederjesség. Van fekete tulipán is, 
amit a fiatal Dumas regénycímül választott. Az amszterdami polgármester 
ajándékozta meg a világkiállításra Párizst sokféle tulipánokkal s város 
ritkán örült jobban ajándéknak, Párizs együtt él a világgal, Szent Ferenc 
szeretete állatok és növények iránt sehol sem vet színesebb lobot, mint 
e profán és szerelmes városiban. Azon a napon, amikor a kormány meg-
bukott, a legelterjedtebb iboulevardlap vezércikket Íratott a Louvre tuli-
pánjairól. »Ti kedves bérmaszűzek, ballerinák felbillent szoknyácskái, szé-
gyenbe esett, apai átok alatt görnyedő lányok vigasztaló^ serlegei, — 
legyetek üdvözölve a párizsi földben, amelyben a virágok és a halottak 
megfogják egymás kezét.« Ezt írták egy páriz?i újság első oldalán, amikor 
megbukott a kormány, megint baj volt a frankkal és az egész világ 
reszketve várta, hogy másnap mire virrad. 

Pestiek 
Pesti távoli ismerőssel 

találkoztam a boulevar-
don, megálltunk, üdvö-
zöltük egymást. Kidery.lt, 
hogy a pesti ember aszpi-
rint akar vásárolni fej-
fájós , feleségének, aki 

a hotelben kínlódik két-
napos migrénnel. 

— A Café de la Paix-ba 
megyek, — mondta a 
pesti ember — a főpin-
cérnél vagy a szivarosnál 
talán kapok aszpirint. 

— Mért nem vesz a pa-
tikában? — kérdeztem. 

— Patikában? — es ál-
mélkodva nézett rám. — 
Igaza van. De Pesten is a 
szivarosnál szoktam ven-
ni. A Café de la Paix az 
egyetlen kávéház Párizs-
ban, ahol a pestiekre 
való tekintettel nemcsak 
aszpirint, de szóda-bikar-
bónát is lehet kapni. 

Elkísértem a Café de la 
Paix-be és magúm is be 
vásároltam. Büszkék vol 
tunk, hogy már Párizs is 
kezd alkalmazkodni a 
pesti emberhez. 

Tánc 
Üj helyiség a rue de 

Faubourg Montmartre-on, 
Képtelen nők olyan szí-
nekben. amelyektől a pol-
gárok megdermedtek a 
hangosan felnevettek, 
amikor az ú j festők ké-
pein először látták őket. 
Sapkás makrók, metró-
kai anzok, katonaszöke-
vényarcú suhancok, ango-
lok. aikik bár azért jöttek 
ide, hogy sokíroztassák 
magukat, meg vannak 
sértve, németek, akik ezt 
az osztriga- és testszagú 
őszinte alvilágot minden-
áron egy müncheni sör-
csarnok kedélyességével 
akarják felfogni. A lokál 
építészete ordináréan 
nemzetközi, inkább a 
pesti városligeti cseléd-
tánctermekre, mint pári-
zsi dancing-ra vall. S 
mégis, amikor megindul a 
tánc, ugyanazt a semmi-



liez sem hasonlítható 
molyagot látom, amely-
nek egyedülálló auten-
tikus párizsiasságát De-
gastól Vértes M a reel ig 

annyiszor átéreztem. 
Ugyanazok a vonalak, 
fintorok, esucsorított szá-
jak, köx'ülfestett szemek 
és pasztellszínű ruhák — 
olyan válódiak, mint a 
rajzokon és a képeken. 

Még a gáláns vicclapok 
illusztrációi is igazak — 
tipikus »Sourire«-címlap 
ül egyedül a szomszéd 
asztalnál, a lábait úgy 
rakja keresztbe, mintha 
rajzolnák s a cigarettája 
füstkarikáira egy kis 
képzelödéssel rá lehet 
fogni, hogy értelmes 
i\4agy mulatságosan két-
értelmű szavak betűi. 

UTAZAS 
Az idén tizennegyeűszer voltam Pá-

rizsban s most már egyre valószínűbb, 
hogy a jövőben sem jutok el máshová. 
Minden évben tavasz végén, amikor fá-
radtságom, csömöröm és nyugtalansá-
gom arra izgat, hogy kiszaladjak a vi-
lágba, végigmolesztálom az iitazási iro-
dákat, nyalábban viszem haza fi pro-
spektusokat, éjszakákon' át tanulmányo-
zom a nemzetközi menetrend csatlakozó 
állomásait. Az idén pontosan kidolgoz-
tam és kikalkuláltam egy északi utazás 
programját, megkértem a kedvezményes 
jegyeket az előzékeny dán, norvég, svéd 
és finn vasúttársaságoktól és órákig 
faggattam napról-napra M. barátomat, 
aki cethalászhajón már az Északi Jeges-
tengeren is járt és eszkimóul tudja a 
szerelem kedves szavait. Júniusra min-
den együtt volt, megjöttek a szabad-
jegyek és a féljegyek. A Nemzeti Bank 
engedélyezte a valutát s a tárcám duz-
zadt az ajánlólevelektől dán lapszer-
kesztőkhöz, finn könyvkiadókhoz és tisz-
teletbeli magyar konzulokhoz, ßkvk 
északi módra a házuk előtt meredő ár 
borra felhúzzák a lobogót, ha. vendég ér-
kezik. Más évben keletre készültem, 
Sztambulba és Ázsiába — a. diákkori 
földrajzóra izgalmával képzeltem el a 
majdnem testi átváltozást, amelyet az 
ideaen kontinensre való megérkezésem 
első pillanatában átélek. Máskor hajó-
utat vettem programba: Bhodoszt, Al-
gírt, Egyiptomot, majd úgy éreztem: 
hogy megfulladok a havasok levegője 
nélkül. De két-három nappal az indulás 
előtt következetesen hol lehangolt, hol 
ingerült bizalmatlanság és idegesen ko-
nok ellenkezés kerített hatalmába. Azt 
éreztem, amit ilyenkor, amikor könnyei-
miien elfogadom a meghívást egy va-
csorára, ahol bizonyára kiváló és érde-
kes, de számomra végeredményében 
e1eve közömbös emberek lesznek az asz-
talszomszédaim s csak akkor eszmélek 
rá, hogy minden idegszálam tiltakozik 
a vendégség: ellen, amikor már az ing-
nombbal bajlódom a tükör előtt. Sok-
szor megesett velem, hogy tetőtöl-ta.lpig 
estélyre öltözötten ragadtam fel a tele-
fonkagylót és az utolsó pillanatban va-
lamilyen konvencionálisan valószínűtlen 
kifogással, hirtelen betegséggel, sürgős 
konferenciával v a f f y vidéki rokonok vá-
ratlan betörésévej okoltam meg a házi-
asszonynak, hogy nem vehetek részt a 
vacsorán. De Párizsban most többször is 
fülig Ipirultam, ha eszembe jutott, hogy 
dr. P.-éknek, akik 23-án délután 13 óra 
7 perckor az állomáson vártak Eopen-
hágában, még csak le sem mondtam. 
20-án éjjel elképzelhetetlennek látszott. 

hogy máshova utazzam, mint Párizsba. 
Szűkebb környezetem már nem is lepő-
dik meg és nem is tartja szeszélynek ezt 
a minden évben bekövetkező fordulatot. 
Tavasz óta mindenki tudta a házban és 
a kávéházban, hogy úgyis Párizsba uta-
zom e"5> csalt azért nem lepleztek le, meri 
nem akarták elrontani ßz ismeretlen tá-
jakkal való kacérkodásom játékát De 
mindenki bizonyosra vettí, hogy a vé-
gén nem merek máshova utazni és 
csakugyan évről évre jobban kivesz be-
lőlem mindenféle hazardéria. Ha éj-
szaka a könyvespolc elé állok, hogy ma-
gamnak és ne valamilyen újságnak 
vagy folyóiratnak olvassak, kihúzom az 
olvasatlanul sorbaállított új. híres, hír-
hedt vagy problematikus műveket, belé-
jük olvasok néhány sort, aztán vissza-
teszeli őket s végül egy Stendhallal 

yy egy Hugo Vlctorral fekszem az 
ágyamba, akikkel gyerekkorom óta 
együtt élek, akiknél biztosra megyek. 
Nyitott szemmel nézem, hogyan eresz-
kedik le körülöttem a sorompó, hogyan 
marad a könyvtáramból össze-vissza tíz-
húsz hasznavehető könyvem s a föld-
ből hogyan lesz számomra lapos tányér, 
amilyennek Ptolomeusz elképzelte. 
Mint a pulzusverésemet és vérnyomáso-
mat, úgy figyelem. hogyan válok fog-
lyává saját szűkebb koromnak, az élet-
kornak s milyen babonásan nem me-
rek kilépni a körből, amelyet az idő 
vont körém. Már rétfen nem változta-
tok kávéházat es lakást; nem szerzek 
új barátokat és új nőket sem s titkon az 
a babonás meggyőződésem, hogy ha le-
térnék a Bécs—Salzburg—Innsbruck-

Buchs—Basel—Belf ort—Troiyes—Párizs 
útvonalról, vasúti szerencsétlenségnek 
esnék áldozatul. S bevallom, egyre job-
ban élvezem, hogy a világ leegyszerűsö-
dik és összeszűkül számomra és minél 
idősebb vagyok, annál inkább megvéd 
felszínre került önzésem, kényelemszere-
tetem és különcségem attól, hogy kalan-
dorfantáziám rángasson, beugrasson és 
lestrapáljon. 



Marlene nem ad interjút: 
lUufc htadeuz DiäcicU-Uä! 

Irta és fotografálta : Gyenes János 

Mikor a párizsi lapokban megjelent a 
hir, hogy Marlene Dietrich, francia kikö-
tőbe érkezik, »mi« már a vonaton ül-
tünk. A »mi« azt a harmincöt fotóripor-
tert jelenti, akik mind titokban szeretteik 
volna Le Havre-ba utarzni, hogy meg-
előzze kollégáit a »Normandie« érkezésé-
nél. A vonaton persze valamennyien 
összekerültünk és az udvarias kalauz jó-
voltából egész külön vagont is kaptunk. 

A »Normandie« időben megérkezett, de ' 
mi nem tudtunk fényképet csinálni, ÖSÍZ-
sze^en egypercnyi időnk lett volna erre, 
azonban Marlene, fáradtan az ötnapos 
hajóúttól, nem akarta magát fotografál-
tatni. Párizsban pedig hiába kerestük a 
mondain George V.-ben, a Grandban és 
a többi luxushotelekben. Végre másnap 
megtailáltam egy eldugott kis szállodá-
ban, a magyar követség szomszédságá-
ban, a Hotel Lancaster-ben. A hotel-
haliban vártam rá ési mint régi isme-
rőst, örömmel üdvözölt. Meghívott, hosry 
kísérjem el Sohiaparellihez. Csak előbb 

az óvatossági intézkedéseket kellett meg-
várnunk. 

Illerich ti tkárnője kiment a szálloda 
elé, hogy megnézze, »tiseta-e a levegő 1« 
A nagy sztár nem akar ugyanis sem 
újságíróval, sem fotográfussal talál-
kozni. Mikor megtudjuk, liogy senki sem 
akadt még rá Marlene rejtekhelyére, 
megengedi, hogy a bejáratnál lefotogra-
fáljam. Nagy cow-boy kalappal (perce-
ken belül divatot csinál majd belőle), 
nerc ikepben, sötétkék tweedruhában és 
kék cipőben áll a forgóajtó előtt. Fél-
hosszú haja, a Hollywoodban oly diva-
tos » page-boy« frizurába van fésülve . . . 
Az autóban nem -kell kérdeznem. Diet-, 
rich, aki nem szeret interjút csinálni, 
magától nyilatkozik: 

— Most fejeztem be aiz »Angel«-t, — 
meséli — ami Lengye] Menyhért »Eve-
lyne«-jéből készült. Lubitsah rendezte és 
a felvételek alatt rengeteget voltunk 
együtt az ön honfitársával. Most csak 
pihenni jöttem Európába, szó sem igaz 

Marlens Dietrich Schiaperelliboz siet bevásárolni 
(Foto Gyenes, Párizs) 



belőle, hogy itt akarnék filmet csinálni. 
Ha visszamegyek, három filmet készí-
tünk majd régi rendezőmmel, Sterniberg-
gel. C'est tout! It 's a l l . . . — fejezi be 
a hárfahangon előadott szöveget. 

— Eljön idén Salzburgba! — kérde-
zem. 

— H a esak módomban les-z, — vála-
szolja — okvetlenül. Ott szeretek és tu-

dok csak jól pihenni. Hiszen tudja, hogy 
imádom a zenét! Megérkeztünk Sehia-
parelli elé. 

— Viszontlátásra Salzburgiban — kö-
szönök el Marlene-től és kiugróm a ko-
csiból, hogy még egy felvételt csináljak 
róla. özeimébe húzza a kalapját , mint 
egy korzikai összeesküvő tűnik tova a 
trottoire-on karcsú, törékeny alakja . . . 

7 

Marlene Dietrich a párizsi Hotel Lancaster előtt 
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A telihold óriási rozsdavörös lam-
pionja úgy lógott az égen, olyan 
Hanyagul lés lazán, mintha minden 
pillanatban a lábunkhoz eshetne. 
Az ösvény, fűzfabokrok között ve-
zetett tés olyan keskeny volt, ho\gy 
nem mehettünk egymás mellett és a 
harmattól nedves fűzfaágak a ka-
runkat súrolták. A bokrok, emberma-
gasságúak voltak és annyira sű-
rüek, hogy kétoldalt falat képeztek. 
Nem láttunk egyebet, mint Lábunk 
alatt a halvány, rögös ösvényt és 
fejütik fölött az ég végtelenjét. Volt 
valami kicsit borzongatós, kicsit fé-
lelmetes ebben a kanyargó, végte-
len füzfapolyosóban. Régi mesék út-
vesztőjét juttatta eszünkbe, útvesz-
tőt, melynek végén valami elvará-
zsolt lélek, vagy legendabeli szörny 
vár az emberre. Némán haladtunk. 
Forró, levegőtlen éjszaka volt, fá-
radtak voltunk és egy kicsit világ-
fájdalmasak. A reggeli lapok, — 
melyek estefelé érkeztek meg, — az-
nap ícsupa katasztrófát hoztak. Há-
borús híreket Spanyolországból. 
Kínából, Japánból. Kivégzéseket 
Oroszországból. Egy-két gyilkossá-
got és öngyilkosságot itthonról. Sé-
tánk elején ezekről beszéltünk. Hogy 
mi lett a világból és micsoda külö-
nös, bizonytalan időben élünk és 
hogy minden pillanatban kitörhet a 
katasztrófa, illetőleg még eszten-
dőkig elhúzódhat és hogy mi jobb, 
illetőleg mi rosszabb, a bizonyta-
lan várakozás vagy túlesni a leg-
rosszabban, ha ugyan elevenen meg-
ússzuk. Egyszóval közhelyeket be-
széltünk nyomasztó és igaz — az éj-
szakához méltatlan — közhelyeket, 
amíg a. fűzfasikátor belénkfojtotta 
a szót. Mentünk, mendegéltünk és 
úgy éreztük, hogy órák óta me-
gyünk és még órák hosszat fogunk 
menni, mint ahogy álmában megy 
az ember végtelen folyosón, célta-
lan végtelenbe. Es éppen amint meg-
szólaltam, hogy azt mondjam: soha 
nem lesz mennek az útnak vége, egy-
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szerre hirtelen vége szakadt. A bok-
rok nem ritkultak, hanem egy vá-
ratlan fordulónál abba maradtak. 
Kint álltunk a töltésen és előttünk 
a Duna. A Duna éjszakai holdsütötte 
sötét ezüstje, titokzatos, lágy hangja, 
amint ia partot súrolja, végtelenje, 
mely mintha a távoli égben tűnne 
el. Es a Dunán messze, de nem el-
érhetetlen messzeségben három kis 
sziget. Három sziget a holdfényes 
ködben: egy nagyobb, egy kisebb, 
egy legkisebb. Nappal sose láttuk 
ezeket a szigeteket, vagy talán csak 
nem vettük észre. Most a hold alatt 
olyan valószínűtlenül hatottak, 
mint amikor nyári idélben a pusz-
tán, forróságtól rezgő levegőben dé-
libábot lát Iaz ember. Magas fák 
nőttek a szigeteken. Magas kísérte-
ties formájú fák, melyeknek töve 
elveszett a ködben és koronájának 
ágai úgy nyúltak ki, úgy integettek, 
mint hívó karok. Egy Heine vers 
jutott eszünkbe — különösképpen 
mindkettőnknek egyszerre. Ketten 
csónakáznak csendes éjjel magános 
tengeren: 

Die Geisterinsel, die schöne 
Lag idämmrig im Mondenglanz 
Dort klangen. liebe Töne 
Und wogte der Nebeltanz. 

Dort klang es lieb und lieber 
Und wogt es hin und her 
Wir aber schwammen vorüber 
Trostlos auf weitem Meer. 
Es akkar arról kezdtünk beszélni, 

hogy miért kell vigasztalanul to-' 
vább úszni a messze tengeren. Mi-
ért nem köt ki az ember az édes, 
csendes, barátságos elvarázsolt szi-
getek egyikén? Milyen egyszerű, 
milyen nyugodt lehetne az élet, mi-
lyen eseménytelenül boldog. Nem 
lennének újságok, nem tudnánk, 
micsoda szörnyűségek történnének a 
világban. Telefon, sürgöny, levél 
sem jutna el hozzánk. Volna egy 
kis kert, viráglakkal és vetemények-



kel, pár kedves háziállat. Tejből és 
főzelékből \élnénk. Kis kunyhóban 
laknánk, a kunyhónak kandallója 
volna, amely előtt ott ülnénk hosz-
szú téli estéken, kezünkben egy jó 
könyvvel, vagy csendesen beszélget-
ve a világról, hálát adva a jó 
Istennek, hogy már nem vagyunk 
benne. Ilyen lenne a tökéletes bol-
dogság szigete. Ilyen lehetne, ha... 
Ha nem volnánk olyanok, amilye-
nek. Például, ha szeretnénk a tejet, 
melyet mindketten utálunk. Vagy 
meg lennénk elégedve főzelékkel és-
nem vágynánk borjúpörköltre, cso-
koládéra, spaghettire, cocktailre, na-
rancsra, fagylaltra, ráklevesre, fe-
ketekávéra Iés egyéb kedvenc elede-
leinkre. \Ha bírnánk altató nélkül 
aludni. Ha középkorú hölgyek nem 
lennének olyan csúnyák púder, rúzs 
és vízhullámba rakott fürtök nél-
kül és a borotválatlan férfiarc 
esztétikusabb látvány volna. Es mi 
történne, amikor a jó könyveinket 
mind kiolvastuk, sőt már betéve is-
merjük. Es amikor.; már elmondtuk 
egymásnak élettörténetünket, érzel-
meinket és nézeteinket és nem ma-
radt egyéb mondanivalónk, minthogy 
a tehén ma úgy látszik rosszkedvű, 
mert teje a rendesnél is undokabb és 
a tyúk lusta volt és nincs tojás és 
Bodri, a fene egye meg, hármat 
ugatott az éjjel. Es amikor a kan-
dalló füstölne és nem birnánk meg-
javítani, és a kunyhóba be esne az 
eső és a Duna befagyna és nem le-
hetne fürödni és fájna a fogunk és 
reumát kapnánk és gyomorsavtúl-
tengést vagy csak egyszerű eugot, 
és nem lenne se \orvos, se aszpirin, 
arról nem is szólva, hogy nem sze-
retünk mezítláb járni és bridzshez 
négy személy szükséges és a favá-
gás nem kedvenc sportunk és egyi-
künk se tud szappant főzni, pedig 
szappan nélkül nehéz mosni azt a 
ruhát, amely különben teljesen el-
rongyolódott, és amelyet nyáron le-
velekkel pótlunk, de télen? . . . 
Mindez és sok más jutott eszünkbe, 
csupa olyasmi, ami jóval kínosabb, 
üzleti bosszúságnál és bukott szín-
darabnál. Ami pedig az örök békét 
illeti, a Héjjá elviszi a csirkénket, a 
görény megfojtja tyúkunkat, Bodri 

megvész és megharapja Iiiskát, a 
malacunk belefúl a Dunába, a kecs-
kénk felökleli a bárányunkat — 
mindez ott, azon a kis szigeten, van 
olyan háborús katasztrófa, mint 
amit a lapban olvasunk, sőt na-
gyobb, mert közvetlen közelről érint 
és még biztosabban, mint az álarc-
cal kivédhető gáztámadás. Nyugod-
junk bele, hogy nincs boldogság 
szigete. Nincs ezen a világon za-
vartalan boldogság, örök béke, tel-
jes harmónia. Ezt állapítottuk meg, 
miközben, kicsit leverten, kicsit 
szomorúan elfordultunk az álomszi-
getektől és elindultunk hazafelé. De 
az ilyen nagyon holdvilágos és gyö-
nyörű nyári éjszaka nehéz Ivét em-
bernek sokáig szomorúnak lenni. 
Hazatérve megálltunk a kertben. A 
hold most már kicsit távolabb 
volt és rézszín helyett tiszta 
aranyban ragyogott. A kertben az 
út mentén tömött fehér és bíbor 
sorokban petúniák illatoztak, ezek 
a szerény és édes virágok, amelyek 
csak titokban, éjjel bódítanak. A 
házból zene hallatszott — távolian 
és halkan. Miután már benne vol-
tam az idézésben, eszembe jutott 
egy angol vers, melyet sok-sok évek 
előtt írt egy barátnőm, akiből az-
óta híres költőnő lett. így szól: 

Your despair and my despair 
Went out to walk and take the air 
They went to walk and they were 

pale 
As moons that rainy ivinds enveil 
They walked until the death of 

night 
Trough many a misty ivorld 

estranged 
When they came back their 

names were changed 
We could not tell them from 

delight. 
Ami magyarul és röviden annyit 

jelent, hogy a Te bánatod meg az én 
bánatom elindultak együtt sétálni. 
Amikor elindultak, sápadtak és szo-
morúak voltak, amint az esőmosta 
hold. De mire átsétálták az éjszakát 
és hazatértek, úgy megváltoztak, 
hogy még a — nevüket is kicserélték 
bánat helyett örömre. 



/ / / 

/ 

Hajmássy Ilona 
Űtrakelt Amerika felé Hajmássy 

Ilona, a villámkarriert futot t ma-
gyar primadonna, aki éppen csak, 

hogy ízelítőt adott Pestnek szépségéből 
és művészetéből. Még mint a bécsi Staats-

oper énekesnőjét szerződtette a Metro és 
Budapest csak egy kellemetlennek igérke-

p zett véletlenből tudta meg, hogy milyen érté-
ket vettek el tőle — reméljük nem örökre. A 

megbetegedett Németh Mária után ugrott be a Jo-
Hajmássy Ilona búcsúja a Balatontól. . . 



elutazott HoNyiaoodba 
isephine szerepébe é3 ínég a vi-
lágsztár árnyékában is reveláció-
ként hatott énekművészeiével, játé-
kával ós hódító fiatalságával. Utána 
egy nagyszabású nyár i produkcióban 
kellett volna elbúcsúznia Pesttől, sajno3, 
erre már nem került sor. Mielőtt útrakelt, 
egy vidám hónapot töltött a Balaton par t ján 
és ennek a boldog magyar nyárnak emlékét viszi 
magával útravalóul a film fővárosába, Hollywoodba. 



ÍRJA: 
P»»Tií«Ae 

,..---A-Lrdó- arisz.-
• tokrata a 

plage-ok rang-
listáján. Má-

sutt is van tengerpart, bársonyos ho-
nnak és strand, mégis évtizedek óta 
ez a mondain világ középpontja. 
Utazások, kúrák után a Lidón ta-
lálkozik a legtöbb európai és ame-
rikai nevezetesség. Azt hiszem, hogy 
azért ilyen népszerű, mert a Lidón 
nyaralni, egyben Velencét is je-
lenti. 

Tulajdonképpen két cikket kellene 
írnom: külön egyet a nyári Velen-
céről, külön egyet a Lidóról. E 
percben Velence zsúfolva van: a 
hotelekben talán nehezebb szobát 
kapni, mint a Lidón. A Danieli-ben, 
a Grandiban hetekre előre minden 
kis lyuk foglalt. Nevetséges lenne 
azt állítani, hogy Velence divatba 
jött, de tényleg így van. ö r iás i 
pro,gramm, sok-sok látnivaló akad 
azok számára is, akik már gyakran 
jár tak ebben a tünuóryárosiban. Egy 
Lidón nyaraló ismerősöm vallomá-
sa: »Isteni a fürdő, a napozás, a 

pihenés, de titokban szinte lessük a 
rossz időt. Há l Istennek tegnap is 
éppen borús idő veit és így beme-
hettünk a Tintoretto-kiállításra.« 

Magáról a Tintoretto-kiállításról 
oldalakat lehetne írni. Az olasz kö-
zönség a Bécsből Velencébe hozott 
»Zsuzsanna és a vének« előtt áll; 
mi idegenek a Madonna della Sa-
lute templomból kihozott Kánai 
menyegzőt csodáljuk. A kiállítás 
Velence egyik legszebb, ma már 
múzeumnak használt palotájában, a 
Palazzo Pesaro-ban van. összeállí-
tásánál nemcsak az volt az ötlet, 
hogy együtt legyen a világ összes 
múzeumainak és magángyűjtemé-
nyeinek minden szép Tintoretto-ja, 
hanem, hogy végre kellő világítás-
ban, közelről lehessen látni azokat 
a képeket, amelyek az olasz templo-
mokban rossz világításban, legtöbb-
ször hozzáférhetetlenül vannak el-
helyezve. Az emberek lábujjhegyen 
iárnak a fényesre viaszkozott mo-
zaikpadlón, a különbözőszínű ké-
pek hangulatának megfelelő bár-
sonnyal dekorált falak között. Az 
ablakok előtt szolgahad igazítja a 

(Foto Giacomelli) 
Mária olasz királykisasszony Velencében 



nap állása szerint a 
függönyöket, hogy a 
képeket mindig megfe-
lelő világításban kap-
juk. Mennyien lehetnek 
magyarok Velencében, 
ha csak egy hétköz-
nap délelőtt Szendy 
polgármesterrel, Fodor 
Lászlóval és három 
társaságbeli fiatalem-
berrel találkoztam a 
Palazzo Pesaroban. 

II . 
Különben szerencsém 

is veit: két rendkívül 
érdekes eseményre ér-
keztem megi. Egyik, Gol-
doni bájos vígjátékának 
a »Baruffe Chiozzote«-
nak szabadtéri előadá-
sa volt, a másik pedig 
a Redemptore, Velence 
legnagyobb éjszakai 
népünnepélye. A Gol-
dcini-előadás a Campo 
S. Cosmo-n volt: a 
szövegből sajnos keve-
set értettem, de min-
denért kárpótolt a dísz-
let, amit a természet 
és Velence együttesen 
szállítottak. Kis tér 
egyik oldalán gyönyörű régi temp-
lom, másik icddalán tipikus régi, 
velencei házaik, a lakók ingujjban, 

'gyerekekkel, boroskancsó mellett, a 
kis balkonokon az ablakok között 
fehérnemű szárad, a háttérben a 
holdfénytől megvilágított ragyogó 
laguna, sárga, kapott vi torlájú ha-
lászbárkálkkal, régi. szép gondolák-
kal. A lagunán híd, r a j t a járnak-
kelnek a színészek. Cak az előtér-
ben van a templom falához építve 
egy kis kulissza-ház. A gyönyörű 
kosztümöket Velence leghíresebb 
művészei tervezték. 

A Redemptore hamisítatlan velen-
cei éjszakai ünnep, virágos gondo-
lafelvonulással, zenével, énekkel, 
tűzijátékkal. Azt hittem, hogy giccs-
nek készül, az idegenek szórakozta-
tására, de kiderült, hogy tévedtem: 
ez tényleg a velencei nép ünnepe. 
Napok, sőt heték óta készültek rá. 
A nagy, nehéz teherhordó gondo-
lákra babérsátrakat emeltek, színes 
lampionokat gyújtottak, padok, asz-
talolk mellett, népes családok vonul-
tak ki' már este kilenc órakor a 

Windsor herceg és felesége a Lidóra iudulnek Velencéből 
(Foto Giacomelli) 

vízre. A tömeg Velence legszélesebb 
(kanálisán, a Giudecca-n gyüleke-
zett: itt voltak a színes villany fü-
zérrel kivilágított ha jókra épített 
zene- és énekpavillonok, amelyek 
éppúgy közlekedtek föl és alá, 
mint a sokszáz gondola. I t t volt a 
gondolafelvonulás és a nagy tűzi-
játék. Minden nagy olasz város és 
iparvállalat speciálisan díszített 
gondolával vonult ki. A legszebb a 
muránói üveggyár ha jó ja volt, 
óriási színes üvegkorongolkkal dí-
szítve. A hatalmas korongokat csu-
pa kis vázából állították össze és 
minden vázában egy gyertya égett. 
Ez és Firenze város gondolája nyer-
ték az első díjat. 

A nagydíj harmincezer líra, azon-
ban a tüzijátékverseny győztesének 
szólt. Velencének ugyanis két, ál-
landóan szerződtetett tűzijáték m es-
tere van: egész évben csak a Re-
demptore-ra dolgoznak, hogy minél 
bizarabb és érdeíkesebb tűzijátékot 
produkáljanak. En Velence város 
gondolájában foglaltam helyet, 
mint a tűzijáték egyik zsűri tagja. 



A zsűri a városháza előtt gyüleke-
zett, öt díszes gondcdában: velem 
ült Italieo Brass, Olaszország egyik 
legnagyobb festője, aki halálos ko-
molysággal pontozta a felrepülő 
fantasztikus színű és fo rmájú ra-
kétákat, közben felcsillámló fények 
mellett Ikis skiccett csinált az ün-
nepségről a Színházi Elet számára. 
A gondola másik két utasa házas-
pár vcilt: Silvio Versino, a velen-
cei Fascio népjóléti vezére és fele-
sége, dr. Gedő Marika Budapestről. 
A bájos, elegáns f ia tal hölgybe bo-
lognai egyetemi tanulmányai alatt 
szeretett ibele az előkelő pozícióiban 
levő signór Versino. A többi gondo-
lákban Professore Barbanti, a Tin-
toretto kiállítás művészi rendezője, 
Bellegarde gróf, Manzini kapitány 
és Foscari ®róf, a híres doige le-
származottj 3j9 ci velencei idegenfor-
galom vezérei, a polgármester és 
más városi urak foglaltak helyet. 
A tűzijáték kezdetét óriási detoná-
ció jelezte. Először az egyik parton, 
az egiyik mester rakétái repültek 
fel, majd a másik parton a másikéi. 
Mindeketten ágyútűzhöz hasonló, 
mindent megremegtető, óriási 
rabajú finist produkáltak. Brava, 
brava, hello, hello, kiabálták az ola-
szok, közben mindenki agyonitta 
magát, mert a csatornán élelmes 
gondolások állandóan kínálták a 
jeges italokat. A szavazás a tűzijá-
ték utáni banketten dőlt el, egy kis 
olasz tavernában. Milyen komolyan 
vitatkoztak! Az első díjat a fiata-
labbik mester kapta, azt mondják, 
bombavető volt a háborúban 

A remek velencei nyári programm 
ellenére persze mindenki naponta 
átszaladgál a Lidóra. A régi kis va-
porettok helyett, modern, nagy ba-

Nina Vara párizsi filmszinésznö az Excelsior 
strandján 

jók szállítják a publikumot, bárral, 
zenével. Amíg az ember megissza 
az espressot, vagy az orangeadot, 
már át is ért. A Li dón, a nagy ho-
telek zsúfolva, a kicsikben akad 
még hely. Érdekes, hogy az Excel-
sio^ban Bethlen István grófon kí-
vül egyetlen magyar vendég sem 
volt: a magyarok jobban szeretik a 
Hotel des Bains-t. I t t lalknak Hag-
genmactoer Harryék, éppoly decens 
visszavonultságban, mint Pesten, 
itt vannak dr. Litvay Olivérék, 
Minkus Imréné két kis gyermeké-
vel, Jelűnek Alfonzné két leányával, 
Schuck István, i f j . Gáldi Miklós és 
egész sereg pesti a ranyi f jú . A neve-
zetesség e percben a Lidón Star-
hemberg herceg családjával. 

A művészvilágot Conrad Veidt 
képviseli, elegáns magyar feleségé-
vel, továbbá a csodálatosan szép 
Nora Gregor. 

Számomra a Lidón a legnagyobb 
meglepetés a nagy kaszinóélet. Már 
délután kezdődik. Délelőtt mindenki 
fürdik, a kábanák előtt szól a gra-
mofon, a 'bár előtt jazz, isznalk, tán-
colnak — az ebéd is lenn van a 
plagie-on, árnyékos, virágos sátor 
•alatt, Párizs legszebb strandmodell-
jeiiben, de a délutáni teán már alig 

. Mr. és Mrs. Cromwell, a leggazdagabb 
amerikai házaspár Velencében 

(Giacomelii fotók) 



van valaki. Pár f iatal 
lány és fiú, idősebb há-
zaspárok és néhány .kí-
váncsi a kis hotelekbów 
A többiek vagy bridzsel-
nek, vagy a (Kaszinóban 
vannak. A játék megle-
pően nagy. Rulettnél, 
35.000 l íra a maximális 
tét, chemin-nél 100.000 
líra. A legnagyobb játé-
kosok nem az ameri-
kaiak és angolok, ha-
nem az olaszok. 

Este a Lidón nagy élet van, tán-
colnak a Pergolában (ez az ú j lokál 
a Chez Vous helyett, csúnya és si-
vár, a legtöbb pesti mulató tündér-
palota hozzá képest), táncolnak a 
terras zokon, de azért féltizenkettő 

Italico Brass, Olaszország legnagyobb mai festőjének skicce 
a Színházi Blet számára 

Most készült el a Lidón az óriási 
nyári mozipalota, itt muta t j ák majd 
be a filmeket a nemzetközi film-
kongresszuson. 

Ami az árakat illeti, az Excelsior 
persze,1 drága, a Bainsibe lehet első-
osztályú hotelbon-nal menni (csak 
persze augusztus végéi® nincs szo-
ba), a kisebb hotelek viszont olcsók, 
már 30 lírától van penzió. Es most, 
hogy a lid ói mondain élet a Kaszi-
nóban koncentrálódik, a strand pe-
dig minden hotel-plage előtt egyfor-
mán jó, a kis ihoteleik is épp olyan 
szórakozási lehetőséget nyúj tanak, 
mintha valaki a legdrágább hotel-
ben laknak. Kevés pénzzel is érde-
mes a Lidóra menni! 

Conrad Veldt feleségével és Roboz Aladár-
néval a Lidón 

tájiban már mindenki a kaszinóban 
van: itt aztán lehet öltözködni, 
nincs az a nagyestélyi, ami feltűnő 
volna. A legtöbb ruha fehér és hát-
nélküli, így legalább pompásan ér-
vényesül az asszonyok vörös és bar-
nára sült bőre. Egyenletes bronz-
színűre barnult lábulkon sohasem vi-
selnek harisnyát. Ha jban és dekol-
tázsiban nagyon divatos a virág, fő-
leg az olasz nők szeretik: egész gló-
r iákat viselnek divatos, friss, fehér 
gardéniákból. 

Constance Goldridge londoni filmsztár a Lidón 
(Giacomelli fotók) 



Férfiak előnyben 
Nem újkeletű megállapítás, hogy nin-

csen elégedett ember. Bársony Rózsi pél-
dául, aíki egyike a legnépszerűbb világot 
járó magyar primadonnáknak, követke-
zetesen arról panaszkodik, hogy mennyi-
vel jobh dolguk van a férfiaknak. Kü-
lönösen, mióta a Viki eímű filmet játsz-
sza, hangoztatja azt, hogy a férfiak 
mérhetetlen előnyben vannak a nőkké' 
szemben, az élet minden vonalán. Pél-
dán! — panaszolja a szőke primadonna 
— a férfiak számára délutánonként ott 

van a Fészek, ahol szórakozhatnaűc s  
ahová »nőknek tilos a bemenet«. Talán 
esz a tilalom okozta, hogy Bársony Rózsi 
egy fipaép na-pon elhatározta: ha törik-
szakad, elmegy a Fészekbe és kikémleli, 
milyen összeesküvés folyik a férfiak kö-
zött, amikor »nőmentesen« vannak egy-
más között. A Viki felvételeiről a filmen 
szereplő f iú ruhában betért a városba és 
egyenesen a Fészekbe ment. Erről a 
»vaikmerő« kirándulásról számol be az 
alábbi képes riport. 

Kérek valami füstölni valót Séta a korzón 

Barátságos kártyaparti: Székely Mihály, 
Bevere Gyula, Bársony Bózsi és Fenyő IJmil 

A Fészek portása nem ismeri fel Bársony 
Bózsit 



Bruchsteiner Rezsó igazgató megmuta t ja 
a kar r ika túragyüj te inényt Az olvasószobában 

Róna József szobrászművésszel beszélget Még a borbélyt is b e u g r a t t a 
(László fotók) 



Csak azért szállottam le a 18-as-
ról, véletlenül ráértem, végigsétá-
lok, mondom, a Stefánián, olyan ré-
gen nem jár tam erre. 

Ebédről jöttem tudniillik, egy 
•művészbarátomnak a Százados-úti 
kis piros kastélyából, öt óra múlt, 
éppen ez az a délutáni idő, mikor 
elevenedni kezdett már a Stefánia-
út, hajdanába-danába. 

Leszállottam a Víztoronynál, 
most is Zsirardi van a fejemben, 
mint akkor, az a f a j t a egyszín szür-
ke ancúg van ra j tam, mint akkor, 
még a szabása is ugyanolyan; a 
sárga cipőm is az a legitim fél-
franciás forma, mint akkor. Csak 
az ingem puha ing (akkor a legsú-

lyosabb kánikulában is keményí-
tett ingbe voltunk zárva) és a bo-
tom nem az, ami volt, mert most 
bambuszbotot forgatok, lassabban, 
mint azt a malacca-botomat, ame-
lyiket úgy szerettem hajdanába-
danába. . 

Milyen csend van itt édes jó is-
tenem, pedig már elhagytam a 
Földtani Múzeumot, már villák 
előtt lépkedek, idáig egy teremtett 
lélekkel nem találkoztam. 

Milyen csend van, milyen ma-
gamba járok, milyen könnyű most 
a szívemnek itt megfájulni, mi-
lyen olcsó itt a sóhaj, olcsóbb mint 
a Levente. Lehajtom a fejem, ezt 
az ellenállhatatlan édes bánatot 
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élvezni a Stefánián, a Stefánián. 
Lehajtom a fejem, a gyalogoncok 

flaszterjén sebek tátongjanak, há-
borús sebek, igen, olyanok mint 
némelyik szerencsétlen vitéz sebei, 
amelyek most is meglátszanak, so-
hase fognak behegedni. Fölveszem 
a fejem: ez a villa eladó. A szom-
széd oldalon is tábla a kapun, tábla 
az ablakban: eladó, kiadó. 

Három szoba kiadó, hétszobás 
urasági lakás kiadó. A kocsiút is 
sebes, foszlott, rongyos. No it t zö-
työg egy motorbiciklist'a, csuda, 
hogy fel nem bukott abban a csú-
nya horpadásban. 

A Park Club, ó szerelmes Minde-
nem. Mintha meghalt volna, mintha 
kísértetek néma vára volna, fényes 
nappal! Mintha száz meg száz éve 
volna, hogy a terraszon kint csücsül-
tek a gróf urak, meg hogy gróff iak 
és a komteszek ott lengedeztek 
benn a zöld fák alatt a groundokon, 
halkan, hófehéren, akár valami ha-
landók közé beosztott leány- és fiú-
tündérek. I t t jön a Gerbaud-pavil-
lon, el van bú j ta tva a keramitos 
Fővárosi Múzeum mögé, úgy hal-
latszott titkosan, ábrándosan a zene 
délután onnét, j a j meghalt már Ka-
dics Béla is, kinek f á j még, ki gon-
dol még vissza rá? Ki lá t ja még 
emlékbe, amint a nyári Gerbaud 
fel járója előtt a banda élén ott ál-
lott zsaketben, aranylánca folyt a 
mellényén keresztül, letette az ar-
cát a hegedű mellére, nem riszálta 
magát, nem is mosolygott, úgy 
játszott, mintha államtitkár lenne 
vagy nem tudom micsoda, akinek 
mindig komolynak kell lenni. Ha 
bebillegtem a nyár i Gerbeaud kert-
jébe, mindig eljátszott a kedvemért 
egy szép Crémieux-t, annak a verse 
úgy kezdődött, hogy: Vous êtes si 
jolie, oh mon bel angle 'blonde. Mi-
kor bevégezte, diszkréten fejet haj-
tott abba az irányba, ahol ültem, 
csak én tudtam, hogy nekem szólt 
az a valse lente, amelyet a fehér-
arcú cigányúriemiber játszott. Kü-

lönben pedig a nép, az előkelő nép 
is, meg a polgárnép is a bécsi val-
cer eken andalgott, a Lehár, meg az 
Oscar Strauss, meg a Leo Fall val-
cerein, a Gerbeaudban is, meg a 
Kolegerszkyben is. A Kolegerszky-
kioszk körül ötezer vendég ozson-
názott a katonazene mellett, a Ko-
legerszky előtt a sétányon a fehér 
székeken ültek a zenét szürcsölni 
a családapák, -anyák x tíz fillér-
ért, Iha jólemlékszem. Ültek véges-
végig a Műcsarnokig ezen az olda-
lon. Fizetett széken meg potya pa-
don, muzsikát hallgatni, levegőt 
szívni, meg nézni, nézni a kocsi-
korzót, az kezdődik úgy félhatkor, 
tar tot t vacsoraidőig. Grófok és 
grófnék, bárók, bárónék, bankárok 
bankárnék, mindenféle gazdagok, 
gazdagnék, arany huszártisztek és 
arany if jak, színésznők és barátnők, 
a Víztoronyig, meg vissza. Mi, ma-
jom fiatalok, akik nem voltunk 
urak, összetettünk hárman-négyen 
egy gumirádlira valót, némely dél-
után mink is ott feszítettünk hi-
telbe vett Gianaklis-szal a szánkban 
a ruganyos bőrülésen a Stefánián, 
a Stefánián. 

Szép volt, mert elmúlt, mert ré-
gen volt. 

Ti kedves öcséink, ti mai kis szer-
kesztők, kis festők, azért nem kell 
hogy irigyeljetek. Sohse higyjétek, 
hogy az a mi i f júságunk ünnep 
volt, boldogság volt. Megmondom 
nektek, mi is ki voltunk t i l tva az 
életből, a fényből, a gondtalanság-
ból; akkor sokkal több, sokkal 
szebb képzelődni, álmodni való volt 
a világon, hiába volt epekedni, re-
mélni. Ti csak szegények vagytok 
és dühösek vagytok, mink szegé-
nyek voltunk és csúnyán boldogta-
lanok voltunk. 

Azt sajnálom a legjobban a Ste-
fánián, hogy sohse jutott eszembe 
bemenni a Fővárosi Múzeumba, se 
a Földtani Intézetbe. Most meg 
már nem érek rá, mindig annyi 
dolgom van! 
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Bulla Elma szüleivel, férjével «cesêvel és sógornőjével Pöstyénben nyaral 

mát« nyujtunk az olvasóközönség-
nek. 

— Hát az mi a csuda? 
— Képzeljenek el egy érdekes da-

rabot, amit a legkiválóbb magyar 
színpadi szerzők írnak. Húsz neves 
író társul erre a dramaturgiai mu-
tatványra. De aztán többet ne is 
kérdezzenek, mert semmit sem áru-
lunk el a tartalomból. 

— Jól van hát, beszéljünk egyéb-
ről. Mit hallott külföldi nagysá-
gainkról? 

— Kerékjártó Duci, a Hollywood-
ban élő híres magyar hegedűművész 
a háborús évek felejthetetlen csoda-
gyermeke szintén hazakészül sza-
badságra. 

— 0 állandóan a filmfővárosban 
él? 

— Beverly Hillben van gyönyörű 
villája. Száznyolcvannégy lépcső 
vezet a terraszra. Itt él a feleségé-
vel, egy holland származású karcsú, 
fiatal hölggyel, aki egyébként nép-
szerű tárcaíró. A magyar hegedű-
művésznek két szenvedélye van, a 
sqkk és a pipa. Esténként, ha nincs 
hangvérsenye, megjelenik a sakk-
klubban és sorra veri a legkiválóbb 
játékosokat. A pipája egy pillanatra 
sem esik ki a szájából. Neki van 
Hollywoodban a legértékesebb pipa-
gyüjteménye. 

— Mostanában is szerepel filmek-
ben? 

— Hogyne! Lengyel Menyhért 
legutolsó filmjében, az »Angyal«-

INTIM PISTA, hogy dolgoznak-e a 
színházi világban a kánikulai han-
gulatban? 

— De még mennyire. Augusztus 
10-én itthon lesznek az összes pesti 
színigazgatók és hozzálátnak a sze-
zónhoz. Tudunk már olyan színház-
ról is, amely a karácsonyi újdonsá-
gát is kijelölte. 

— Augusztusban? 
— Ezen ne csodálkozzanak. A Szín-

házi Elet szerkesztősége is melgtar-
totta mári a karácsonyi szám tanács-
kozási értekezletét. 

— Ezt a gondosságot! Már most 
készülnek a karácsonyi számra? A 
nagy hőségben, a téli attrakcióra.? 

— Korán hozzá kell fogni, ha kü-
lönösen érdekes számot akarunk 
adni a, közönségnek. 

— Áruljon el valamit a tartalmáé-
ból. 

— No ez még egy kissé korai vol-
na! Legfeljebb annyit vallok be, 
hogy »kollektív grand-guignol drá-
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Kerékjártó Duci világhirü magyar hegedű-
művész hollywoodi villája előtt 

ban, amely az írónak »Evelyn« című 
művéből készült, szintén hegedül 
Kerry Yarto, ahogy az ő nehezen ki-
ejthető magyar nevét írják a film-
plakátok. 

— Lengyel Menyhért nem jön 
haza mostanábanf 

— Egyelőre csak a felesége tartóz-
kodik itthon. Zágon Istvánék villá-
ját bérelte ki a nyári hónapokra. Az 
író és Tomy fia késő őszig nem moz-
dulnak el Hollywoodból. 

— Más utazási hírek? 
— Gombaszögi Frida es Gombá-

szom Ella Karlsbadba utazott. Há-
rom hétig maradnak a 
fürdőhelyen s azután 
egy kis kerülővel visz-
szatérnek. Go-mbaszögi 
Ella már a szezonnyitó 
darabban játszik, úgy-
hogy Szent István nap-
jára megkezdi a próbá-
kat. 

Kik tértek haza a nyaralásból? 
— Bulla Elma hazafelé készül, 

miután előbb Pöstyént is megláto-
gatta. Itt izgalmas napjai voltak: 
drukkolt a fivérének, aki indult a 
teniszbajnokságokon. Bulla szülei 
is Pöstyénbe mentek primadonna-
lányuk látogatására. 

— Ki tartózkodott még Pöstyén-
benf 

— Zilahy Irén is ott pihente ki az 
»Űrilány szobát keres«, filmváltoza-
tának fáradalmait. De nem sokáig 
tart a pihenő, mert rövidesen újból 
folytatja a munkát Párizsban és 
Budapesten. 

— Milyen utazásról hallott még? 
— Szigorú inkognitóban három 

nap óta Budapesten tartózkodik 
Lukács Pálné, a jelenleg London-
ban filmező művész felesége. Édes-
anyja látogatására érkezett. 

— Lukács Pali nem jön Pestre1 
— Dehogy nem. Rövidesen ő is 

megjelenik a Dunakorzón, amelyet 
néhány év óta nem látott. Akkor az-
tán a házaspár sorra fogja látogatni 
a kedves régi budapesti ismerősöket 
és barátokat. 

— Alpár Gitta nem jön haza nya-
ralni az idén f 

— Brightonban tartózkodik Juli-
kával együtt. Munkaprogramja 
még nem alakult ki teljesen és jettol 
függ, hogy mikor szakíthat magá-
nak időt a budapesti pihenésre. 

— Mondja már, mi van azzal a le-
gendás Alpár-házzal, amelynek épít-
kezését nem fejezték be? 

— Minden ellenkező híreszteléssel 
szemben az a helyzet, hogy Alpár 
Gitta a mai világban közismert va 
lutáris technikai nehézségek miatt 
nem tudott elég pénzt átutalni az 
építkezés folytatására. Több mint 

A vasárnapi nagy futballcsata 
két hőse, Toldi és Sindelar 
másnap is találkoztak a »3 : 1 
a szerelem javára« cimü film 
felvételeinél, ahol a két fut-
ballnagyság a magyar és né-
met verzióban szerepel. Va-
szary János .rendező, Eiben 
István operatőr, Toldi, Sinde-
lar és Zsoldos Andor producer 



A balatonbogiári dirndli-bál győztesei: Himler 
Judit, Gáspár Kató, Biró Margit és Barna 

Margit 
(Foto Libschütz) 

60.000 pengőt máris be-
fektetett a bérpalotába 
és hajlandó ennek egy 
részét elveszíteni, csak-
hogy a megkezdett 
építkezést befejezhes-
sék. Most tárgyalnak 
egy csoporttal, úgy-
hogy ezt a hónapok óta 
húzódó ügyet közmeg-
elégedésre fogják elin-
tézni, 

— Meséljen valami 
pletykát! 

— Mándi Gyulának, 
a Hungária kitünö 
bekkjének nagy az 
öröme... 

— Csak nem a Fe-
rencváros világraszóló 
győzelmének örül? 

— No annak is örül egy keveset, 
miután a magyar futball diadala 
ról van szó, de most családi öröm-
mel van elfoglalva. A feleségének, 
Fazekas Edithnek, a Magyar Szín-
ház volt tagjának gyermeke szüle-
tett. Ahogy szokták mondani, anya 
és gyermeke nagyszerűen érzi ma-
gát és Mándi nem tud hova lenni 
a boldogságtól. 

— Milyen pletykát tud még? 
— László Lola, a tavaly feltűnt 

tehetséges fiatal színművésznő, az 

üdvözlet az egri strandról: Komáromy Pál, az Opera tagja, 
Kardoss Géza egri színigazgató, Kiirthy György és Forgács 

Antal, a Nemzeti Színház tagjai 
(Kardoss Gézáné foto) 

új nemzedék egyik legkomolyabb 
ígérete, — menyasszony. Az eljegy-
zést meg nem publikálják és így 
ezért a vőlegény nevét nem írjuk 
ki, de mindenesetre reméljük, hogy 
a mátkaság és a későbbi esküvő 
nem fogja a fiatal művésznőt elhó-
dítani a színpadtól 

— Folytassa a tereferét! 
— Az egyik legkedvesebb szép-

ségkirálynő, az egyetlen, aki még 
nem ment férjhez, rövidesen el-
hagyja az országot. Még pedig nem, 
egyedül. Nemrégen Budapesten járt 
a nagy amerikai filmgyár európai 
megbízottja, megismerkedett a 
finom és rokonszenves hölggyel és 
Londonból állandóan hosszú leve-
lekkel ostromolja. A legutóbbi le 
vélben angol tárgyilagossággal 
közli, hogy családja beleegyezett az 
eddig eltitkolt kedves tervébe, nem-
sokára Budapestre jön és innen, 
mint feleségét szeretné magával 
vinni Angliába a kiválasztott höl-
gyei 

— Csupa hímenhír, semmi válás? 
— Az is akad, mégpedig a Gyar-

mat-utca környékén. Az ismert 
filmember, aki szigorúan vigyáz 
arra, hogy a filmjeiben nehogy 
válóper vagy annak árnyéka is elő-
forduljon, az élettel szemben nem 
ilyen következetes: válik a felesé-
gétől. 

— Neveket kérünk! 
—. Moratóriumot kérek a jövő 

hétig! Kezeiket csókolom! 



Golíozik és disznót nevel 
Titkos Ilona a Svábhegyen 

Ha valaki azt kérdezné egy rivié-
rai bennlakótól, hová megy nya-
ralni. biztosan nagyot nézne: ho-
gyan lehet ilyen bolondságot kér-
dezni? Alapjában véve ez a helyzet 
a pesti lakókkal is, pláne, ha a kör-
nyező hegyek valamelyikén, a Sváb-
hegyen, a Rózsadombon, a Zugliget-
ben, vagy a Hűvösvölgy környékén 

élhetnek. Titkos Ilona már régebben 
rájött , hogy ideál isafob nyaralóhely 
nincs a Svábhegynél, neki ugyan 
halomszámra küldhetik a prospektu-
sokat a nagy külföldi 'világifürdők. 

Nyár i életéneik egész menetrendje 
úgy van beállítva, mintha Budapest-
től száz és száz kilométerre élnie, 
egy fenyőerdők közé varázsolt, ked-

(László foto) 
Titkos Ilona a svábhegyi golfpályán 



Itt készül a szabadtéri bográcsgulyás 

— Naked szabad hízni, te disznó! 

ves 'Villában. Vagyis 
sportol, napozik, pihen, 
tanul é3 a bukolikus 
élet minden örömét él-
vezi: tkutyát treníroz, 
disznókat nevel, gazda-
sági kérdésekkel foglal-
kozik, végül, ha kedve 
kerekedik világot látni, 
autójával berobogja a 
környékbeli kiránduló-
helyeket. 

Kedvenc sport ja a 
golf; a pályát percek 
alatt elérheti villájából. 
Kedvenc tanulmánya 
az angol nyelv, amelyet 
saját külön Miss-ével 
gyakorol. 

Ha pedig megiúnja 
a. filológiát, előveszi ú j 
szerepét, amellyel Bár-
dosnál fog debütálni az 
fez folyamán. Ha ezzel 
is végzett, ott a leg-

(László fotók) 



újabb kedvenc, az Ang-
liából importált kutya, 
aki — felségsértés ne 
kerekedjék belőle — a. 
windsori herceg ke-
resztnevét viseli, vagyis 
David névre hallgat. 
Van azonkívül egy sza-
badtéri konyhája, ame-
lyen személyesen ké-
szíti el a déli és esti 
menüt és vannak — 
mint már említettük — 
disznói, amelyek 'boldog 
röfögéssel fogadják el 
kezéből a jó fa j t a kuko-
ricát. 

Ilyen bőséges, üdítő 
és egészséges P r o g r a m m 

m e l l e t t i g a z á n v i d á m a n 

lehet élni. 
És hogy egész távol 

érezze magá t Budapest-
től, kikapcsolja a tele-
font. Készülődés az őszi szezónra David felügyelete mellett 

(László fotók) 2 5 . . . és estefelé egy kis autóséta a Jánoshegyre 
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»Y a qu'a Pa-
ris qu'on fait 
des choses com-
me ca!« — az 
operettben vá-
rakozáson felüli 

. sikerrel debü-
táló Lucienne Boyer ezt a kis dalt né-
hány nap a 'a t t hozta divatba. Véletle-
nül ott voltam, amikor a művésznő a 
vers Írójánál megrendelte a slágert. 
Nem mertem közbeszólni, mennyire el-
csépeltnek találom az ötletet, megint 
egy »Ca c'est Paris« — mindig örökké 
ugyanaz a verk i. igen, a világ nagy-
szerű, de vannak dolgok, amik mégis ki-
zárólag csak Párizsban történhetnek, 
ami csak Párizsban lehet igazán szép. 
Ilyen egészen ú j fogalmak, mint — a 
szerelem, a nő, a tavasz, a nyár, az ősz, 
a muzsika, az éjszaka, a cs i l lagok. . . 
Dizőzökkel nem szabad és nem is lehet 
vitatkozni, — annál kevésíbbé, mert a 
végén úgyis mindig nekik van igazuk 
— ők ismerik legjobban a közönséget. 
Kiállítás van. a rengeteg .idegen min-, 
den ben valami hamisítatlan párizsit 
akar. Első nap, ahogy bódnütan kiszé-
dül a hoteljéből, összevesz mindent, amit 
csak lát és csak néhány nap múlva ve-
szi észre, harisnyáján a »Bemberg«, kesz-
tyűjén a »Made in Tehecos'ovaquie«, 
táskáján az »Autriche« felírást. Magam 
is nem egyszer jár tam így, azóta a 
tárgyakkal, divatholmikkal óvatosabb 
vagyok, de mivel én se tudok leszokni 
a »csak« Párizsban lehetséges illúzióról, 
ezeket most már a hangulatokban, he'y-
zeitekben, apró eseményékben keresem. 
Megpróbálom összeszedni egy részét 
azoknak, amikre egy pillanatra úgy 
éreztem — megvan — ez az! Valószínű, 
hogy tévedtem, lelki Bemberg ez i«, 
ugyanígy megtörténhetne bármelyik 
világvárosban, de ami a fontos, aiz az 
elégedett kis sóhaj, ahogy az ember 
ilyenkor körülnéz és azt hiszi, felfedezett 
valamit: 

1. A hordár Ámor. Szombat röggel van, 
a (rare St. Lazaire perronján állunk, 
rettenetes a forgalom. Én újságokat sze-

retnék venni, a 
barátnőm gyü-
mölcsöt. ott-
hagyjuk a tár-
saságunkat és 

megbeszéljük, 
ha elveszítiük 
egymást, a »Kis 

távolságok« 
el ő-t ti pénztár 
második ab'a-
kánál találko-
zunk. A társa-
ságunkban lévő 
egyik fiatalem-
ber sokallja el-
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maradásomat (?), ijedten keresni kezd, 
felbérel egy hordárt, segítsen meg-
találni és pontos személyleírást ad ró-
lam. Amikor nagy mosolyogva vissza-
jövök, észreveszem a feltűnően hűvös, 
fölényes fogadtatást. 

— Ez is csak Párizsban lehetséges — 
mondja ismerősöm büszkén. — Amíg 
maga újságokat vett, ez a csirkefogó — 
rámutat a sunyin vigyorgó hordárra — 
legalább tíz szebbnél szebb nőt hozott 
ide, hogy nem őket keresem-e. 

— De hogy a nők jöttek, — szólok 
közbe naivan — ők esak tudhatták, hogy 
tévedés? 

— Hiszen éppen ez Párizs — fele i 
weekend-partnerem kissé keserűen és 
egész úton kiállhatatlanul érezteti ve-
lem, hogy elmulasztotta a »kalandot«. 

2. »Rangrejtve.« A »Tour d'Argent« 
tetőterraszán' vacsorázunk a Boisban le-
zajlott kutyaszépségverseny utája. Nagy 
az izgalom, az egyik sarokasztalt lefog-
lalták a díjnyertes kutyák és tulajdono-
saik szamára. A terítést, asztaldíszítést 
az Avenue Matignon híres »Bonheur des 
Chiens« üzlete készítette. Szinte elképzel-
hetetlen, mennyi ötlet, mennyj jaték-
csoda, hányféle tányér, mennyi ajándék 
vár ja a négylábú sztárokat. Végre meg-
érkeznek az ünnepeltek. Senki se nézi 
a tulajdonosokat, pedig köztük van 
Ivonne Printemps, Suzy Prim, Gaby 
Morlay, Marie Dubas, és még egy csomó 
híresség. 

Ez az este a kutyáké. Villámgyor-
san terjedt el a hír, hogy az egyik ven-
dég, még hoizizá a díjnyertes Afghan 
agár, nem nyúl a finomabbnál finomabb 
ételekhez, ügyet se vet a pajtásokra, já-
tékokra. — Kimerült, a fényképészek 
tönkretették az idegeit — kiáltozza két-
ségbeesetten a kutya tulajdonosnője, egy 
aranyszőke hölgy. És ezalatt a többi asz-
talokhoz is hiába szervírozzák a tudja 
Isten hányeizredik hitelesen könyvelt ka-
csát, a pincérek az ezüst tálakon a bor-
szeszláng fölött odaégetik a Crepe Car-
dinál-t. A végső percben a liftes men-
tette meg a helyzetet. Hallotta a bajt , 
— ő majd segít. A szőke hölgy bizalmat-
lanul méri végig, látszik, az arcán, hogy 
félti a kedvencét. A maître' szájszéle ide-
gesen rángatódzik, sízégyeli a fegyelme-
zetlenséget, nem illik, hogy a liftes, pi-
ros egyenruhájában a kék és rózsaszín 
hortenziabokrokkal elszigetelt tetőterasz-
ra lépjen. És még hozzá, ha egy jóképű, 
fiatal fiú lenne, de egy ilyen fáradt-
szemű, elnyűtt ember. 

— Tessék csak ideadni bátran, én érteik 
a kutyákhoz, — motyogja az öreg — ne-
kem »akkor« otthon . . . Oroszországban 
70 kutyámat mérgezték meg egyszerre. 
— Majd hirtelen elhallgatott és csönde-
sen, szerényen kar já ra véve a beteget, 
kisomfordált. 



— Tudja, hogy ki ez az ember — for-
dult hozzám később a szomszédom, ami-
kor már nem is beszéltünk a kutya-
esetről. 

— Hogyne, biztosan valami hajdani 
cirkusztulajdonos — feleltem. 

— Nem, de egy Romanoff herceg, a 
cár volt első hadsegéde. Legalább ti-
zenöt éve alkalmazott ebben az étterem-
ben. Előbb újságos volt, aztán, hogy a 
lába nem bírta, liftes lett, — de sohase 
árulta el a rangját , még a személyzet 
olőtt se. Csak ma, a nagy izgalomban a 
konyhában csúszott ki a száján. Nekem 
a főpincér mesélte. — Furcsa, nem? — 
kérdezte tőlem a szomszédom. 

— Tipikusan párizsi eset — feleltem 
közhelyszerűen. 

3. Deny se papája. Az egyik legnagyobb 
francia autókarosszériagyáros leánya 
régi barátnőm. Egyszer a Riviérán is-
merkedtünk össze és azóta is többször 
találkozunk, ö mindenütt megfordul, 
axni mondain, nagyon gazdag, felszaba-
dult, egyetlen lány, azt teszi, ami eszébe 
jut. Persze, csupa bolondság jut eszébe. 
Legutolsó ötlete az volt. hogy egy koz-
metikai sebésszel másfél centiméterre] 
nagyobbra operáltatta a száját, mert 
liisz köztudomású, hogy a kis száj már 
nem divatos. Most csak Joan Crawford 
szájat illik viselni, azt a kis öltést úgyis 
eltakarja a rúzs és különben is ki lát 
ma egy nőt rúzs nélkül. Denyse az ott-
honáról hallgat, a Champs Elysée villa-
negyedében gar szónlakást tart , mert 
hisz azt senki se kívánhatja tőle, hogy 
a nyolcvanéves nagymamával s a hat-
vanéves papával lakjon együtt. 

— Neked tulajdonképpen látni kellene 
egyszer, milyen maradian él egy igazi 
francia polgári család — fordult hozzám 
Denyse egyik este valamelyik bárban. 
— Igen, látni kellene, — ismételgette, 
a becsípett emberek csökönyösködésé-
vel — hogy sajnál j és megértsél engem. 

Felugrott, mindannyiunkat betuszkolt 
az autójába, összes udvarlóit — és el-
indultunk. Párizsnak előttem eddig- egé-
szen ismeretlen negyedébe vitt, hosscú 
fasorokon robogtunk keresztül, Olasz-
országra emlékeztető tájakon. Amikor 
megérkeztünk, Denyse kinyitotta a kert-
kaput, a villa a j ta já t és beléptünk a 
hallba. A földszinten voltak a lakószo-
bák, a falépcső a nagymama emeleti 
lakosztályába vezetett. Csak Duhainel-
nek sikerült leírni ilyen berendezést, 
ilyen atmoszférát. Ezeket a molyrágta, 
századvégi pliissfoteleket, az arany-
cirádás fekete kredenceket, a levelező-
lapokból összeállított paraivánt, a pa-
mutpárnákat, falra szegezett papírle-
gyezőket. Elképedtem — Denyse elfogta 
a tekintetemet. 

— Ugye, csodálkozol — kérdezte. — 
De ez még semmi, nézd meg a papa va-
csoráját. Most még a gyárban van, 
mindennap éjjel kettőkor jön, haza. 

Engedelmesen követtük a szuterénben 
lévő konyhába. A rézedényekkel, szabad 
tűzhellyel, provencei terítőkkel tarkí-
tott ki® konyha olyan volt, mint egy 
meséskönyv illusztrációja. Hát még a 

kisasztalra oda-
készített vacso-
ra. Igazán nem 
így képzeltem 
Franciaország 

egyik leggazda-
gabb nagyipa-
rosának vacso-
rá já t . Apró öb-
lös egyforma 
köcsögökben egy 
kis tej, túró. 
vad, gyümölcs-
íz, nagy kancsó 
víz és a jellegzetes hosszú párizsi 
kenyér. A teríték mellett a papát a 
nagymama levele várta. Meghatva ol-
vastam a Jkú&za, nagybetűs öregasszony-
írást. »Fiacskám egyél jóízűen, de vi-
gyázz, meg ne ártson, aztán ne felejtsd 
el eloltani a villanyokat és a fürdőszo-
bában se hagyd nyitva a vízcsapokat... 
A hálószobában a vázában megtalálod 
azokat a rózsákat, amiket tavaly te ol-
tottál . . . Chichi hál Istennek már egész-
séges.« Denyse megmagyarázta, hogy 
ez a ház -macskája. Letettem a levelel 
és azt éreztem, hogy igen, ez a puritán-
ság az igazi franciák sajátsága. Raffi-
nált »jó élet«! a ravaszul elkészített éte-
lek, különcködő mulatságok az idege-
neké vagy a gazdagságban elpuhult 
legújabb francia generációé . . . 

Egypár szó még valami »csak pári-
zsiról«, amit csak mi, nők tudunk mél-
tányolni. Sehol a világon nem bánnak 
olyan tapintatosan az akármelyik mű-
helyből kikerült ruhával, mint náluk. 
Ha az ember bemerészkedik » a legelő-
kelőbb üzletbe, hogy egy -csekélységet, 
klipszet, sált, vagy virágot vegyen a 
ruhájára , égésién biztos, hogy az eladó-
nő elbűvölve dicséri majd a ra j tunk 
lévő összeállítást. — Elragadó a kis 
kosztümje asszonyom, ezzel a kis disz-
szel még sokáig viselheti. Ruhapróbá-
nál a régi »levetettet« senki se becs-
mérli le megvetően, nem kérdik gúnyo-
san — hogy kitől való ez? Na ezt is jól 
elrontották. Ügy mint nálunk idehaza 
Hogy mindig már előre félek, mit ve-
gyek fel a ruhapróbához, tudom, min-
degyikért pirulni kell. Párizsban a leg-
előkelőbb szalonokban tanulom megbe-
csülni a kis budai varrónőm munkáját , 
mégis csak tudhat valamit, ha Chanel -
nél, vagy Lanvinnél olyan gyöngéd 
kezekkel akasztják művét a váll-
fára. Azokban 
az épületekben, 
ahol reggelen-
ként nem egy-
szer láttam, 
hogy nem saj-
nálnak liftben, 
lépcsőházban, 
fogadószobák-
ban néhány li-
ter parfőmöt — 
még hozzá min-
dig a legújabb 
kompozíciójuk-
ból — szétper-
metezni. 



a^ új 
Mult heti Pá-

rizs-pályázatunk 
győztese, Flei-
scher Kálmán, 
Paks, mindez -

ideig nem jelentkezett a jutalom átvétele, 
illetve megbeszélése tárgyában. Lehet, 
hogy a váratlan öröm megnémította, 
vagy éppen nyaral valahol, így kényte-
lenek vagyunk a szokásos bemultatás 
mellőzésével kézenfogva elővezetni az ú j 
győztest, Szegő Lothárnét (Budapest, 
VIII., Déry-utca 6.). Mint e ődei a győ-
zelemben, ő is találó, tömör és okos vá-
laszaival érdemelte ki a párizisi utat, 
vagy az azzal egyenértékű más nyara-
lási lehetőségeit. 

A pályadíj-győztes Szegő Lothárné vá-
laszait itt adjuk: 

1. Udvari páholy. Páger Antal, Komár 
Julika. 

2. Mindegyiknek megvan a maga lét-
jogosultsága. A színház alkalmasabb a 
művészi értékek tökéletes kifejezésére és 
inkább az értelemhez szól, a film inkább 

érzékekre hat. Éppen ezért közepes filmet 
szívesebben nézek meg, mint ugyanolyan 
kvalitású színdarabot, mert míg aanott 

lefokozott, itt felfokozott igényekkel ülök 
be a nézőtérre. 

3. »Ezekután.. .« Rozsnyay Sándor, 
Kamjonkay István »Havi 200 fix« című 
filmből. 

4. Ádámot és Évát az Ür bűnbeesésük 
miatt kiűzi a paradicsomból. Lucifer 
vezetésével végigélik az emberi történe-
lem kiemelkedő mozzanatait, rendszerint 
a főalakok képében. Az emberi ideálok 
állandó tragikus változataiban Ádám 
összeroppan, de születendő gyermekük 
ú j erőt ad neki. Az Ür bocsánatában 
való hittel vállalja az örök harcot. 

5. Perczel Zita. 
6. Camille, a végzet asszonya. Greta 

Garbó., Robert Taylor. 
7. Csokonai Vitéz Mihály: Szegény 

Zsuzsi a táborozáskor. 
8. Góth Sándor. 
9. Julianna holland trónörökösnő. 
10. Les-Elves. (A megfejtés a virág-

csokrok színeinek kezdőbetűiből adódik.) 
Reméljük, hogy az ú j győztes gyor-

sabban ad magáról életjelt, mint mult 
heti. Ezpk után pedig térjünk át az úi 
pályázatra, megjegyezvén, hogy a bekül-
déefi zárlat augusztus. 9-ének délelőtti 
11 órája. 

2. számú pályázat: 

3(Xvih/itjÁtík 

Valamikor forradalmi 
jelentőségű volt Ibsen 
»Nora« című színműve. 
Egész világon végig-
robogott a Nora-láz, a 
benne rejlő asszonyi 
problémával. Ma már 
Nora is bevonult a 
klasszikusok közé s 
mint ilyen, ha nem is 
a színpadon, de köny-
veink között folytatja 
halhatatlan életét. Tes-
sék távirati stílusban 
tartalmi kivonatot ad-
ni a Nórából, Igyekez-
zünk kevés szóval so-
kat rríondani. Magya-

rán: a lényeget. 

3. számú pályázat: 
Könnyed, mulatságos vi-

selkedéséért és remek kül-
sejéért milliók csodálják. 
A fölvétel 1917-ben készült. 
Azóta sokezer felvételt csi-
náltak róla. Angol nemesi 
családból származik, jelen-
leg Amerikában él. 

1. számú pályázat: 4. számú pályázat: 
2g Ki ez a színésznőf Melyik slágerből van ez a kottasor? 



7. számú pályázat: 

^oiAolími va^y ^aAcíc iaMAÍÍÍ^-
Vannak, akik szerint ez a kérdés rég túlhaladott állás-

pont, szerintünk nem az. Hétmérföldes csizmákkal rohan 
előre a technika, az életformák azonban nem tudnak vele 
lépést tartani. A régi és az új világszemlélet állandó 
ütközőpontja: szabad-e, illik-e fiatal lánynak megfelelő 
kísérő nélkül színházba, moziba, táncteára, vagy week-
endre mennie? Tessék ezt a kérdést találóan és tömören 
megválaszolni. 

5. számú pályázat: 
Melyik filmből való ez a 
jelenet és kiket ábrázol a 

képt ^^ 
9. számú pályázat: 

SKj> & tettük 
KÜLÖNÖS SAKKJÁTSZMA 

A Sureté rendőrfőnöke megcsóválta a fejét. Franciaor-
szág szívesen ad menedéket minden politikai üldözöttnek, de 
azt nem engedheti, hogy egymást itt lövöldözzék agyon. 
Most ikapja a jelentést, hogy Golodkin herceget halálra ítél-
ték az összeesküvők, öt embert bíztak meg a dologgal, 
ezek sorshúzás útján döntik el, melyikök hajtja végre az íté-
letet. Hogy hol, azt az összeesküvők vezetősége közli majd 
az ismeretlen kisorsolttal. 

Meg kell előzni őket! Szerencsére ismerik az összeeskü-
vők rendes találkozóhelyét négy kis bistróban. A legügye-
sebb, legjobb rendőröket oda és azok aztán nyissák ki a 
szemüket. 

Jacques Combe rendőr bent ült az egyik ilyen bistróban 
és figyelt. Semmi gyanús sehol. Már esteledik. Hol is szo-
kott nyaralni Golodkin herceg! Cannes, Remiz de Cheval, 
Montecarlo, Jeux des Enfants. Furcsa nevek! Cannes és 
Montecarlo még mennének valahogy, de a másik kettő? 
Ló -remiz és Gyermekjáték? Hiába, ezek a tanyákból lett 
nyaraióhelyek megtartották különös neveiket. 

Hét óra, semmi. Combé körülsétált. Egy kis asztalnál 
borzasztóan piszkos sakktábla mellett két alak görnyedt ós 
elmélyedve sakkozott. Combénak azonban feltűnt valami. A 
feketének és a fehérnek is csak két-két lova állt már a 
táblán a két király előtt, ezekkel huzigáltak, a többi figu-
rát kiütötték jóideje. Napokig elhuzogálhatnak így, gondolta 
és vállatvonva leült. 

Most egy alacsony, köpcös ember lépett a sakkozókhoz. 
— Tartsd magad! — veregette az egyik játékos vállát. Az 
morgott és húzott egyet. Aztán egy újabb vendég érkezett. 
A sakktáblánál félrenézett. Elsápadt, megfordult és hátrább 
vonult inni. Végül megint jött két ember, megálltak à sak-
kozók előtt. 

Az első a most érkezett két ember közül mogfo£tn a 
játékosok felső karját. Vállatvont és csak ennyit mondott: 
kcunyú partinak látszik. 

A másik fölnevetett és összedöntötte a figurákat. Föl-
álltak a játékosok is, akkorra azonban Jacques Combe elő-
rohant detektivjeivel. Elfogták az egyik vendéget. 

Ki volt a kisorsolt? Ki a tettes? Honnan tudott meg 
m ndent Combé rendőr? 

Melyik darabból való ez a jelenet és kik szerepelnek 
a képen? 

8. számú pályázat: 
»Harminc nemes Bu 

dára tart. 
Szabad halálra kész ...« 
Melyik versből való ez a 

két sor és ki írtat 

10. számú pályázat: 
Ki ez a színész? 



STRANDTAN 
Előadó tanár : STELLA A D O R J Á N 

Mélyen tisztelt hallgatóság! 
Abc-rendben soirolj.uk fel ,a strandon szükséges tudnivalókat. 

Aki ezeket megtanulja és betartja, az. felsőbb osztályba, azaz mély 
vízbe léphet. 

Borús az idő ma délelőtt, — szokta mondani a nagyságos 
asszony, miután kiinézett az ablakon — tehát ma nem megyek 
strandolni. Nagyon rosszul teszi. Napfény, levegő és víz, a három 
éltető elem, ha aizök közül az egyik, a verőfény elbújik, még 
mindig marad kettő és ezeknek a kedvéért érdemes az uszodáig 
menni. Attól sem kell megijedni, hogy kevesen vannak. Gondol-
junk arra, milyen dühösek Szoktunk lenni, amikor túlsók ember 
tolong a vízben és a parton. 

Csókolom a kezeit kedves. Jucika! — kiabálják egyeseik az 
úszkáló emberek feje fölött. Hogy van a kedves tanti? — Ezek 
összetévesztik a strandot a magánuszodákkal, elfelejtik, hogy 
mások is vannak ra j tuk kívül, idegenek, akik nem kíváncsiak 
a családi ügyekre. 

Divatrevű-bemutatót fölösleges tartani a strandom, mélyen 
tisztelt hölgyeim. Praktikus holmit tessék viselni. Az a dáma, 
aki minden öt percben más és más öltözékben jelenik meg, leg-
feljebb feltűnésit kelt, tetszést kevésbbé. 

Elemózsiát ne vigyünk magunkkal uszodába. Nem épületes 
látvány a vízen úszó zsíros papiros vagy az elhajigált szardiniás-
doboz. 

Frizurát lekötni, hölgyeim! Tessék mindig fürdősapkát 
viselni, még ott is, ahol az igaizgat óság udvariassága megengedi, 
hogy a hölgyek sapka nélkül fürödjenek. 

Gyereket ne vigyünk a felnőttek közé mondén-strandra. Elő-
ször is ráér még elsajátítani az ott szokásos kedélyes diskurzust, 
azonkívül a gyermek jobban érzi magát a társai között. Nem 
utolsó sorban a fürdőzőknek sem kellemes egész nap hallani: 
»Janika^ vigyáz®, jön a hullám!« »Ciliké, vedd fel a fürdőcipő-
det!« »Sanyika, netm szabad a vízbe ugrálni!« 

Hullámzásnál ne csináljunk semmiféle kunsztot. Nem is 
fizetnek érte, — legfeljebb gorombaságot, ha valakinek az arcába 
csapkodunk. 

Ismerkedni nem kötelező. Bármilyen csodálatosan hangzik is, 
a hölgyek kilencven százaléka azért jár strandra, hogy ússzon 
és napozzon, nem pedig azért, hogy ismeretségeket kössön. Gon-
doljanak az urak erre a körülményre és ha minden áron meg 
akarnak szólítani egy túlsókat ficánkoló nőt, hát igen óvatosan 
tegyék. Ajánlatosak a semleges! indítómondatok. Például: »Ma 
boxús az idő.« »Nem tetsizik tudni, mikor jön a hulláin1?« Leg-
rosszabb esetben a hölgy nem válaszol, már pedig ennyi kocká-
zatot vállalhatunk. 

Jogilag nem lehet lefoglalni fekvőszéket, heverőt, sarokhelyet 
a naipozóban azzal, hogy odatesszük táskánkat vagy sapkánkat. 
Az ilyesmiből mindig hangos viták és siófoki pofonok származnak. 

Kabinosnak já r a kiszolgálási díj. Ne tessék róla megfeled-
kezni! Aki nem tudja, hogy mennyit kell adni, gondoljon a nem-



zetközi szabályra és legalább a 10—12 százalékát nyújtsa át a 
jegy árának. A. személyzet nem haragszik meg akkor sem, ha 
többet adnak. 

Lusta ember ne menjen a. strandra. Minek két kilométert 
fáradni ésj utána egy percig megtisztelni a vizet? Solkau alibiből 
a tu«s alá állnak, nedves lesz a trikójuk és azt állítják, hogy 
megúszták a maratoni távot. 

Megtanítom úszni! — szokták mondani a konzervatív férfiak 
a 'hölgynek. Igen régi trükk., már csak azért sem szabad hasz-
nálni, mert a nők általábán jobban úsznak, mint a férfiak és 
a hívatlan úszómestert bizony könnyen a víiz alá nyomják. 

Négerre fogok sülni! — ezzel az ambícióval keresi fel a leg-
több hölgy a strandot. iN,e tessék nagyon sürgetni a bámulást , 
inert csak ba j lehet btflőle. Vigyázzunk a kénye« testrészekre, 
elsősorban a vállra és kezdetben használjunk olajat. Azok a 
nők, akik nem hajlamosak a lesülésre, ne erőszakoskodjanak a 
természettel, mert elviselhetetlen színű vörösre barnulnak. 

O-lába van! — mondogatják elégtétellel egymásról. Helyte-
len! A strand nem vésztörvényszék, ahol mindenkit szigorúan 
megbírálnak. Jól tudjuk, hogy felöltözve majdnem mindenki 
csinosabb, mint fürdődresszben. Ne felejtsük el, hogy a részleges 
dicséret ócsárolásnak számít. Például: »Manóinak gyönyörű feje 
van!« Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy Maiiéinak mindene 
rossz, kivéve a fejét, ami a strandon számít a legkevesebbet és 
különben is csak egyhetedrésze a testnek. 

Pizsamát otthon viseljenek a hölgyek! Strandon nem divatos 
és főleg nem praktikus. Ninos| annál csúnyább, mint amikor 
átnedvesedik a. pizsama, nem is szólva arról, hogy könnyen meg-
fázhatik a viselője. 

Roppant fontos a zuhany! Tussiolni úszás előtt és úszás után. 
Sóletet, töltöttkáposztát, székelygulyás és hasonló komoly 

ételeket tegyük el télire. A strandoló mindig könnyű ételeket 
egyék. Tele gyomorral ne menjünik a vízbe, de az a babona nem 
igaz, hogy egy kis harapnivaló után nem ízlik az úszás. 

Táblán hordozzák körül azoknak a neveit, akiket a strandon 
telefonon keresnek. Vannak hölgyek, akik folyton hivat ják ma-
gukat. Nem való! Csak fontos ügyben hivassuk fel magunkat a 
nagy nyilvánossiág előtt. 

Ugrik vagy nem ugrik? — ez a kérdés. Tetszenek ismerni azt 
az alakot, aki negyedóráig veszi a svungot, bámultatja magát, 
hogy vájjon be fog-e ugrani másfél méter magasból a kétméteres 
vízbe. Ne ügyeljünk rá, mert akkor leszokik arról, hogy a néző-
közönségnek produkálja nagy sportteljesítményeit. 

Vidámság legyen a jelsző á strandon. Szomorkodni otthon is 
lehet, minden külön belépődíj nélkül. 

Zsugázni jobb otthon és kényelmesebb. A szabadtéri kártya-
játék nem tökéletes még. F u j a szél, vizesek lesznek a lapok 
satöbbi. A strandra úszni és napozni jár junk, ne römizni. 

X. vagy Y. rádköszön, nyugodtan köszönj vissza, vagy ha 
az ismeretlennek látszó őnagysága mosolyog, hajtsd meg magad 
szépen. A nők bizony másképpen festenek felöltözve, mint levet-
kőzve és éppen ezért strandismeretségné] ne felejtsük el a régi 
szabályt: »Előbb hadd öltözzön fel a nő, ne vegyünk zsákba-
macskát . . .« i 



EGYED ZOLTÁN l 

KUTYA A SZIGETEN. 
Az összes luxustkutyák között a 

pálma egy furcsa fekete kutyáé, 
amelynek bozontos nyírott feje, nyí-
rott gauchó-lába, nyírott oroszlán-
farka van; kutyaszakértő létemre, 
hosszas fejtörés után sem tudtam 
megállapítani, hogy milyen faj ta . 
Kiderült, hogy — magyar terelő 
puli. Csak ilyen fantasztikusan 
nyírták meg. 

ROBERTO. 
A Maitre d'Hotel, fekete, cigány-

képű, csillogó szemű, molett kis 
olasz. Es ördög. 160 vendéget ke-
zel, mindenkit ismer már 24 óra 
után, tudja, hogy a itündérszőke 
magyar kisasszony nem eszik húst 
és mindennap ihumárt akar, az ang-
liai özvegy csak angol főzeléket 
eszik s hogy nekem kedvenc húsom 
a bifsteoco di vitello ai ferri. J á r a 
notesszel a kezében, ajánl, felír, 
rendel s délben, mint egy harcban 
álló dandár összekötő fu tár ja , ciká-
zik, repül, csapong az asztalok kö-
zött, ellenőriz, kommandíroz, izgul 
és lelkesedik, hogy minden rendben 
legyen. Mondom, ördög. De rend-
ben is van minden. 

AETNA. 
ö a sétalovak legmeghízhatób-

bika. ö a »calrno cavallo«, a nyu-
godt ló, talán azért is hívják Aetná-
n a k . . . ö t kapják a pesti kormány-
főtanácsosok, akik nemrégen jár-
nak Pesten a Tattersallba és a 
sarkantyút hordó amazonok. Hogy 
baj ne legyen. Aetna megbízható 
is, még soha nem volt vele semmi 
baj. Egy német jampec, aki feltűnő-
ségi viszketegségben szenved és 
színes shortjaival valóban általá-
nos, de nem kellemes feltűnést 
kelt, végre megjárta Aetnával. 
Ugrált körülötte, veregiette, lapo-
gatta, mutatni akarta, hogy ő mi-
lyen jól tud bánni a lóval. 

— Ó, hogy ez az Aetna nem rúg 
belé, — gondoltam magamban el-
keseredve. 

Abban a pillanatban úgy hasba-
rúgta az egész terrasz közönsége 
előtt, hogy hat métert henger-
buckázott az ipse. 

Aetnát szinte megtapsolták. 
RUDI. 

öreg bárpincér, 17 éve van a szi-
geten, ő már az »inventár«-fhoz tai*-
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tozik. (Azelőtt 17 évig a pólai ten-
gerésztiszti kaszinóban szolgált és 
még fregattkapitány korából is-
meri Horthy Miklós kormányzót.) 
Rudi már beszél magyarul és két 
soldo borravalót »kezsicsokulum«-
mal köszön meg. 

SZERELEM. 
A brioni-i szerelem: a sport-

Póló, bicikli, golf. Nem mondom 
este, a bárban, van egy kis flört, de 
csak ha nem szól a zene. Mert az kri-
minális. Hozzá sem mérhető a mi 
remek pesti dzseszeinkhez. És van 
némi érdeklődés a két nem között 
egymás iránt délelőttönként a 
»Salugá«-ban, a szabad tengeri für-
dőben is. De kevés. Ott is inkább 
csak némán és mozdulatlanul fek-
szenek egymás mellett az emberek 
a napon. Es persze akadnak rend-
kívüli esetek. . . 

ROTSCHILD. 
Louis Rotschild, a bécsi. Kis ősz 

emberke, rém rossz, ócska trikója 
van. Csak a pólóról és a ponnykról 
tud beszélni. Pesten is játszott már, 
dicsérte a »Kleiner Horthy« és a 
»Kleiner Bethlen« játékát. A höl-
gyek körülrajongják. Nem indo-
kolt. 

»CHIQUITA.« 
Az egyetlen majom, amelyik még 

él Brioní híres majmai közül. A 
többi a tulajdonosváltozás izgal-
mas perceiben eltávozott egy szebb 
világba, ahol banángulák és őszi-
barackpiramisok között édelegnek 
— szikladarabok helyett. Chiquita 
szomorú, mint egy ember. Kis ikezét 
k inyúj t ja a rácson keresztül a fe-
léje nyújtott füge, vagy banán felé, 
szempillantás alatt lenyeli és ú j ra 
kér. A tündérszőke magyar kis-
asszony mindennap megeteti: már 
ismeri és messziről üdvözli ha bi-
ciklijén közeledik és angyali hang-
ján a nevét kiált ja . . . 

ŐZEK. 
Szabadon és szelíden sétifikálnak 

a sziget erdeiben. Éjszaka, hold-
világnál legelnek a golfpályán és 
nem menekülnek el, ha közeledik 
feléjük az ember, ök az őzboldog-
ság szigetén élnek. 

UTÓHANG. 
Brioni paradicsomsziget. Csupa 

szépség, csupa hangulat, csupa líra. 
De rengeteg Iii i is kell hozzá. . . 
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Elssler Fanny 
a „táncoló csillag" 

I r t a : Lilian Harvey 

Lilian Harvey ós partnere Kurt Lenz 
az »Elssler Fanny« egyik táncpróbáján 

(Foto Ufa) 

Most kezdték forgatni Neubabelsbergben a 
»Fanny Elssler« című film felvételeit. A cím-
szerepet Lilian Harvey játssza, énekli és tán-
colja. 

Mikor a nap a hegyek között letűnt, egy derűs novemberi 
napon 1884-ben Wiene,maidban, két s>zem örökre lecsukódott 
A legszebb szemek voltlak, amelyek valaha ragyogtak, egy 
nagyszerű .asszony szemei. Ezer és ezer szív dobogott ezért 
az asszonyért, milliók rajongtak érte. Aki ismerte, vagy csak 
látta, az mind csodálta őt. 

A hetvennégyesEtendős Fanny Elssler, az egykori »táncoló 
csillag«, otthonában elszunnyadt. Finom száján a megértés és 
tudás mosolya lebegett. Élete utolsó napjáig ez a ragyogó 
asszony a, bécsi szalónok középpontja volt. Az okos asszonyok 
finom ösztönével negyvenegyével koráiban búcsút mondott a 
színpadnak Elssler Fanny és kétségbeesett rajongóinak kö-
nyörgése dacára, sem lépett többé fel. 

Egészen, fiatalon, tizenötéves korában már niagy sikereket 
ért el. Nővérével, Terózzel, a Kärntnertor-Theater színpadán 
szerepelt, majd a bájos testvérpár további kiképzésre Olasz-
országba utazott. És itt, a napsugaras Délen éli át a fiatal 
művésznő élete első édes-bús szerelmi történetét. A férfi, lakit 
ezzel a szerelmével boldogított, buszonháromévi börtönnel 
fizet eizért az élményért. Egy magasrangú hercegasszony, aikii.t 
szerelmében megsértett, fizetett ezzel. 

Elssler Fanny ú t j a azonban, meseszerű magasságban, fel-
tartózhat'atlanul megy előre. Bécs, Párizs, London, 
Moszkva, Newyork, .Berlin elragadtatása határtalan. 
Középpontja azonban mégis Berlin maradt, életét és 

lűvészetét tekintve is. 
ODiadaülait költők éneklik és ünneplik, királynők 

felébresztve. És ' eljött az óra, amikor alz 
l-t, körülrajongott asszonyt rabul ejtette la szere-

olyan férfi, jött, akinek akaraterejét és tehet-
ségét Ausztria és Németország határain 
túl is csodálták. A finomösztönű poli-

î, a (ragyogó publicista, a bécsi titkos 
sos: Friedrich von Gentz volt az, 

egészen fiatalon meg-
t hódította ezt a fia-
Y^ tal, szép teremtést. 

De boldogságuk rö-
^ vid volt és a kis 

Fanny hamarosan 
egyedül maradt — 

etet férfi meghalt, 
ilyen szerelem után csak csaló-

dások következhettek. Fanny férjhez-
ment, de rövid két év után felbontotta 
iá. házasságot, amit De Veron-nal. egy 
orvossal kötött. Boldogság nélkül élt 
ezután Elssler Fanny, élte a »táncoló 
csillag« világhírű életét. 

Jellemének fő alapvonása a jóság volt. 
Azt mondták róla: jó ember. A »világot 
jelentő deszkáktól« élete virágjában vált 
meg, sikerednek tetőpontján. Nem elke-
seredve, hanem jóságosan felismerve a 
•visszavonulás igazi időpontját. 

Ezt az assizqnyt kell megszemélyesíte-
nem a legközelebbi filmemben. Nehéz, 
de kétségkívül hálás feladat. Természe-
tes, hogy el vagyok ragadtatva a sze-
reptől, amelyben megint táncolhatok is. 
Én a zenét és a táncot mindenek felett 
és mindenek előtt szeretem, ebben és 
éczel élek. Elsslerről is azt mondták kor-
társai: ő táncolja a zenét. 

Bemélem. hogy sikerülni fog a mi 
időnkhöz ennek a felejthetetlen asszony-
nak a lakjá t közel hoizni és varázsának, 
ami körülveszi, egy lehelletét felidézni. 
Szeretném, ha ez sikerülne, mert Elssler 
Fanny nekem szívügyem . . . 

gy 



Bêke&di amaaiàt készüli... 
tria: Békeffy István 

»X kölcsönkért kastély« •.<» M«i»ui<n|iai|ii; 
Turay Ida és Juhász József Ráday Imre és Tolnay Klári 

Vannak elnyűhetetlen, »békebeli« anyagok, 
amiből a papa elegáns zakót csináltatott 
valamikor, tíz év múlva a legidősebb fiúnak 
készült belőle sportöltöny, pár év és szoknya 
lesz belőle a kisebbik lánynak, esetleg még 
egy unokának is szabható belőle egy kis 
nadrág . . . Hát ilyen jó, tönkretehetetlen 
békebeli anyag Pékár Gyula »Kölcsönkért 
kastély*-a is ! . . . Novella volt, vígjáték 
lett, átszabták operetté és most film készül 
belőle. 

Stella Adorjánnal közösen írtuk a filmet. 
Elővettük a jó, békebeli anyagot és hetekig 
szabtuk, vágtuk, férceltük és varrtuk, amíg 
csak készen nem lett a forgatókönyv. 
A színészek szerint jól sikerült a mun-
ka, mintha csak rájuk öntöttük 
volna a ruhákat, akarom mon-
dani a szerepeket. 

Rajnay Gábor, az öreg 
Koltay, tönkrement föld-
birtokos. A fia Ráday 
Imre, aki bár egy fil-
lérje sincsen, mégis 
szegény lányba szeret 
és csak az eljegyzésen 
értesül a lesújtó hírről, 
hogy a menyasszonya 
milliomos. A lányt Tol-
nay Klári játssza ; az 

apját Kabos Gyula. A gazdag Koltay-ág 
feje Vaszary Piroska, szigorú özvegyasz-
szony. A lánya : Turay Ida, ő adja kölcsön 
a birtokot és kastélyt anyja távollétében, 
Kitűnő szerepet játszik Juhász József ; egy 
falusi állatorvost, aki a film végén Turayt 
veszi feleségül, és még egész sora a kitűnő 
színésznőknek és színészeknek. Valameny-
nyien remekül játszanak. Sajnos, nemcsak 
a filmen, de a gyár udvarán is, ahol mindig 
az römizik velem, aki éppen ráér. Olyan jól 
játszanak, hogy a honoráriumom egy részét 
már el is nyerték. Most lelkiismeretes társ-
szerzőhöz méltón : Stella tiszteletdíját kez-
dem veszítgetni.. , 

A hallatlanul tehetséges Vajda László 
rendezi a filmet és a kitűnő Vi-

dor fotografálja. Nem tudunk 
mi Stellával olyan rossz 

könyvet írni, hogy ők és 
a színészek ne csinálja-

nak egy nagyon jó fil-
met belőle . . . 

Rajnay Gábor (id. Kol-
tay) és Kabos Gyula 

(Gruber) »brúdert« 
isznak »A kölcsönkért 

kastély«-ban 
(Harmonia-Faludi fotók) 



Nászúi akadályokkal 
John Loder-t nem ikell már bemu-

tatni a mozi közön s égnek, a szim-
patikus angol színésznek több film-
je futot t már Budapesten. Legemlé-
kezetesebb közülük mégis a »Csata« 
című, amely Claude Fa i r é re híres 
regényéből készüilt <s amelyben Lo-
der Annabellával, Charles Boyer-
val és. Inkisinoff-val játszott együtt. 
A »Csata« után John Luder Pesten 
vakációzott és ami nem meglepetés, 
néhány nap alatt beleszeretett a 
városba. Három napra jöt t és két 
hétig maradt nálunk. 

Azóta John Loder «végigfilmezte 
nyi • 

ú j r a egész Európát. Csinált egy fil-
met Bécsben, dolgozott Párizsban 
és Londonban együtt filmezett Al-
pár Gittával. Közben Párizsban 
más is történt: Loder-,t bemutatták 
egy fiatal f rancia színésznőnek: 
Micheline Cheirel-nek, akibe az an-
gol filmsztár azonnal belészeretett. 
Meglátni és feleségül venni egy pil-
lanat, illetve egy hét műve volt és 
pontosan egy évvel ezelőtt Mr. (Lo-
der és Mrs. Loder útitervet csinál-
tak, hogy hová is menjenek nász-
utazni. 

Loder tervez, f i lmgyár végez. Az 

John Loder és 
Mrs. Loder 

Capriban 
(Foto Trafalgai 

Film) 



újdonsült f é r j még a házasságkö-
tés napján táviratot kapott, amely-
ben londoni gyára visszahívta Ang-
liába, Ekkor került sor az Alpár 
Gittával együtt forga;tott filmre. 

Az egész évet végigfilmezte John 
Loder és most nyáron végre sor ke-
rült a tavalyról elhalasztott nász-
útra is. A Loder házaspár ismét 
megcsinálta az útitervet: C a p r i -
Velence—Bécs—Budapest. Mert Bu-
dapest volt Lodernek már tavaly 
is a. legfontosabb; be akar ta mu-
tatni feleségének a Margitszigetet 
és a Halászbástyát, az ő pesti 
iséjour-jának legvonzóbb emlékeit. 
Capriba minden b a j nélkül el is ju-
tottak Loder és felesége. De ismét 
közbelépett a film, az első hét 

után Pá;rizisba kellett utazniok, 
h ogy Loder el játszón egy szerepet 
Ditai Par lo ú j filmjében. A 
film címe: »Mademoiselle Docteur«, 
háborús történet és John Loder a 
híres, angol Intelligence Service 
egyik megbízottját játssza. 

Most kaptunk levelet Lodértől, 
amelyben elpanaszolja, hogy Pest-
re utazásában másodszor akadá-

"lyozta meg őt a film. De a »Made-
moiselle Docteur« után ú j r a becso-
magolnak és még az idei nyár vé-
gére ideérnek Pestre, Levelét úgy 
zár ja : a legközelebbi viszontlátás-
ra, Pesten. És zárójelben utána te-
szi: I hope! (Remélem.) Mi is re-
méljük ! . . . 

K. Oy. 

John Loder ós felesége: Micheline Cheirel ós kedvenc kutyájuk Blackburn az olasz 
tengerparton 

(Foto Trafalgar Film) 
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I Egy mil iméter eső = 
ezer pengő 

Most fejeztét be a H.un-
ËM niában a legújabb ma-

gyar film: »A 111-es« fel-
vételeit. Az utolsó felvé-
teleket a filmgyár udva-
rában forgatták, ahol Hel-
tai Jenő regényének meg-
felelően (felépítették a Ho-
tel Sache r bejáratának 
mását. Csillagos ég alatt 
kezdődték a felvételek, 
előzőleg hosszú érákig ál-
lí tgatták a reflektorokat, 
amikor néhány esőcsepp 
koppant a dekoráción. A 
forgatást azonnal abba 
kellett hagyni, mert a 
drága vetítőlámpák nem 
bírják az esőt. 

Az állványokat szétbon-
tották s mire az összes re-
flektorok fedél alá kerül-
tek; .két perc m-ulva mlár 
híre-nyoma sem volt eső-
nek vagy felhőnek. A Sa-
tíher bejárat-jeleneteit 
másnap ú j ra kezdték for-
gatni és úgy látszik, az 
égiek meghallgatták a fil-
mesek fohászát, mert az 
idő mindvégig alkalmas 
maradt. 

A filmen alig néhány-
perces jielenet egy milli-
méter eső miatt, az ú j 
forgatási nap, ú j beállí-
tás, belámpázás ivén kö-
zel ezer pengőjébe. került 

Lázár Mária (Olga és Vera 

Gervay Marica, Jávor Pál és Csortos Gyula 
»A l l l -es« egyik jelenetében 

(Művészfilm fotók) 



Louisa Rainer és Paul Muni 
az »Édes anyaföld« kínai 

házaspárja 

Kinai kiállítás 
Budapest múzeumainak száma 
átmenetileg ismét szaporodott. 
A Metro Filmpalotában érde-
kes keletázsiai gyűjteményt 
állítottak ki, amely stílusosan 
szemlélteti Pearl Buck »Ëdes 
anyaföld« című filmjének érde-
kes rekvizitumait. Kínai kön-
tösök, kerámiák, falfestmé-
nyek, egy világsikerű film 
kellékei sorakoznak a vitrinek-
ben. Louise Rainer és Paul 
Muni, az »Ëdes anyaföld« két 
hősének kosztümjelt s a film 
további tartozékait Csorba 
Klári, a shanghai-i rádió ma-
gyar művésznőjének magán-
gyűjteménye egészíti ki. A ki-
állítás a filmszínház látogatói-
nak egész nap díjtalanul nyitva 

, "J 



ftó-ntóJ 

dy Sándor: »Aranyifjú«, a 
másikat pedig Emőd-Tö-
rök: »Harapós fér\j« című 
darabjából... Bajor Gizi 
vagy Bulla Elina játsszák 
a »Két fogoly« női fősze-
repét. Döntés a közeid 
napokban v á r h a t ó . . . A 
hét hőse: 'a népszerű mű-

. vésznő, aki nem igen volt 
"§§ megelégedve új szerepé-

vel, amelyet történetesen 
saját férje irt. A szerepet 
a szerző-férj két napon 
belül átírta . . . Dénes Osz-
»Chips«, a legkisebb állatsztár. 
Harpo kis macskája a legkö-
zelebbi »Marx Brothers«-filmen 

játszik fontos szerepet 
(M. O. M. fotók) 

. . . Lukács Pál London-
ban együtt csinál filmet 
Annabellával. Bob Kane, 
a Fox londoni főnöke pro-
dukálja, címe: Follow the 
Sun (Kövesd a n a p o t ) . . . 
Korda Sándor kölcsön-
kapta Hollywoodtól saját 
sztárját, Merle Oberont. 
Októberig két filmet ké-
szít vele, mert akkorra 
visszaköveteli Miss Obe-
ront Amerika... Sacha 
Guitry elvált felesége 
most perli volt férjét, a 
házasságuk idején együtt 
keresett felléptid, jakért. 
Guitry ellentmondásában 
sokféleképpen védekezik, 
csak éppen fizetni nem 
a k a r . . . Clark Gable-nek 
legközelebbi filmjében 
Norma Shearer a partner-
nője. Ez lesz Norma 
Shearer első filmje férje 
halála óta ... Karlsbadot 
idén ellepték a filmvezé-
rek. Louis B. Mayer és 
Joe Scíhenek vezetésével, 
az egész világ Metro veze-
tősége ott adott rande-
vút . . . 

* 
... Indig Ottó elutazott 

Pestről. Két filmet ír egy-
szerre. Az egyiket Hunyo-

Virginia Grey ós Priscilla 
Lawson, két fiatal sztárjelölt 
a legjobb hollywoodi ijjászok 



klar is apróbb javításokat 
kért szerepébe, amelyet 
a »3:1 a szerelem javára« 
című filmben játszik. Dé-
nes szerepét Dénes nyelvé-
re most ülteti át Har-
math I m r e . . . E héten 
kezdődnek meg a külső 
felvételei egy új magyar 
filmnek. Egy előkelő csa-
lád »ragaszkodott« hozzá, 
hogy a felvételeket az ö 
kastélyukban készítsék. A 
•rendező csak arra kíván-
csi, hogy a felvételek után 
járnak-e majd még egy-
általán moziba... 

* 
Filmre kerül a hí-

res ballet: a »Hattyú ha-
lála«. Párizsban készül és 
Serge Lifar, a volt cári 
ballet főnöke rendezi a 
film koreográ f i á j á t . . . 
Buster Keaton, a »pléJi-
po>fa« komikus, nem ját-
szik több filmet. Ezentúl 
csak rendezni fog ... Joan 
Crawford öt év után a 
most készülő Molnár Fe-
renc filmben fog ú j i a 
énekelni. »Az ismeretlen 
lány« filmváltozatába Írat-
tak egy sanszont Crawford 
részére; a címe: Who 
wants love? (Ki akar sze-
Idén végezte el a Zeneakadé-
mia énekszakát Q-ábor Magda, 
a legfiatalabb operaénekesnő. 
Most szerződtette a Budapest 
Film Rt., amelynek legköze-
lebbi filmjében, — Földes Jo-
lán: Férjhez megyünk — nagy 
szerepet fog játszani. Az egyet-
len hosszúhajú filmszínésznőre 
még nagy feladat vár, ő fogja 
játszani egy készítendő cigány-

film énekes női főszerepét 
(Angelo foto) 

re imet?) . . . Walter Con-
nelly, az ismert karakter-
színész, leggyakrabban 
apákat játszik a filmen. 
Eddigi Dfilmleányau: Mar-
garet Sullivan, Claudette 
Colbert, Janet Gaynor, 
My ma Loy, Fay Wray, 
Grace Moore és Joan 

Bennett... Grace Moore ú j 
szerepre készül: könyvet 
ír, még pedig szakiács-
könyvet. Címe: »Egy pri-
madonna receptjei« és a 
világ minden tájáról tar-
talmaz valami finom fo-
gást. Magyar recept is 
lesz b e n n e . . . 

Egy jelenet az új 
Remarque filmből. A »Nyu-

gaton a helyzet változatlan« nagy 
sikere után megcsinálták Remarque 

folytatólagos témáját »Vissza az úton« címmel 
(Universal foto) 



Az ideális próbafelvétel 
Hogyan kezdődik egy hollywoodi 

karrier? Nem olyan egyszerű »vála-
szolni erre. Sok minden kell hozzá. 
Donáth Ági hollywoodi szerződésé-
hez például az kellett, hogy Pestre 
jöjjön mister Blum, a Fox general 
menedzsere* akinek levetítették a 
Mária nővér című filmet és abban 
megtetszett neki a fiatal pesti szí-
nésznő. 

A szerződést azonnal aláírták 
ugyan, de ez még nem jelentette az 
álmok be,teresedését. Próbafelvételt 
készítettek. Mister Blum jó taná-
csokkal szolgált a f iatal színésznő-
nek. Megmondta neki, hogy a pró-
bafelvételen szereplő hölgyek fő-
képpen azért buknak meg, mert sok 
mindent akarnak azon a néhány 
méteren, ahelyett, hogy a legegy-
szerűbb, legtermészetesebb pózban 
állnának a gép elé. Amerikai ta-
pasztalat sízerint legelőnyösebb, ha 
fekete ruhában, egyszerű kalapban 
s egyáltalában nem »démonos« mo-
sollyal készül a felvétel. 

Nem kétséges, hogy a Fox főme-
nedzserének praktikus tanácsai is 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
Donáth Ági próbafelvétele sikert 
aratott Hollywoodban. 

De ez még mindig nem elég ah-
hoz, hogy a film mesevárosából el-
küldjék a behívó parancsot. Először 
megfelelő szerepet keresnek az ú j 
tag részére. Igen ám, de sokezer 
kilométernyi távolságból igen nehéz 
»egyéniségre szabott« szerepet ta-
lálni annak, akinek — nem is isme-
rik az egyéniségét. Hollywoodban 
azonban nem ismerik a lehetetlen-
ség fogalmát. A képekben gondol-
kodó szakemberek mindent meg-
tudnak állapítani a képekről. Ép-
pen ezért Donáth Ági felszólítást 
kapott, hogy azonnal küldjön egy 
fél kocsirakomány képet a Fox 
szereposztó és szereplőkutató biiró-
jába. 

A képek már elmentek. Ezek kö-
zül közlünk néhányat. Donáth Ági 
kíváncsian várja , hogy képei alap-
ján milyen szerepkörre utalják. 
Szeptemberig eldől. A hollywoodi 
szerepmixerek addig bizonyára vé-
geznek a kísérletezéssel. Es akkor a 

Donáth Agi fiatal pesti színésznő elindulhat az 
(Angeio foto) álmok mesevárosa f e l é . . . 



Négy Angelo kép Hollywood számára 



Nyolcvannégy fillérnyit fogyasztottam 
a magyar színészet javára 

í r t a : KÁLMÁN JENŐ 

Erdélyi Edith és Keleti László 

Főúr, fizetni! 
Vértes Tibor és Delly Ferenc 

(László fotók) 

Ha eskíi' alatt kellene vallomást tea-
nem Harmath Imre nyári revűjének, ,a 
Körözött Xíipthói-nak tartalmáról, azt 
mondanám: kérem szépen én annyit 
nevettem, hogy nem értem rá a mesére 
figyelni. Halványan dereiig bennem, 
(hogy talán nincs is meséje. Olyan, 
mint a körözött liptói: ,egy adag túró, 
köménymag, mustár, paprika, egy kis 
sör a tetejébe ,és kész. Mégsem minden 
körözött liptói egyforma: más, ha kint 
a konyhán készítik el és más, ha a 
nyári ízek Ínyence keveri a saját ízlése 
szerint, belekeverve néhány ringlit, 
hozzácsapva egy kis habot, egy kis ezt, 
egy kis azt. A nyári revű keverési 
módját kétségkívül Harmath Imre 
ismeri legjobban Pesten. Innét van, 

Raffay Kyca, a kenyereslány-primadonna 

hogy a »Körözött Lipthói«, amit a Ké-
ményseprőben szervíroznak, mindenki-
nek ízlik. Esténként valóságos autó-
tábor tanyázik az arénaúti nyári ven-
déglő előtt. 

* 
Ismerni kell persze a helyszínrajzot 

is. ,Van egy kedves, elég téres téglalap-
alakú kert, a téglalap hosszabbik ré-
szének közepén emelt fila góriá val. A 
kis ípavillonban játszik a dzsessz, előtte 
meghosszabbították az emelvényt né-
hány méterrel. I t t , ezen a pár méter-
nyi meghosszabbításon zajlik le a cse-
lekmény, a zene tehát a színészek mö-
gött játszik és a súgónő is ott ül a 
zenekarban, a triangli és a szakszofón 
között. Ezenkívül persze maga a kert 
is színpadnak számít, azzal a két asz-
tallal együtt, amely éppen szemben 
áll a színpaddal. De ha sok a közönség, 
akkor ezeket is kiadják, éppen csak 
néhány helyet tar tanak fönn a darab 
főszereplői, Delly Ferenc, Sarkadi Ala-
dár, Sziklay József, Gellért Marika. 
Türk Berta és Raffay Kyca számára. 

* 
Nem mondok sokats húsz sláger van 

a Körözött Lipthói-bftn, amelynek vi-
dám muzsikáját Sándor Jenő szerezte. 
Megérkezett a híres »Teve van egy-
pupú«-nak ikésői rokona, a. »Minek a 
zsiráfnak nyak-nyak« című nyári móka, 
az »Izabellának Ihívják a tehenemet« 
reírénű jódli-szám és van egy magyar 
nóta, amely valami olyasmiről szól, 
hogy Zipp-zárra jár a babám szája. 

* 



A színészek konzorcio-
nális alapon játszanak. 
Aznap este, amikor ott 
voltam, eg-y úr bement a 
kerthelyiségbe, anélkül, 
liogy a pénztárt figye-
lembe vette volna. 

— Kérem szépen ide 
nem lehet jegy nélkül be 
jönni! — tiltakozott 
jegyszedő. 

— Keresek valakit 
mondta ;az úr . 

— Tessék csak ki menn? 
— lépett közbe Kele 
László — ebben a .helyt 
ségben csak mi kereshe-í 
tünk. 

Sziklay József és Kelemen 
Lincsi sikert ara tot t Budán, azt 

ősszel áthozták a Városi 
Színházba. Most nincs 
Buda és a Kéményseprő 
színészelt az foglalkoz-
ta t ja , hogy mi lesz a da-
rabbal őszre? 

— Nem kell félni, — 
mondja Harmatth Imre — 
átírom a darabot. »Bécsi-
szelet« lesz a címe és be-

^«negyiink vele a Ritzbe. 

Novum: a színészek a 
_ asztásból húsz száza-

Eot kapnak A számláin 
négy pengő húszat tett ki. 
Nyolcvannégy fillért et-
tem a magyar színészet 

ára. 
A gyakorlat eddig az 

volt, ha egy nyár i darab ja\ 

Delly Ferenc és Gellért Marika 

Egy pohár sör és egy dal 
Varga Tmre. a nsanns 

M B W r m n | | T ' i r r 
Ingyenközönség a Körözött 

Lipthói-nál 
(László fotók) 45 

— Aladár, mars! 
Raffay Kyca, Sarkadi Aladár 

és Türk Berta 



óh I 
Mister Appelhold zseniális1 ötle-

tet valósított meg Amerikában. Kli-
nikát^ nyitott az egymással rosszul 
élő házasfelek számára, ahol diéták-
kal, gyógytornával, testi és főleg 
lelki kúrákkal gyógyítják meg a 
beteg házasságokat. 

»Minek elválni! — kérdezi Appel-
hold mester házassági klinikájának 
ismertetőjében. — A rosszul szabott 
ruhát nem kell eldobni, hiszen az 
anyag nem lett használhatatlan, 
csak a formát kell megváltoztatni. 
Akinek a házassága elromlott, aki 
úgy érzi, tűrhetetlenné vált az 
élete, az jöjjön az én klinikámra, 
ahol néhány hónapos gyógykúra 
után a pokolból a paradicsomba ér-
kezik.« 

így szól Appelhold mester felhí-
vása, amelyből többek között meg-
tudjuk azt is, hogy pompásan be-
vált receptje van arra, hogy a há-
zsártos feleségekből szelid angyalo-
kat varázsoljon, az ideges és zsar-
nok férjekből gyöngéd 
sízeladonokat kreál és 
még a szunnyadó sze-
relmet is újból fel tud-
ja támasztani a házas- ' 
ság egyhangúságának J 
kriptájából. *jf[ 

Nem csodákat ígér 
Appelhold mester, még 
csak hipnotikus befo-
lyásolást sem, hanem 
ígérete szerint lebont-
ja a hibásan konstru-
ált építményt és a 
meglévő téglákból új-
ra, de helyesen építi 
fel a házasság örökké 
tartó sziklavárát. 

Érdekes célkitűzés és 
érdemes elgondolkodni 
rajta, hogy az ideális-
nak látszó terv mögött 

milyen százalékban található a reá-
litás és mennyi belőle a blöff. Két-
ségtelen, hogy a házasságokat nem 
mindig reális okok borítják fel, 
igen gyakran képzelgések és ideges 
türelmetlenség. 

Az egész világsajtóban érthető 
feltűnést keltett Appelhold mester 
ötlete, mi tehát megkérdeztük a két 
legilletékesebb faktort, a bontópe-
rek bíráját és az ismert házasság-
jogászt, hogy prakszisukból követ-
keztetve bírálják el az amerikai öt-
letet s mondjanak véleményt arról, 
vájjon lehetséges-e ilyen klinikai 
kezeléssel visszaállítani az elrontott 
házasságok harmóniáját. 

A válóperes bíró, 
aki ezer és ezer esetben ^ figyelte 
meg a rosszul sikerült házasságok 
tragédiáját, ezeket mondta: 

— Első hallásra különösnek tet-
szik ez az ötlet,, de ha mélyebben és 
alaposan megvizsgáljuk, rájövünk, 
hogy nem is olyan bolondság az 

amerikai úr terve. 
— Hányszor vagyunk 

kénytelenek az alaki 
igazságra való tekin-
tettel felbontani olyan 
házasságokat, amelye-
ket pedig még meg le-
hetne menteni, ha len-
ne egy szerv, vagy tes-
tület, 'vagy ha úgy tet-
szik klinika, ahol szak-
szerű Ó3 óvatos irányí-
tással megakadályoz-
nák azt, hogy a pilla-
natnyi felháborodásból 
fakadó gyűlölködés 
megkövesedjék a lélek-
ben. 

— No persze én nem 
hiszem, hogy a diéta, 
vagy a gyógytorna ha-
tásos lenne ilyen eset-



ben. Èz amolyan újvi-
lági túlzás, -de kétség-
telen, hogy fontos hi-
vatást teljesítene egy 
komolyan vett felvilá-
gosító kúra. 

— A gyűlölködést 
rendszerint egy kipat-
tant szikra gyúj t ja . 
Aki ezt a szikrát el 
tudja, oltani, a.z meg-
menti a házasságot. 

— Ezért í r j a elő a 
törvény a hathónapi 
különélést, mielőtt a 
bontóper érdemi elbí-
rálásába kezdhetünk, de 
ismerve az emberi ter-
mészet makacsságát, 
legtöbbször nem lehet 
«ikert várni még a ko-
molyan betartott félév' 
várakozási időtől sem, 
ha nincsen valaki, aki 
ezt az időt az ellenté-
tek áthidalására ós az 
ütköző pontok kiküszö-
bölésére fordítja. 

— A tapasztalat azt 
bizonyítja, hogy ahol 
tárgyilagos:, elfogulat-
lan, igazi barát akad, 
ott a benyújtott váló-
keresetek jelentős része 
nem ítélettel, hanem — 
békével fejeződik be. 
Ez a megállapítás pe-
dig az amerikai terv 
életrevalóságát igazol-
ta. No. persze, csak ak-
kor, ha hozzáértő, ko-
moly és lelkes szakem-
bernek vezetik az ilyen 
intézményeket. 

A nyilatkozat után 
felkerestük 

dr. Bródy Ernő or-
szággyűlési képvi-

selőt, 
az ismert házasság jo-
gászt, aki a következő-
ket mondta: 

— Nem hiszem, hogy 
akár az amerikai, akár 
más ilyen házassági 
klinika alkalmas lenne 
az elrontott házasságok 
kijavítására. Hogy egy 
házasság sikerül-e vagy 
sem, azt minden eset-

ben a külső és belső 
életkörülmények ered-
ményezik. Hogyan kép-
zeli az a mister Appel-
hold, hogy ha kitűnő 
magasugrót vagy svéd 
tornászt nevel egy-egy 
asszonyból, akkor az le-
mond arról az ú j toa-
lettről, kalapról, bun-
dáról vagy nyaralás-
ról, amire a férjnek — 
nem telik. Nincs olyan 
diéta .sem, amelytől a 
házasfelek szerelemre 
gyúlnának egymás 
iránt, ha történetesen 
ez a szerelem nemcsak 
hiányzik, hanem soha-
sem volt meg. 

— A konzervatív 
Anglia most szavazta 
meg a házasságok fel-
bontásának megköny-
nyítéséről szóló tör-
vényt, amivel koránt-
sem azt akarom mon-
dani, hogy ezt a sízent 
és komoly intézményt 
szeszélyek játékszerévé 
tegyük, hanem egysze-
rűen azt, hogy a min-
den tekintetben alapos 
és higgadt angolok is 
belátták, hogy az érzel-
mek szabályozása em-
berfeletti feladat. 

— Véleményem és ta-
pasztalatom szerint az 
igazán rossz házassá-
gokait inkább megelőz-
ni kell, mint megóvni. 
Aki az emberi ösztönö-
ket meg tudja reguláz-
ni, az megoldja majd a 
házasságok problémáját 
is. Osakihogy én ezt a 
képességet még Freud-
nak is csak mértékkel, 
Appelhold úrnak pedig 
egyáltalán nem hiszem 

* 

Az idő minden kétsé-
get kizáróan bebizo-
nyít ja majd, ihogy se-
gíthet-e a házassági 
klinika ott, ahol a — 
megértés hiányzik. 

(Eric rajzai) 
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Mitől olyan karcsú 

Joan C r a w f o r d 

és Simone Simon 

A MÁSIK, NÉGYNAPOS 
FOGYÓKURA: 

Első nap: Reg (feli: Egy 
nagy niarancs ás egy cse-
sze feketekávé. 

Ebéd: Egy nagy roston-
sült ürüborda. 

Vacsora : Kozépnagys-ágú 
sovány, rostonsült marha-
szelet, fejessaláta, paradi-
csom és uborkasaliáta. 

Második nap: Reggeli: 
Mint előző map. 

Ebéd: Két roafconsült 
ürüborda, két paradicsom 
felszeletelve, sóval, bors-
sail, egy fél igrape fruit . 

Vacsora,: Két rostonsült 
ürüborda, egy tojás, spe-
nót, fél grape fruit , egy 
csésze fekete. 

Harmadik nap: Reggeli: 
Egy nagy narancs. 

Ebéd: Két tojásból rán-
totta, spenót, két szelet 
kétszersült, kevés dzsem. 

Vacsora: Kevé® vesepe-
csenye roston, két paiiadi-
csoan sóval és borssal, fél 
gnape frui t . 

Negyedik nap: Reggeli: 
Egy nagy narancs. 

Ebéd: Fél sültcsirke, 
spenót, fél grape fruit , 
két kétszersült. 

Vacsora: Két rostonsült 
ürüborda, két paradicsom 
sóval és borssal, fél grape 
fruit . 

ötödik nap: Sok gyü-
mölcslevet tkell napközben 
inni, miközben a rendes 
kosztra áttérünk. 

SIMONE SIMON I. SZAMÜ 
DIÉTAJA 

Reggeli: Pohár narancs-
lé, egy sült alma tejszín-
nel, egy szelet vajaspiri-
tós, egy pohár tej. 

Ebéd: Vajas sültkrumpli, 
zöldfőzelék vagy saláta, 
egy szelet vajaskienyér, 
friss vagy pároit gyü-
mölcs, narancslé. 

Uzsonna: Tea, egy pohár 
tej, egy szelet viajaskenyér, 
dzsem vagy lekvár. 

Vacsora: Zöldségleves, 
krumpli főzve, párolt vagy 
nyers gyümölcs vagy gyü-
mölcsssialáta, egy szelet va-
jaskenyér, pohár tej. 
SIMONE SIMON II. SZÁMÚ 

DIÉTAJA 
Reggeli: Fél grape fruit , 

tea. pirítós és méz. 
Ebéd: Fe jesealáta, para-

dicsom, főtt zöldség, sajt. 
Háromszor a héten hideg 
sonka vagy nyelv. 

Vacsora: Zöldségleves v. 
szardínia, helyette lehet 
tojásétel, utána csirke 
vagy akármilyen vadhús, 
mindenféle zöldség, szemes 
babot kivéve. Friss gyü-
mölcs. 

Joan Crawford 
a négynapos fogyókúra után 

(Foto Metro) 

Simone Simon 
diétáinak látható eredménye 

(Foto Fox) 

Minden nőnek az az ál-
lma, hogy olyan karcsú le-
! gyen, mint a hollywoodi 
fJXmsztárok. Segítünk való-

jváltani ezt az álmot. Itt 
djuk Jecm Crawford és 
imone Simon fogyókúra-
eceptjeit. Ezeknek a re-
epteknek a fogyáson kí-

Jil nagy előnyük, hogy 
te m kell koplalni! 
JOAN CRAWFORD EGYIK 

RECEPTJE 
; Reggeli: Kétféle friss 
gyümölcs, tea vagy kávé, 
tej nélkül. 

Ebéd: Nagy adag saláta 
nyers vagy főtt zöldségeik-
ibői, nem szabad hozzá 

pmmit se innii. 
Uzsonna: két nagy pohár 

író. 
Vacsora: Sovány hús, 

kétféle párolt zöldség, sa-
láta nyers zöldségből, fe-
ketekávé és nyers gyü-
mölcs. 



NAIVAK EGYMÁS KÖZÖTT 
Két pesti nalva beszélget. 
— Tegnap — mondja az egyik — egy 

jósnő megjósolta nekem, hogy öreg 
leszek. 

— Ó, én ezt már elég régen észrevet-
tem — feleli á másik. 

A NEVTELEN LEVEL 
— Mit röhögsz? 
— Névtelen, levelet kaptam. Közlik ve-

lem, hogy megcsal a feleségem. 
— És te ezen nevets«z? 
— Hogyne! Nines is feleségem. / ö 

a hé F humoi 
S Z £ R K . E S Z T i : K A' L M K N J E N Ő 

Miért írod újra ezt a. rengeteg 
Rossz helyen keresztestem, meg a szobám 



— Bessyke, maga mától fogva mr. Smith t i tkár-
_ (Esquire) 

A DIKTATOR CIVILBEN 

— Grafologizáltattam Artúrt! A grafológus azt 
mondja, hogy diktátori hajlamok szunnyadnak 
benne... (Esquire) 

V i c c v e i m p i c i t f L 
MÓRICKA 

Móricka húga rosszalko-
dik. A nagymama figyel -

• meateti: 
— Egy kislánynak min-

dig illedelmesen kell visel-
kedmie. Nem tudod, hogy 
Piroskát azért ette meg a 
farkas, mert engedetlen 
volt? 

— Igen, — szól közire 
Móricka — de a nagyma-
mát, is megette! 

Beküldte: Erdey György, 
Budapest 

A JÓSLAT 
— Mondja, valóban be 

szokott teljesedni, amit ez 
a jósnő jósol? 

— Résében. Két éve pél-
dául a szomszédunk lányá-
nak azt jósolta, hogy meg 
fog ismerkedni egy barna 
fiatalemberrel, aki felesé-
gül fogja venni és két 
gyermekük lesz. 

— No és? 
— Az első és az utolsó 

jóslat beteljesedett. 
Beküldte: Varga András, 

Budapest 

AZ ÓVATOS RABLÓ 
Este kilenc óra után szi-

gorú, ákta táskás úr állít 
be a bankár lakására. 

— Kifizette a bírságot a 
multheti autókihágás ügyé-
ben? 

„ — Bocsánatot »kérek, az 
autóm három hét óta ki 
sem jött a garázsból. 

— A kutyaadót rendezte? 
— Nincs is kutyám. 
— A fegyverviselési en-

gedélye kéznél van? 
— Sohasem volt fegyve-

rem! 
— Ügy? Akkor aizonnal 

nyissa ki a páncélszek-
rényt! 

Beküldte: Ádámy György, 
Újpest 

SZERELEM 
Fiú: És hogy 'jöttél rá , 

drágám, hogy szeretsz? 
Leány: Egész különösen. 

Egyszer csak észrevettem, 
hogy dühös leszek, ha má-
sok lehülyéznek téged előt-
tem. 
Beküldte: Kálmán Györgyike, 

Arad 



FILOZÓFIA 
Karinthy Frigyesnek 

panaszkodik egy fiatál 
költő, aki «boldogtalanul 
szerelmes. A humorista 
vigasztalja: 

— Tudja, hogy meny-
nyivel könnyebb kibírni 
•egty boldogtalan «szerel-
met, mint egy boldog 
házasságot1? 

K I S S É . . . 

— A férjem fordífvd fo-
gott a lépcső bemázolásá-
hoz, ami természetesen 
kissé megnehezíti a mun-
kát ... 

(Pumch) 

4 SZOKÁS HATALMA 
Egy költővel történt, 

akinek a neVét a histó-
r ia természete miatt 
nem nevezhetjük meg. 
Az elmúlt tél folyamán 
véletlenül szabadjegy-
hez jutott és elment a 
színházba. Amikor át-
adta télikabátját a ru-
határban, zavartan így 
szólt: 

— Legalább tíz pengőt 
kérnék rá. 

KÍMÉLETES 
ÉRTESÍTÉS 

Kohnt 'a kártyaszobában 
megütötte a guta. A part-
nerek tanakodnak: 

— Hogyan lehetne az öz-
vegynek kíméletesen tud-
tára adni a szomorú ese-
tet? 

— Tudom már! — kiált 
föl Grün. — A Weisizet 
kell elküldeni, majd ő ap-
ránként adjla be a dolgot, 

•mert úgyis dadog. 

Néger szakácsnő (a kínai inashoz): Hal l ja , ha 
mégegyszer anyuskámnak szólít én fejbevágom! 

(Esquire) 
MÉLTÁNYOS KÍVÁNSÁG 

— öregem, nem lennél szíves kissé magunkra 
hagyni bennünketÎ 

(Esquire) 

F A J B U S Z K J E S E G 



A VADÁSZZSAKMANY 

Rózsahegyi Kálmán és Csatlió Kálmán 
vadásztörténetekkel szórakoztatják egy. 
mást. 

— Van nekem egy kopnám, — meséli 
Rózsahegyi — egy roppant szenvedélyes 
vadász. Nemrég Pesten ápolták a klini-
kán. Amikor eltávozott a kórházból, ígé-
retet tett az orvosnak, hogy az első 
vadászzsákmányát elküldi a kórház szá-
mára. 

— No ésf 
— Mindjárt az első vasárnap el is ki'1-

dött a kórházba két sebesült hajtót. 

JOBB, MINÍ1 OTTHON 

Ernőd Tamás szalmaözvegy lett 
és az egyik nyári vendéglőben ebé-
del. A vendéglős, aki régi ismerőse, 
odajön hozzá: 

— Nos, hogy érzi magát nálunk 
a művész úr? 

— Akárcsak ott'hon! — feleli lel-
kesen Ernőd. — A marhahús kemény 
és a konyha felől őrült veszekedést 
hallok. 

VASÁRNAP A STRANDON 

— Nézd csak öregem, ott van még a számunkra egy kis hely. 
(London Opinion) 



Két operaénekesnő 
nyolc anzixja 

Dobay Lívia és La-
dányi Ilonka, az Opera-
ház f iatal művészin öii, 
Olaszországban tölti ik 
a n y a r a t Szorgalma-
san tanulnak olaszul 
és naponta éneiklecké-
ket vesznek. A két mű-
vésznő az alábbi képek-
ben számol be nyaralá-
sáról. 

Dobay I.ivia a milánói Dóm 
tetején 

Ladányi Ilonka ós Dobay Livia 
a Comó tónál 

Naponta két óra olasz tanulás A Dóm kapujánál Ladányi szerepet tanul 

Ladányi Ilonka hajóra vár Levél haza! Dobay autótúrára indul 



II Színházi M epizód-díjának nyertese 
beszámol párizsi tapasztalatairól 

Egry István jól használta fel a Szín-
házi Élet epizód-díját. Párizsba utazotl. 
hogy megismerkedjék a Fény városá-
nak színházi kult'u rajával. A színházra 
éhes fiatal színész érdeklődésével járta 
végig a párizsi színházakflt és tapasz-
talatairól a következő kis cikkben szá-
mol be. 

Első utam a Théâtre Athéné be veze-
tett amelynek igazgatója Louis Jouvet. 
Sokszor megcsodáltam már filmen 
Jouvet-t, legutóbb az Éj-
jeli menedékhely bárójá-
ban s mondhatom, hoigy a 
személyes találkozás csak J g 
fokozta az elragadtatást, I 
amit i ránta mindenkinek I 
érezni kell. Most, Jean g 
Girandoux Elektrájában a W^ 
koldust alakítja. Jouvet ú j f -A 
játékstílust képvisel a mai "" 
francia színpadon, s játé-
ka rányomja bélyegét a'z 
egész előadásra. 

A Theater Montparnasse 
a Faustot prezentálja a vi-
lágkiállítás alkalmából 
Gaston Báty önkényes és 
nem rokonszenves rendezé-
sében. Arról nem is beszé-
lek, hogy a nagy mű meg-
csonkítva kerül a közönség 
elé. A Faustot így játszani 
Párizsban, — hogy Talley-
randdal szóljak, több mint 
bűn, hiba volt. 

Érdekes összehasonlítás-
ra ad alkalmat a Thèater 
Vieux Colombier »Erzsé-
bet, az elérhetetlen as»z-
szony« előadása. I t t na-
gyon büszke voltam. A mi 
vígszínházi előadásunk 
rendezésben színészileig 
díszletben is felülmulta a 
párizsi t És Párizsban 
mégis már a. négyszáizhet-
venedik előadáson is túl 
van a darab. Ez pedig 
nemcsak Párizs nagyságát, 
haneim komoly hozzáérté-
sét is bizonyítja. 

A Comoedie Française 
játékstílusa Bourdet igaz-
gatása óta határozottan 
felfr issült Minden darabon 
megérződik az ú j rendező 
kezenyoma, csak Moliéret 

Madelaine Ozeray 

Egry István 
a Comédie 
Française előtt 

Mme. Lubin, a párizsi Opera 
művésznője és Klausz Ernő 

játsizák ma is úgy, aho-
gyan kezdettől fogva ját-
szottál?;. Molière szent és 
sérthetetlen Párizsban. 

Két vaudville komédia 
megnézése megkönnyítetne 
a nehéz prod-ukcióklat. 
Mindkét könnyű mű na-
gyon tetszik a párizsiak-
nak és az idegeneknek is. 
Birabeau ú j munkája a 
Thèater Daumont-han igen 
mérsékelt előadásban ke-
rül színre. Uigy hallom, 
Bárdos direktor előladja 
Pesten. 

Utoljára hagytam egy 
felejthetetlen estém ' meg-
említését a nagy Operá-
ban. Pompás előadásban 
láttam a Rigolettót. De az 
előadásnál is nagyobb ha-
tást kelt maga áiz épület. 
Franciaország egész gaz-
dagsága összpontosul eb-
ben a csodálatos' épületben. 
Nemrég restaurálták húsz-
millió f rank költséggel. A 
színpadról elég annyit 
mondani, hogy tizenhárom 
emelet magas és öt emelet 
mély. Bennünket, magya-
rokat is érdekel, hogy a 
párizsi nagy Opera első 
díszlettervezője egy zseniá-
lis magyar művész: Klausz 
Ernő. 

Egyetlen hónap kevés 
Párizshoz. Hosszú évek 
kellenének ahhoz, hogy 
megismerkedjünk a váro-
sok városával, mégis úgy 
érzem, hasznomra volt az 
itt töltött idő. Sokat ta-
nultam, és főképp büszke-
séggel tölt el az a tapasz-
talat, hogy a magyar szín-
házművészet semmiben sem 
marad mögötte a hatalmas 
és nagymultú f rancia szín-
játszásnak. 



J Z E R . k . E J Z T I S E M D R Ö D Y B É L A 

A ZSERBÔ-BÔ-BÂN 
— Mit tudtok ti, angyalom, valami 

frisset, érdekeset ebben a nagy nyári 
csendbent Akad az uborkaszezonnak 
esetleg különösebb szenzációjat 

— LAz uborkaszezon rég kiment a di-
vatbál, már inem kell kitalálni ia szen-
zációkat a kánikulában, megteremnek 
azok (maguktól is. Például itt Ivan mind-
járt a tanulságos történet, amelynek 
címe: »Még <a házasság sem jobb húsz-
ezer fontnáU. 

— Nono, hát )ez \meg micsodát 
— Hol volt, hol nem volt, élt itt Bu-

dapesten egy rendkívül kedves és ere-
deti ifiatal teremtés, akit baráti és bar 
rátnői köre »királylányának becézett, 
aki édes iés vidám volt mindig, ihol szí-
nésznő volt, hol menyasszony s úgy tele 
volt vele Budapest, hogy lassanként az 
egész város szűknek bizonyult számára. 

— No erről a leírásról most már mind-
nyájan ráismerünk, tehát mehetünk to-
vább. Szóvolt 

— Szóval a »királylánya egy szép na-
pon sűrű könnyhullatások közepette, de 
nagy tervekkel megrakottan útrakelt és 
áthajózott a ködös Albionba, hátha a 
nagy köd ellenére is megtalálja ott a 
csülogó boldogságot. Hát amint ott ta-
pogatódzik a ködben, jön ám egy hóri-
horgas angol fiú, flkinek még a Dun-
hill-pipáját is smaragdból faragták, 
olyan rettenetes gazdag volt, — Mit ke-
resel itt nálunk, te szép kis lányt — kér-
dezte a smaragdpipás, mire a »király-
lány« híven emlékezve arra még a Te-
rézkörti Színpadról, hogy végszóra illik 
válaszolni, azt felelte roppant találóan, 
hogy »a boldogságot«:. A hórihorgasnak 
bizseregni kezdett a szíve és szórói-szára 
azt mondta, hogy hátha akad abból, 
amit keresel, odahaza a sifonéromban és 
aztán \addig keresték <ketten a kívánt 
boldogságot, míg az egyik szekrény 
aranyfiókjában megtalálták. Csak az 
volt a baj, hogy az arany fiók kulcsát a 
smaragdpipás ifiú ifelesége őrizte, mert 
felesége is volt neki, nemcsak pipája. 

— Jaj de szép mese, folytasd angya-
lom, csupa fül vagyunk! 

— A hórihorgas angol ekkor már olyan 
szerelmes volt, hogy a füle sem látszott 
ki a vagyonából. Beadta tehát a váló. 
pört a felesége ellen és házasságot ígért 
a királylánynak, aki a válópör időtarta-

mára — miután Angliában válópör ide-
jén nem illik a válópör okozójával ta-
lálkozni —1 áthajózott Amerikába g ott 
várta a happy-emdet, a leendő férje pe-
dig minden áldott nap ötvenszavas dísz-
kábelt küldött neki csókolódzó galam-
bokkal. 

— Jujjuj! Most jön az érdekes! 
— Sőt már itt is van, amennyiben a 

válópör olyan sokáig tartott, hogy az-
alatt nemcsak a smaragdpipa tüze aludt 
ki, hanem a lángralobbant szívé is, 
vagyis mikor most a királylány vissza-
tért a Normandie« nevű mesegőzösön 
Amerikából, hogy oltár elé tipegjen, a 
vőlegénye azzal az ősrégi angol mondás-
sal fogadta a kikötőben, hogy »még a 
házasság sem jobb húszezer fontnál«. 

— No és mit válaszolt erre a »király-
lány«? 

— Szűkszawiían csak ennyit: »nekem 
mondja?«: 

— Vagyist 
— Vagyis egy húszezer fontra szóló 

csekkel jön. jön hófehér batáron haza-

Minden külön értesítés helyett: 
Dr. Szollás László és Ferencz Erzsébet 

házasságot kötöttek 
(Foto Pobuda) 



Lovasmérkőzés Balatqnföldvároii 
Orbánná Veith Mary 

mindenki örül, elsősorban ő, hogy ilyen 
jói járt, másodsorban a smaragdpipás, 
akinek most már ugyan a füle egy kicsit 
kilátszik a vagyonából, de még mindig 
rengeteg maradt neki, aztán örül a 
Nemzeti Bank, i hogy ily en lelkesen gya-
rapítják a valutaalapot a derék honleá-
nyok és örülünk valamennyien, hogy 
viszont átjuk a kedves és vidám gyara-
pítót, aki bizony nagyon hiányzott mind-
azoknak, akik szerették, — itt a vége, 
fuss el véle.' 

— Dehogy futunk, angyalom, sőt in-
kább leszögezzük, hogy nemcsak a font-
fronton, hanem a márka-fronton is ha-
sonló dolog készül, amennyiben egy szép 
és érdekes magyar asszony, aki előtt 
eddig egy dúsgazdag, fehérhajú magyar 
gróf bókolt hódolattal, most egy fiatal 
német herceget bo' ondított magába olyan 
lendülettel, hogy a házasság immár kü-
szöbön van. A fentidézett ősi angol (köz-
mondásra itt azmiban nem fog soi• ke-
rülni, mert bizony a házasság jobb 
húszezer márkánál, de meg különben 
is itt \nem pénzről van szó, hanem ko-
moly és mély szerelemről. 

— Egyik mese szebb, mint a másik, 
nézz csak utána, angyalom, a kis kosa-
radban, hátha akad ott még egy harma-
dik is? 

— Ha akadna sem vennénk elő, lévén 
egyéb dolgunk is még, mert hát a heti 
beszámoló se kutya. 

— Jó, hát akkor gyerünk a megszokott 
hír-csokorral! 

— Fogadd sorszámozva hírvirágain-
kat, úgy, ahogy a balatoni gyorsvonaton 
kaptuk őket: 1, Barthos Tivadaréknál 
Le lén akkora nyár aló-família üli körül 
az ebédlőasz talt, hogy nyolc rántott -
csirke jön be és egy se megy ki. 2. Tor-
may Zsuzsi Lengyelországba utazott vi-
dám vendégségbe, Rupp Gézáék Gastein-
ban üdülnek, Cséry Miklósaié a fiaival 
és Széchényi Mihálymé grófné a kisfiá-
val egy balatonföldvári parti vi tában 
horgonyoztak le. 3. A hét esküvői: a) dr. 
Csupor József kormány főtanácsos, ny. 
fővárosi tanácsnok és felesége, nemes 
pinkóczi Tóth Mária leánya, Katinka és 
Szilágyi István ny. pénzügyi főtanácson 
és felesége Blazsek Terézia fia, dr. Szilá-
gyi Aladár be'gyógyász-orvos július 
27-én tartották esküvőjüket a belvárosi 
főplébánia-templomban. Az esküvői szer-
tartást dr. iStrommer Viktorin tihanyi 
apát végezte, tanuk voltak dr. Morvay 
Endre székesfővárosi tanácsnok és dr. 
Seftsik István orvos, b) Dr. Szállás 
László főorvos, az ismert magyar mű-
korcsolyázó-bajnak, aki többízben nyert 
Európa., világ- és olimpiai bajnokságot, 
jú ius 25-én vasárnap délben tartotta es-
küvőjét Ferencz Erzsébet testnevelési 
főiskolai tanárnővel. 4. A balatonföld-
vári Anna-bálon a nyitás jobban sike-
rült, mint a zárás, amennyiben még reg-
gel 9-kor is javában állt a bál, ami a 

Sághy Wanda 

S 

Keresztes Erzsébet 



A balatonföldvári Anna-bál nyitó párjai: Papp Márta, Ottilia Alexander, Böhm Gabi, Rónay 
Márta, Kiss Éva, Nóvák Mädy, Papp Edit, Winter Babu, dr. Tarr László, Somorlay Gyula, 
dr. Klaus Pál, Ruttkay József, ifj. Papp László, Petczik János, dr. Nóvák László, Gaál Tibor 

(Seidner foto) 

főrendező: Papp Lász ó érdeme. Az éj 
folyamán lecsapott vihar előtt tűzijáték 
is volt, a rakétákban a Kaszinó t err ászá-
ról gyönyörködött a közönség, melynek 
sorúban megjelentek: 

Speidl Erzsébet és Klára, Govrik Ilona, Kó-
bor Baby, Borsos Anny, Venedy Baby és Etelka, 
Nagy Sárika, Lonkay Éva, Hausner Margit, 
Pétery Agi, Than Baba, Vermes Zsuzsa, 
Satzger Lilla, Algya-Papp Marianne, Mándy 
Erzsi és Klári, Kiss Éva, Vidos Éva, Böhm 
Gaby, Székely Sári, Széky Puszi, Porosz-
hegyi Mária, Bozó Lili, FarKas Mária és az 
ott nyaraló asszonyok közül Törley Antalné, 
Satzger Pálné, Hausner Károlyné, Zalán An-
talné, Szatmáry Rezsőné, Haller Béláné, Gul-
den Gyuláné, gróf Széchényi Pál Imréné, Min-
der Sándorné, Cséry Miklósné, Tószeghy Im-
réné, Németh Andorné, Dóczy Lorántné, Dia-
bella Györgyné, báró Weissenbach ivánné, 
Horváth Boldizsárné, gróf Bethlen Gáborné, 
Rausch Zoltánné, Palugyay Ferencné, Koós 
Zoltánná, Petz Béláné, Bekóny Gáborné stb. 

A vasárnap lezajlott Anna-bál Almádi-
ban, amelyet a Pátrifx Klub rendezett 
művészi műsorszámokkal a bált meg-
előző hangversenyben, ugyancsak rendkí-
vül sikerült. Pestről egész autókaraván 
vonult le a bálra gavallérokkal megra-
kottan. 5. A Balaton mellett szombat este 
még két helyen rendeztek Anna-bált: 
Tihanyban és Lellén, azonkívül a MAC 
siófoki klubházában is táncoltak, mi-
előtt a M AC-'különítmény elindult volna 
a ba atonkörüli tàïieos körútra. Az autók 
először Földváron állapodtak meg, a bál 
lezajlott, majd vasárnap délelőtti stran-
dolás után az egész társaság átrándull 
Füredre. 6. Balatonfüreden vasárnap dé-
után nagy helyszíni szemle volt a füredi 
sporthét szempontjából, majd a tenisz-
versenyekre ment a különítmény, ahol 
Jankovich Marietta pompás játékában 
gyönyörködtek. Később nemcsak a győ-

Rupp Géza és felesége Gasteinban nyaralnak 

zelemhez fogadta a gratulációkat a szép 
Jankó vich-lány. hanem egyébhez is, 
mert ha jól láttuk: mintha jegygyűrű 
esi'log ott voln-a a kezén. A teniszverse-
nyek után rövid vacsora előtti pletykál-
kodás következett a Kmyc füredi klub-
házában, majd átrándulás az almádi 



bálra. 7. Balatonalmádiban a vasárnapi 
bál legszebb asszonyai: 

Sebestyén Lószlóné, Marek Lorántné, Hor-
nyánszky Lajosné, Györbiró Endrénó, Térffy 
Béláné és Láng Jenöné, legszebb lányai pedig 
Lavotta Kató, Hajós Edina, Nyerges Daisy, 
Itusztler Ildikó ós Györbiró Many voltak. 

8. Hogy Budapest se maradjon Anna-
bál nélkül: Csütörtökön este a MAC 
margitszigeti klubházában rendeztek tán-
cos vacsora keretében Anna-bált szépség, 
versennyel, amelynek során az asszonyok 
közül: 

Szentistványiné, Gabrovicsné, Szathmáryné, 
Karlovicsné, Szlávyné és Laszgallnerné, a lá-
nyok közül Ruttnay Babszy, Schummer Aran-
ka és Czeglédy Éva kapták a legtöbb szava-
zatot. 

9. Zárjuk le <az Anna-báli beszámolók 
sorát a parádi Anna-bállal, amelyre min-
denki eljött, aki mosolyra, táncra, Jiaj-
naligmulatós magyaros cigány muzsikára 
vágyott. Budapest, Heves és a szomszédos 
vármegyék társadalmából megjelentek: 

Vitéz Ady Jánosné, dr. Benkö Gézáné, Bos-
sányi Gusztávné, Borsody Istvánné, Császár 
Jánosné, Cseresznyés Istvánné, dr. Dénes 
Lászlóné, Ercsey Gézáné, Földes Béláné, Fá-
bián Lajosné, Faragó Ferencné, dr. Geday 
Józsefné, dr. Geőcze Aladárné, Galambos Gás-
párné, Gönczy Ferencné, Gömbös Andorné, dr. 
Gedeon Mihályné, Huszár Károlyné, Hegedűs 
Istvánné, dr. Horvay Ágostonná, István Bé-
láné, Kopál Gyuláné, báró Kemény Arpádné. 
Kárpáti Ferencné, Kovásznay Kálnvánné, dr. 

Dr. Sárkány Miklós és felesége Kelléry Mária 
(Foto Jakab) 

WÊÊBÊÊÊ 
Bocskor Dixi, a pesti bálok egyik királynője 

Balatonfüreden nyaral 
(Foto Brandt) 

Kellermann Emiiné, dr. Koncz Lajosné, dr. 
Kövér Sándorné, Lukácsyné, dr. Müller Jenö-
né, Nyegre Lászlóné, Nagy Lászlóné, dr. Ná-
ray Béláné, dr. Nagy Béláné, dr. Országh 
Sándorné, dr. Pataky Tibornó, ifj. Poók End-
rénó, lovag Palágyi Lajosné, id. Poók Endré-
né. Pa lka Ödönné, Rónay Istvánné, dr. Serly 
Béláné, Somogyi Gézáné, dr. Sólyom Jenöné, 
ifj. dr. Soldos Béláné, Schlatter Ferencné, báró 
Szentkereszty Pálné, Szabó Gézáné, Szinte 
Lászlóné, dr. Szabó Áronná, dr. Szövényi 
Lászlóné, Térfi Béláné, Tóth Bódogné, Tóbiás 
Lászlóné, dr. Tóth Béláné, dr. Török Árpádné, 
özv. Weimer Józsefné, özv. faradi Vörös Lász-
lóné. Leányok: Ambrózy Gizella, Adámffy 
Jolly, Bánk Juci, Buchsbaum Emma, Czobor 
Edit, Demjéa Margaret, Farkas Mária, Gilly 
Márta, Horváth Ilonka, Jámbory Méda, Kár-
páti Zóry, Kárpáti Baby, Kelemen Éva, Lu-
kácsy Judit, Méhes Juci, Nuber Irén New-
york, Poók Pötyl, Palovits Klári, Sólyom Éva, 
Sarkadi Keztyüs Ida, Serly Boróka, Szövényi 
Irén, Szathmáry Baba, Szinte Lili, Szigethy 
Gizi, Török Zseni, törösi Miklós Ida, Vághy 
Klári. 

9. Az elmúlt hét péntekjén nagy bridge, 
vacsora volt Stux Sándoréih svábhegyi 
vi Iájában, amelyen többek közt Zichy 
Ede gróf, Dániel Tibor báró, Lakatos 
Gyuláné, Kultsár József, Iványi László, 
Bubala György és felesége, Szigethy Pál 
és családja jelentek meg. 10. A legfia-
talabb jegyespárok: Wellmann Éva és 
Honthy László, továbbá Hüttl Matyi és 
nemes Bóra Mihály. 

— Adja a jó Isten, angyalom, hogy ők 
soha ne mondják egymásnalk: adieu! 



örömmámorban tomboló tömeg köszönti a győztes Ferencvárost 

Toldi és Kemény egyszerre 
ugranak föl Kiss szabadrúgás-
ból küldött labdájára. Kemény 

ugrik magasabbat: gól! 
ÍEáih 

A derék Aust r ia úgy jött Pestre, 
mint aki lakodalomba készül. Autó-
buszok sokaságán, magánautókon, 
vonaton és motorbiciklik seregén 
hozta magával a tanukat , nászné-
pet, vőfélyeket és ko-
szorúslányokat. Táncos-
ról a Ferencváros gon-
doskodott. 

* 
A lakodalom tényleg 

vidám volt, csak nem 
éppen az Aus t r i a szá-
mára. Pedig a világhí-
rű csapat, már szinte 
birtokba is vette az ér-
tékes hozományt: a 
Középeurópai Kupát-
Négygólnyi előleget 
adtak r á Bécsben és 
azt ' hitték, hogy ennyi 
is elég lesz a Fe-
rencvárossal szemben, 
amely Bécsben csak 
egy gólt tudott ér-
te fizetni. Már akkor 
megmondták a szakér-
tők, hogy jó néhány 
gól maradt még a F ra -
di tarsolyában, csak 
akkor fukarkodot t velük. 

* 

De, hogy ne beszéljünk folyton 
képletesen, meg kell á l lapí tani va-
lamit : ezt a vasárnapi meccset 
igazság szerint nem az Austr iával , 
hanem az Újpesttel kellett volna 

Szádat/íz, Uùulca szivacs 

Szerkeszti .• 
PATAKY KÁROLY SPORT 



lejátszania a Ferencvárosnak. Két 
héttel ezelőtt az Újpest legalább 
ilyen fölényben volt az Austriával 
szemben, mint most a Ferencváros, 
csak cserbenhagyta a szerencséje. 
Az első félidőt legalább négy gól-
különbözettel nyerhette volna meg 
és ez meg is felelt volna az igazság-
nak. 

Ha akkor az Újpest győz, most 
Ferencváros—Újpest csatáról szá-
molhattunk volna be. Es — játsszuk 

Ses ta »segít« Sárosi Gyurkának fejelni 
Andritz szintén ugrik a labdáért 

Sesta és Toldi párharca a magasban 

meg ezt a kis utópisztikus elmélke-
dést a szélsőségig — ha a könnyel-
mű Hungár ia itthon gólokra tudta 
volna váltani tudásbeli fölényét a 
Lazióval szemben, akkor most a 
másik szárnyon a Hungár ia várná 
a dönt/őíbe a Ferencvárost. 

* 
Nagy diadalünnepe volt ez a va-

sárnap a magyar futballsportnak. 
Azt a Ferencvárost láthattuk is-
mét, amely a letünőber; lévő, külön-
leges magyar stílust reprezentálta: 

Kemény fejese a hálóban. Mock, Zöhrer, Andritz 
A-y (Pálházy fotók) 



Zöhrer sakk-matt. Sárosi közeli 
fejesót Andritz menti 

a huszáros lendülettel.párosult mű-
vészetet. Technika, taktika, gyorsa-
ság, a szárnyak váltogatása, véde-
kezésből előretörő támadás, csodás 
egyéni teljesítmények és egységes 
csapatmunka: ez volt a vasárnapi 
Ferencváros és ez sokkal inkább 
visszaszerezte neki a közönség szí-
vét, mint egy számbelileg talán még 
nagyobb, de verejtékes győzelem. 

. . . 
Sárosi villámgólja Zöhrer 

kapujában 
. «ai^OÉtl 

merített szivacsokkal 
locsolták játékosaikat, 
a magyarok külsőleg 
alkalmazott szódavizet 
használtak izzadság el-
len. A szódavíz fölé-
nyesen legyőzte a szi-
vacsot. 

# 
Az Austr ia játékosai 

és drukkerei utólag pa-
naszkodtak a fü t ty 
miatt , amely a pályán 
fogadta őket. De elfe-
lejtik, hogy milyen ék-
telen diadalújjorigással 
hagyták el két hete 
ugyanezt a pályát, 
mennyi borsot törtek-
nem egészen megérde-
melt boldogságukban a 
pesti futbal lrajongók 
orra alá. Még a kör-
utakon véa-ierrobogó 

Apropos, verejték! A pokoli forró 
vasárnapon, ahol még nézőnek len-
ni sem volt gyönyörűség, a két csa-
pat különféle módon védekezett a 
meleg ellen. Az osiztrákok vödörbe 

Háromszoros tuss a győztesnek 1 
I P á l h f l T i f n t n l r i 



Seszta is kipróbálja a szódavizet, — de már 
későn 

autóbuszokból Í3 ugrat ták a pesti 
közönséget. A sok Hopp auf!-ból 
enyhe neheztelés lett, amelyet teté-
zett a Ferencváros behozhatatlan-
nak látszó bécsi veresége. De — és 
ezt megállapíthatja minden tárgyi-
lagos néző — a pesti közönség egy 
pillanatra sem viselkedett sportsze-
rűtlenül. S a rendőrségnek is csak 
egyszer gyűlt meg vele a ba ja : 

Még a leglelkesebb Hungarista, Bársony Rózsi ' is boldog 

amikor az Austria le-
égésének örömére száz 
és száz láng lobo-
gott az állóhelyen, 
azzal a. veszéllyel 
fenyegetve, hogy az 
emberek feneketlen bol-
dogságukban felgyújt-
ják a tribünöket. 

* 

Int im statisztika a 
Ferencváros győzelmé-
ről: a játékosok fejen-
ként ötszáz pengő ju-
talmat kaptak a klub-
tól és egy-egy doboz 
Extra cigarettát az el-
nöktől. A bankett a szi-
geti csárdában volt, a 
pályától a Szigetig 
megszületett az ú j Fra-

nem győzi mnaiaszni 
a labdákat 

di-induló. Az ünneplők 
között olyan vihared-
zett Hungar is tákat is 
láttunk, mint Dénes 
Oszkár, Agai Irén és, 
férje, Székely István 
filmrendező. Talán ez 
volt a Ferencváros dia-
dalának legörvendete-
sefob tünete.. 

A mérkőzés primadonnáját, 
Sárosi György doktort a vállán 
viszi ki a pályáról a lelkesült 

tömeg 
íPálházy fotók) 



Jung Nándor: Jön a hullám! 

Maróthy Ada: 

Mint előre meg leJbuetett 
jósolni, Strandrevű-pályá-
zatunk sikere máris vete-
kedik a legnagyobb népsze-
rűségű régi pályázataink-
kal, hiszen aa egész élet 
kint zajlik most a stran-
don. Az e heti győztes: 
Handler . Pál »Alkonyat 
a folyóparton« című fel-
vételével. ö kapta a tíz-
pengős bevásárlása utal-
ványt a Színiházi Élet 
Boltjába. A többiek dísz-
oklevelet nyertek. 

I t t említjük meg ismé-
telten az amerikai Coro-
net Magazine pályázatát, 
amelyet amatőröknek írt 
ki jó képekért. Minden le-
közölt kép szerzője öt dol-
lár jutalmia-t kap. Címe: 
North Michigan Avenue, 
Chicago Ulionis. A pályá-
zók akár közvetlenül küld-
hetik ki képeiket, akár pe-
dig a portóköltség megta-
karítása céljából a mi ré-
vünkön. Handler Pál: Alkonyat a folyóparton 

Grünwald: Pihenő Dr. Kocsis Elemérné: Nap. és vizimádók 

Maróthy Ada:^Kacérkodás a naonal 

Strandrevű 



Margit leánya .Karácsonyi Ella 
szintén énekművésznő. A 16 éves művésznő 
nem magyarnóta-, hanem sanzon- és jazz-éne-
kesnő. Egyébként a »Karácsonyi Sisters« ba-

latoni turnéra indult 

ftombos Gyuláné nemrég tartott érdekes felol-
vasást a rádióban úti élményeiről. A hetven-
éves dáma kétségtelenül korelnöke a magyar 
ujságirónők gárdájának. . Negyven évvel ez-
előtt kezdett írni, azóta bejárta jóformán az 
egész világot. Különösen Afrikát és a Távol 
Keletet kedveli. Ez a felvétel Szudánban ké-
griilt rAln lfAt RnTicTi'llriH innHK. tirejaigihiiii 

Linz Márta világhírű magyar hegedüművésznö 
Felix Weingartner társaságában 

B. Maróth Annie, június 19-én este 8 órakor 
tartotta előadóestjét a pesti rádióban. Kriza 
János »Vadrózsák« című gyűjteményéiből adott 

elő székely balladákat és népi verseket 

Lévay Endre »Híres énekesek tündöklése és 
bukása« címen tart előadást a mikrofon előtt 

A SZÍNHÁZI elet televíziója 
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írta: B1BÓ LAJOS 

Szitált az eső, az őszi puszta ázottan 
hallgatott . 

Az asszony, örzse, egyedül volt a 
tanyában , Is tván, az ura odaát időzött 
a szomszédban, Kótiéknál. 

Négy óra felé já r t . örzse indult , hogy 
enni adjon a malacoknak. Azok már 
r í t tak, örzse t ehá t sietett . Az ólhoz 
érve, le te t te a dézsát a földre és ki 
akar ta nyi tni az a j tó t . Ebben a pilla-
na tban a lába gyökeret vert . Az egyik 
malac, éppen a legszebb, a nagy dula-
kodásban kilökte valahogy az ól leg-
alsó deszkáját és a feje beszorult a 
nyílásba, örzse hangos sikoltással ka-
pot t a malachoz, hogy kiszabadítsa. 
A deszkát próbál ta legelőször is meg-
lazítani, de hogy azzal nem bírt , vissza 
akar ta tolni a malac fejét . A kis koca 
hörgött , orrán szivárgott a vér, látszott , 
hogy az utolsókat rúgja, örzse most 
megint a deszkával próbálkozott , két 
kézzel húz ta maga felé s fogyni kezdő 
ereje kétségbeesett erőfeszítésével rán-
cigálta. Hasztalan, a deszka nem enge-
det t . A malac két első lába rándult még 
néhányat , az tán az állat t a j t éko t t ú r t 
s a következő pillanatban kinyúlt . 

Az asszony nekidűlt az ól a j t a jának 
és így marad t ülve. Nem tudot t sírni, 
csak nézte a malacot. A várat lan és 
irtózatos csapás a szíve a la t t reszke-
t e t t s húz ta egész tes tét lefelé. Pilla-
natig maradt azonban csak úgy, akkor 
hirtelen felugrott és szaladni kezdett . 
At Kótiékhoz. 

A dűlőn vet te csak észre, hogy ereje 
mennyire elhagyta. Minden kukorica-
szárban megbotlott. 

Két perc múlva Kótiéknál volt. 
Az a j tóban állott meg, szemben Ist-
vánnal, aki a boros kancsót fogta és 
éppen önteni akar t Kótinak. Az ember, 
ahogy megpillantotta az asszonyt, rá-
meredt, aztán lassú mozdulattal le-
eresztette a ka r j á t . 

— J a j , Istenöm ! . . . — szakad föl 
belőle egyszerre a sírás és nekiesett az 
aj tófélfának. 

Is tván föl akar t állni, de nem tudot t , 
örzse arcáról lá t ta , hogy valami nagy 
szerencsétlenség érhette s mert erre 
most nem volt elkészülve, hirtelen düh 
lobbant el benne. 

— Na ! H á t mi a ! Mi ü tö t t beléd? — 
állt föl és szétvetet te a lábait . 

Az asszony elsimította a homlokát. 
— A malac . . . — nyögte. 
Is tván hozzálépett és fölütöt te az 

állát : 
— A malac? . . . 
Enny i t mondot t csak s már fu to t t . 
A kúthoz érve, zsebre nyomta a 

p ipát s gyorsabbra fogta a kocogást. 
Az asszony mögötte zihált. Perc múlva 
ot thon voltak, az ól előtt. Is tván azon-
nal lá t ta , hogy a malacon már nem t u d 
segítani. Berúgta a meglazult deszkát. 
A malac lepuffant a sárba. Mind a két 
szeme ny i tva volt, nézett föl velük 
Istvánra. 

A nyelve meg lógott ki a száján s 
látszott , hogy nem is aka r j a vissza-
húzni. 

II . 
Kin t lassan egészen besötétedet t . 

István meg örzse bent ültek a szobá-
ban. Hal lgat tak, örzse később beta-
kar ta az alvó gyereket, az tán megint 
visszaült a padkára . Meg kellett volna 

Az asszony ngfridült az ól ajtajának . . 



már a lámpát is gyú j t an i , de egyelőre 
hagyta , félt , hogy a világosság meg-
zava r j a gondolata ikat . 

A tö r tén tek u t án ugyanis bizonyos 
volt , hogy a malac megdöglöt t , é l ő e m -
ber föl nem t á m a s z t h a t j a . Még Is tván 
sem, holot t ő éppen tegnap mond ta 
neki, mielőt t á tmen t Kótiékhoz, hogy 
a deszka mozog, nem á r tana , ha kívül-
ről egy szeggel odaerősítené. No dehát 
ez most már h iába való okoskodás, 
ezzel nem sokra megy, jobb h á t ha 
nem is szól. A b a j megtör tén t , az tán 
haragos az ember éppen elégségesen 
amúgy is. 

Más i rányba terel te t ehá t gondola-
tai t és képzeletében visszatapogatot t 
megint a malachoz. A koca márciusi 
fiarizás volt . ő úgy számíto t t , hogy 
másodmagával befogja s később, ahogy 
a malac n ő t t , már l á t t a is maga előtt , 
hogy nehezedik el napról-napra. De-
cemberre száz-százhúsz kilósnak gon-
dol ta és szépen elrendezte magában a 
dolgokat. Vehet a gyereknek ú jévre 
lábbeli t , magának pedig egy rózsás 
fe jkendőt . 

Idáig érvén gondola ta iban, fölné-
ze t t . I s tván az asztalnál ül t , ké t kö-
nyökére t ámaszkodva sz í t ta a p ipá t és 
pislogott bele a sötétségbe. Ő már 
messzebb j á r t , min t az asszony, számot 
ve t e t t a csapással és szép csöndesen az 
elkövetkezendők ú t j á t egyengette. Szíve 
békességre csi tul t és ez a megengesz-
telődés a Köpösdi bo l t j a előtt k ö t ö t t ki. 
Igaz ugyan, hogy a malac még nem 
volt kövérnek mondha tó , zs í r azonban 
már bizonyosan van r a j t a annyi , hogy 
szappant akárki főzhet belőle. H a pedig 
már erről van szó, s ha valaki ért i a mód-
j á t , Köpösdi bizonyosan, meg az tán , is-
merős is, akire aggodalom nélkül rábíz-
h a t j a a dolgot. Aztán , ha ká r is érte, 
valamire még mindig számí tha t , mer t 
a szappannak most nagyon jó ára van. 
Harminc-negyven pengő így könnye-
den kikerülhetne. Akkor az tán szólna 
Kó t inak nagyobbacska süldő irányá-
ban ; amivel az tán még adós maradna , 
az t megfizetné neki tavasszal . 

A p ipa elaludt. Masinát ko tor t elő 
és meggyú j to t t a . 

— H á t e lönne a legjobb — szólt 
csöndesen. 

Az asszony már rég vá r t a , hogy meg-
szólaljon. 

— Micsoda? — kérdezte. 
— H a Köpösdi vállalná. 
örzs i erre nem gondolt . A vára t l an 

öröm megmelegí te t te a szívét. Ügy 
érezte, hogy az, ami t az ura mondot t , 
az ölébe hul lo t t le. I s tván darabig vár t . 
Szívében most már a süldő lépkedet t . 
Az asszony nem szólt, bizonyos, hogy 
jól számí to t t , a szappanér t legalább 
negyven pengőt fog kapni . A többi 
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az tán Kót in múlik, hogy adja-e tű rhe tő 
áron a süldőt vagy sem. 

ó r á t , másfelet tö l tö t t ek el még így, 
az tán nyugovóra tér tek.-

I s tván már p i tymal la tkor talpon 
volt , befogot t , fö l t e t t e a malacot a 
kocsira, az tán beszólt az asszonynak, 
hogy indul. H a t r a bent vol t a város-
ban. Köpösdi éppen ny i to t t , amikor 
oda ért . Ora a la t t szót é r te t tek . Eleinte 
ugyan Köpösdi húzódozot t , kijelen-
t e t t e , hogy nem nagyon bízik a malac-
hoz, mert sovány. Végül azonban mégis 
csak engedet t , jól van, vál lal ja , kifőzi 
a szappant felébe, meg nem számí t ja 
a bor t sem, ami t I s tván közben meg 
ivot t . 

— Piát akkor ebben maradunk — 
kezelt vele Is tván. 

— Ebbe — felelt Köpösdi . 
A Baclár, a ló k in t várakozot t a ko-

csival a bó t előtt , lógat ta f á rad t , nagy 
fejét s kusza fa rkáva l álmosan ha jku -
ráz ta magáról a legyeket. I s tván fel-
ült és l eakasz to t ta a gyeplőszárat . 

— Gyi, na ! . . . — indí to t t s el-
suh in to t t az ostorral a ló felet t . 

Badár oldalt r á n t o t t a a ruda t s a 
sáros árokból fö lkapaszkodot t a kocsi-
ú t ra . 

— E j n y e ! — m o n d t a I s tván — 
t á n még mindig alszol. 

R á n t o t t a gyeplőn és marokra fogta 
az os tor t . 

Az öröm meg a vára t lan siker bol-
dogsága dagadozot t benne, hogy így 
elintézte a sort. A bor is jó vol t s föl-
serkent életösztöne most s ie t te t te . 

— Sebösebben t e ! — b íz t a t t a a 
lovat . 

Badá r fölvágott és kocogni kezdet t . 
Néhány száz lépés u t án azonban megint 
csak megcsöndesedett . Nem benne, 
hanem az ú t b a n vol t a h iba , amelyen 
ragad t a sár s mindunta lan mély ká-
t y ú k n a k zökkentek a kerekek. 

Hanem Is tván ezt most nem ve t t e 
figyelembe. 

— Mi lelt ma? — nézet t föl, ahogy 
a ló lépésre fogta s az ostorral a hasa 
alá csördí te t t . Badár megint meg-
ugrot t és zö työgte tn i kezdte a fa rá t . 

I s tván most K ó t i t l á t t a maga előtt , 
amin t ő elébe áll és m o n d j a neki, hogy 
egy süldőt akar , az tán a felét fizeti is 
azonnal. Vár ta , hogy Kót i szóljon, 
hanem az ha l lga to t t . Pislogott , m a j d 
m u t a t ó u j j á v a l nyomkodni kezdte a 
p ipába lefelé a parazsat . 

— Nézd csak, nézd ! — rebben föl 
I s tván álmodozásából s végighúzot t a 
ló nyakán , mer t az megint lassított s 
csöndes ballagással cs ikorgat ta a ko-
csit. A kocsi zökkent s I s tván egyetlen 
gondolat ta l fölidézte az imént i képet . 

— Felit f u t t y a a szappan ára, — 
mondta Kót inak — a többi re mög né 



1 ügyön kigyelmednek gondja , őszre 
möglössz az is. 

A ló mindebből va jmi keveset tudo t t 
« s nem nagyon sietet t . 

— Ne te, nee I . . . — rán to t t most 
már I s tván jó nagyot a gyeplőn s mer t 
a ló le akart, té rni az útról , hogy el-
kerül jön egy mély és széles gödröt , 
ostornyéllel vágot t végig a há t án , 
hogy ügetésre b í r ja . A ló hegyezni 
kezdte füleit és nekifeszült az ist-
rángnak. 

— H á t így gondol tam, mond ta Ist-
ván Kót inak , fo ly ta t t a magában az 
előbbi beszélgetést. Most már ő is el-
ha l lga to t t , vá r t a , hogy Kót i mi t felel. 
Az azonban nem szólt, csak szí t ta nagy 
nyugalommal a pipát . I s tván t nyomta 
ez a nagy csönd és elkezdte számlálni 
a lélekzetét. Nem eladó. E n n y i t mon-
do t t csak s benyúl t a lejbizsebbe a 
masina tar tóér t . I s tvánnak úgy t ű n t 
föl, hogy elsüllyed a la t ta a föld s a 
kemence tó t ágas t áll. 

Fölr iadt . A kép e l tűnt . L á t t a , hogy 
az országúton van s a ló áll. 

— Te 1 . . . — ord í to t t hirtelen dü-
hében. — H á t még t é is kunérozol 1 — 
s tel jes erővel a szeme közé vágot t a 
lónak. 

Az ütés rossz helyen ta lá l ta az ál-
la to t , s a megkínzot t , nyomorul t pá-
rában lángralobbant a félelem meg a 
harag. Egyet len ugrással felvágott és 
vad iramodással kezde t t száguldani a 
sáron úton. 

I s tvánnak legelőbb a ka lap ja m a r a d t 
el. Arcát szinte e lborí tot ta a fö lhányt 
habarcs s a rohanó szél szemébe vágta 
a ha j á t . Emésztő, örvény-
lő düh lángolt föl benne, 
a szégyen mia t t , hogy 
Kót i csakúgy odavág ta 
neki, hogy nem eladó, rá 
nem számí tha t . Kót i t 
a k a r t a egyetlen ütéssel 
lebunkózni, de mer t a hízó 
csak lelkében je lentet t 
valóságot s fö l t ámad t ke-
serű ha rag ja e p i l lanatban 
nem t u d t a megkülöm-
bözte tn i a dolgokat , a 
szürkét ver te , amely most 
már teljesen nekivadulva 
t a j t é k z o t t t ovább az el-
h a g y a t o t t országúton. 
Nem eladó ! — lihegte Ist-
ván. Nem? . . . — s ha j -
rázó diadalmas káromko-
dással ver te az ál latot és 
húz ta maga felé a gyep-
lőt, hogy az utolsó, ke-
gyetlen ütéssel le tör je és 
megállítsa. Ekko r a ló 
gasra emelt fejjel 
s a következő pi l lanatban —> 
n e k i f e s z ü l t a l e g v a d a b b ^ felett ekkor hirtelen fehérre halkult a csend . ... 

(Róna Emmy rajzai) 

rohanásnak. Is tván fölállt , hogy lefog-
ja, a ló azonban letér t az útról és neki-
vágot t a göröngyösnek. A következő 
percben, kocsi, ló, ember, lent voltak 
a mély árokban. 

Is tván, amikor magához t é r t , nem 
igen emlékezett arra , hogy mi tö r tén t . 
Gyámoltalan, i jed t pil lantásokkal te-
k in tge te t t körül s lassan t uda t á r a 
ébredt a szörnyű szerencsétlenségnek. 
Mellette a kocsi feküdt , romjai a la t t , 
az á rokpar t füves oldalán elnyúlva a 
ló pislogott . 

Amikor I s tván nyögve föl tápászko-
dott s a ló alá nyú l t , a nyomorul t pára 
még lélekzett . Á horpolya sebesen já r t 
s ké t első lábá t e lőrenyúj to t ta , min tha 
fel aka r t volna állni. I s tván aláfeszí-
t e t t e a t ö r ö t t r uda t s úgy próbál ta 
emelni : 

—- Hé ! Rukk ! Na ! — b íz t a t t a a 
lovat . 

Az csak a fejét emelte, de azt is rög-
tön visszaej te t te . 

I s tván csak most v e t t e észre, hogy 
a rúd vasa egész végig fö lhas í to t ta a 
ló szügyét s az á l la tnak csaknem min-
den vére elfolyt. A ta lpáná l hideg, a 
fe jebubján forróság kele tkezet t s a kö-
vetkező p i l lanatban olyat nyi lai t a 
szíve, hogy bele tántorodot t . Tisztán 
hal lo t ta , hogy az asszony sír a h á t a 
mögöt t s néz rá, hogy m i t csinált a 
Tóval s mi lesz most m á r ezeku tán 
velük. Meg a k a r t mozdulni , de nem 
bír t , l á t ha t a t l an erő bén í to t t a meg, 
valami szor í to t ta belülről a t o r k á t , a 
t a rkó ján pedig máglya éget t . 

Valahogy mégis megemberel te ma-



gát és k imászot t az árokból. A ló köz-
ben elvégezte. 

Az úton kocsi t ű n t föl. I s tván be-
vá r t a . Nagy Mihály vol t , a másik 
szomszédja. 

— H m ! . . . — m o n d t a Nagy, ahogy 
odaért . — H á t kend mög hogy j á r t . 

I s tván elment segítségért s amikor 
visszatért , fö l rakodtak a Nagy kocsi-
já ra . 

Délre ér t haza. Amikor az asszony 
megpi l lantot ta , e lhalványodot t . De 
nem szólt, csak nézte az ember t , akinek 
az arcán olyan különös hal lgatás ü l t , 
min tha reggel ó ta ha rminc évet öre-
gedet t volna. 

I s tván a szobába húzódot t be és 
leült az asztalhoz, a sarokba, a ké t ab-
lak közé. L á t t a , hogy később az asszony 
is beóvakodik, az t is l á t t a , hogy szembe 
vele a kemence van , a falon meg o t t lóg 
az ismerős Kossuth-kép s most már 
lassan derengeni kezde t t benne, hogy 
valamikor ő is élt. De mindez olyan 
messze és olyan fá jda lmasan álom-
szerűnek és v igaszta lannak t ű n t föl, 
hogy egyelőre nem t u d t a megközelíteni 
a valóságot. 

Negyed vagy ö tödnap eszmélt csak 
magára . Másnap ha jna lban kel t , be-
ment a városba s csak szombaton 
kerül t haza : 

— A mul t hé ten , amikor bent j á r t a m , 
kub ikra kerestek emböröket , o t t vol-
t a m — m o n d t a és l e te t t e a pénzt , öt 
pengőt az aszta l ra . 

Hé t főn , amikor megint elment , ö r -
zsének a gyerekkel gyűl t meg a ba ja . 
Az ríva kel t , panaszkodot t , hogy kö-
hög. Azért mégis elballagott az isko-
lába, de dé lu tán , amikor v issza jö t t , 
azzal á l l í to t t be, hogy a t an í tó az t 
üzente, vegyenek neki lábbeli t , mer t ő 
máskép nem felel az egészségéért. 

— Jó na — n y u g t a t t a meg az anyja . 
— Ne féj j , vöszök én olyan csizmát , 
hogy még a ki rá ly is mögirígyli, ha 
meglá t tya . 

De niert a gyerek később panasz-
kodot t , lefektet te . Éj je l fölkelt , meg-
nézte. A gyerek arca tüzel t és kér te , 
hogy vegye le róla a t aka ró t , meleg, 
nem ál l ja . 

Reggel az tán félrebeszélt, ö rzse elő-
ször ecetes vízzel próbálkozot t , de hogy 
a gyerek tes te délre még jobban eltüze-
sedet t , á t h í t t a a szomszédból Mari 
nénit . Másnap a gyerek t e j e t ké r t és 
az t mond ta , a d j á k oda neki az t a sar-
k a n t y ú s csizmát, ami t az any j a ígért, 
mer t fázik a lába. Há rom nap, három 
éjjel v á r t a a nagyszakál lú tö rpé t , hogy 
hozza a csizmát , ekkor örzse nem bí r ta 
tovább , leroskadt az ágyra. A gyerek 
megérezte a meghasadni készülő anyai 
szív közelségét s l ehúnyta szemeit : 

— De szép, — mosolygott — nézze 
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édösanyám, üvegből van a s a r k a n t y ú j a 
— és két kis sovány ka r j áva l belekarolt 
a levegőbe, hogy magához ölelje a 
csizmát. 

I s tván éppen ekkor érkezet t meg és 
belépet t a szobába. 

Az ágy fölöt t ekkor hirtelen fehérre 
ha lkul t a csönd. Mintha hópelyhek 
hul lo t tak volna a magasból. 

I I I . 
János ment elől. Vi t t e ölben a kis 

fekete koporsót . Mögötte örzse roska-
dozott . Az égen ólmos fellegek úsz tak 
s köröskörül a végtelen pusz ta hall-
ga to t t . 

így értek ki a temetőbe. Amikor a 
kis fenyőfakoporsót leeresztet ték, Ist-
ván megfogta az asszony kezét , aki 
leomlott , á tölel te a fölázot t földet s 
e lárasztot ta könnyeivel a sírba gördülő 
han toka t . 

— Kedvesöm I . . . Én kedvesöm ! . . . 
— zokogott hangosan, anya i szíve 
vigasztalan, megfáradt nagy sírásával. 

Az tán be temet ték a sírt. 
Hazaérve, Kót i vá rakozot t r á juk . 
— Esik . . . — mondta , ahogy le-

ül tek. 
— Esik — felelt I s tván. 
Hal lga t tak . A szívükben az öröktől 

fogva borúsnak t ű n ő élet álma pihent . 
Kó t i nézet t maga elé. Később a pad 

alá húz t a a lábai t : 
— Mer a b a j — m o n d t a —- sosé jár 

egyedül. 
— Sosé. 
Félóra megint eltelt , akkor Kót i 

ismét megszólalt : 
— Oszt leginkább a legkisebb csi-

ná j j a mindig a legnagyobbat . 
Az volt ebben, hogy Is tván hibád-

zott . Mert ha akkor, amikor á t j á r t , 
hallgat az asszonyra és odaszögeli az 
óldeszkát , h á t akkor marad t volna 
minden a régiben. Megvolna a malac is, 
a ló is, vehe t tek volna a gyereknek 
csizmát, szóval elkerülte volna a t anyá t 
a szerencsétlenség, meg ez a nagy 
gyász. 

I s tván nem szólt. Kót i vá r t darabig, 
akkor föláll t . 

— Mék — m o n d t a és n y ú j t o t t a a 
kezét . 

I s tván kikísérte. Kót i odakin t még 
egyszer kezelt : 

— Aztán . . . — szólt — a malac 
végött mög né lögyön gond. Süldő az 
akad, oszt úgy lőhe t , ló is. Csak 
gyere á t . Aztán nem lösztök legalább 
ilyen á rvák . 

I s tván megvár ta , amíg Kót i elfor-
dul t a t a n y a faránál . Amikor Kót i 
e l tűnt a szemei elől, kö rü l j á r a t t a a 
magasságban tek in te té t . 

Az ég al ján meghasadoztak a felle-
gek s a magasság kéklő tengerében az 
es tha jna l i csillag reszketet t . 



I/<8>ipjr@k 

CL Ulk™. 
í r t a : 

SZEGEDI ISTVÁN 

A lelkem, a sokat f ár adott, 
a borúst, a nehéz-bátor, 
nyugalmat, pihenést könyörög 
Magától. 

Elfáradt a hosszú éjszakán, 
átütötte százhegyű lándzsa, 
szeresse, ne gyötörje szegényt, 
ne bántsa. 

Simogató u j j a bársonyát 
selymesen húzza r a j t végig; 
hadd szálljon könnyen édes-messzire, 
az égig. 

Vegye kezébe a fehér virágot, 
szívja magába illatát; 
szeresse, ő senkit nem szeret, 
csak Magát! 

QdtvMl jtWjUVlA 

í r t a : KISFALUDI 
SZÁSZ SZABOLCS 

Egy vén fenyőn ültem 
rohanó havasi patak felett. 
Rád gondoltmn 
s nem vettem észre, hogy 
este lett, 
nem vettem észre, hogy 
a hold 
helyet cserélt 
a nappal — 
csak mikor 
a patáikból kiszökő, 
f icánkoló hal szemembe 
csapta,, hideg, habzó patakvizet 
ébredtem rá, hogy éjszaka lett. 

Ha a patak arca sápadt. 
Esti szellő mutatja a fákat 
s az éjszaka léptétől a havas meg-

* remeg 
csendbe járjunk, — 
mert rohanó havasi patakok felett 
üszkös fenyőcsonkon: (régi emléke-

ken) 
ülnek még csudaváró emberek, kik 
nem tudják, hogy este lett. 

5 W M 

í r t a : 
HAJNAL LÁSZLÓ 

Ügy fájnak a megrokkant évek, 
A szívből kicsurgatott ének 
Halkan hárfázó hangjai . . . 

Hogy gyönge lábbal futni kellett 
Minden szép szó és mosoly mellett 
S nem ostromolja hallali, 

A 1 hűs reggelt. Es érted, értem, 
Nem iterítnek a tiszta égben 
A békés, fehér madaraik . . . 

Ügy sajnálom az árva estét, 
Mikor már minden lárva, festék... 
Jaj, úgy sajnálom magamat . . . 

í r t a : SÜMEGI 
TÓTH TIVADAR 

A falum nem vár,t készületlen, 
vásár volt, mikor megszülettem: 

Vén marhahajcsár emelt botot 
ablakunk alatt, s káromkodott. 

Szekér zörgött és malac sívott, 
a. nagy kocsmában bicska nyílott. 

Hordtak tömérdek csecse-becsét, 
zsidó fú j t a a régi mesét: 

»Tessék uraim, potom-áron, 
álmoskönyv, Kossuth-

kalendárom . . .« 

Támadt is csoda, sürgés-forgás, 
ámult a falu, bíró, csordás. 

E vásárlármát nem hallottam 
pendelyem takart, jóllakottan. 

...Ablakon megszűrt leánykacaj 
csengetyűzése — ez volt a zaj. 

Mire először fölfigyeltem — 
Azóta élek s f á j a lelkem . . . 
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írta: ELITA WILSON 

Werner úr szokásos intésével jelezte 
zenészeinek, hogy befejezte a próbát ; 
és ú t juk ra bocsátja őket, azután érdek-
lődve fordult a báró felé. A báró társa-
ságával együtt az áldozatkész művész-
barátok gondosságával óvta a háború 
és a bekövetkező politikai áramlatok 
bomlasztó évei során is a szimfonikus 
zenekarnak ezt a tökéletes együttesét 
Werner Józseffel az élén, aki harminc-
két éve őrködött kis pálcájával a muzsi-
kusok feje fölöt t a hangok legszentebb 
harmóniáira. A báró komoran figyelte 
Wernert és a karmester érdeklődő pil-
lantása szinte kihívó volt, ahogy rá-
nézett a próba végén. Nem először tör-
tént meg, hogy a báró különös, ku ta tó 
pillantását magán érezte. A mecénás 
most felállt, sóhaj to t t , mint aki végre 
elszánta valamire magát és odalépett 
a karnagyhoz, barátságosan félre-
vonva őt. 

Ké t éve t u d t a már Werner, hogy ez 
a perc be fog következni. 

— Nagyon szép volt a mai próba, 
kedves Wernerem, azt hiszem, sikere 
lesz az ú j Sibeliusnak. 

—- Meglátjuk — felelte Werner úr. 
— De izé . . . igazán nem szoktam 

a művészi i rányításba beleszólni, azon-
ban úgy hal lot tam . . . igen, egész hatá-
rozottan hal lot tam, hogy az ú j második 
hegedűs hamisan já tszot ta az egyik 
t é t e l t . . . Talán kicserélhetnénk még. 
Nem gondolja? 

— Ügy — felelte lassan és bóloga-
to t t . — Nyugodt lehet báró úr. Majd 
intézkedem . . . hm . . * szóval hamisan 
já tszot t . . . 

A báró a jkai szétnyíltak kissé, mint 
aki ú jabb lélegzetet vesz, hogy mond-
jon valamit , de azután elfordult és 
lassan kiment az oldalajtón. Werner 
úr komoran nézett u tána . Hirtelen 
megborzongott, mintha hideg já r ta 
volna át . 

Már csak rövid idő kérdése, hogy más 
ember álljon őrt szigorú pálcájával e 
pulpituson, a zenekar felett. A fül-
specialista véleménye alapján nem ál-
t a t h a t j a magát illúziókkal : hallása 
erősen romlik és az is lehetséges, hogy 
megsüketül. Nem vezényelni i t t soha, 
ezt még, bölcs ember létére, mintegy 
eredményekben bealkonyodó élete re-
zu l tá tumát elviselte volna, de nem is 
hallani többé zenét, ez minden értelmet 
megsemmisítene az életében. 

— Őszintén kell beszélnem önnel, 
mert karmester — szólt az orvos. — 
Hallása fokozatosan romlik. Külön-
leges betegség t ámad ta meg^a fülét . 
Mesterségével rövidesen kénytelen lesz 
felhagyni, 

— És . . . és . . . — dadogta Werner 
úr — lehet, hogy megsüketülök? 
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— Erre is őszinte választ adok. 
Előfordulhat , hogy egyik pil lanatról 
a másikra teljesen elveszti a hallását . 
De nem valószínű. H a mégis bekövet-
kezik, nem a fokozatos nagyothal lás 
ú t j a vezet idáig, hanem csak hirtelen 
bénulás lehet , mond juk , valaki beszél 
önhöz, jól ért i és azu tán egyik szótól 
a másikig már nem hall. 

— K ö s z ö n ö m . . . — Bizonyta lan 
léptekkel botorká l t le a lépcsőn. Még 
semmi sincs veszve. Az bizonyos, hogy 
karmes te r nem m a r a d h a t az ember 
élete végéig. De a zene, az nem vész 
el. Ez így nagyon jól van . . . A f iatalok 
vezényelnek és az öreg m a j d hal lga t ja 
őket . De ha utóiérné az a b u t a ka-
tasz t ró fa . . . a k k o r . . . 

. . . Er re az eshetőségre elegendő 
adag gyorsanölő méreggel l á t t a el 
magát . A diagnózisról senkinek sem 
beszélt , még hűséges, imádot t Mar thá-
jának sem szólt róla. Persze a báró, 
ez a f inom ember és nagyszerű kr i t ikus 
se j t e t t va lamit . És most a másodhege-
dűs j á t éka megerősí thet te gyanú já t . 
Még egy ilyen lapszus és el terjed m a j d 
művészi körökben a híre annak , hogy 
a vén Werner már nem t u d megkülön-
bözte tn i egy hamis hangot a h e l y e s t ő l 
D^ mielőtt ez még bekövetkezik, az 
öreg Werner tudn i fogja, hogy mivel 
tar tozik azoknak, akik rábízzák, hogy 
elbírálja sa já t művészetét . Nemsokára 
megkezdődik a nyári szünet és az ú j 
idényben már nem fogja bitorolni az t 
a helyet , amelyre ma már a lkalmasabb 
ember is van, mint ő. És m a j d elutaz-
nak Mar tháva l New-Yorkba Ervinhez. 
A fiú méltó le t t o t t kint ap ja híréhez. 
A legelső szimfonikust vezényli, va-
gyona van és híre. 

A nyár New-Yorkban t a l á l t a a ké t 
öreget. Boldogan ölelték meg a f iúka t 

. . . mellére konyuló fejjel ült a helyén * . . 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 

és az amerikai menyecskét , aki t csak 
fényképről és levelekből ismertek. Va-
csora u t án , mikor egyedül m a r a d t a k 
a f iúval , Ervin nyomban rá té r t mind-
ke t tő jük nagy t é m á j á r a , a zenére : 

— Holnap el kell jönnöd velem a 
s túdióba. I t t van szemben a szállodá-
val. Legújabb szerzeményemet , ame-
lyet holnap este közvet í t a rádió, elő-
zőleg hanglemezre veszik fel. Szeret-
ném a véleményedet h a l l a n i . . . 

Mar tha nagyon gondosan, te tő től -
talpig végignézte Werner ura t másnap 
reggel, e ls imítot ta a sötét Lavallier 
nyakkendője ráncai t , mer t Werner úr 
sohasem viselt más t , felső zsebébe 
gyűretlen, ú j selyemkendőt i l lesztett 
és megnézte még egyszer, hogy férjé-
nek sima ősz hajszála i nem borzolód-
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t ak-e fel valahogy. Azután ú t j á r a bo-
esá j to t t a az öreget. 

— Ervin büszke lehet arra , hogy 
milyen szép ap ja van — m o n d t a még 
t réfásan, de őszintén. 

A stúdió k a p u j á b a n már vár t rá 
Ervin. Werner úr furcsán érezte magá t 
abban a helyiségben, ahová fia ve-
zet te . Olyan volt min t valami kalicka. 
Az üvegen tú l l á t t a a zenészeket, amin t 
hangszereiket próbálga t ták , de hang 
ide nem hal la tszot t , csak ha az elek-
tromos á ramot bekapcsolták a köz-
vet í tőbe, 

— Azért szeretném, ha i t t foglalnál 
helyet és nem közvetlenül a zenekar 
mellet t , mer t i t t úgy figyelheted meg 
az előadást , ahogy a rádióban fog 
szólni. Kérlek, hogy őszintén mondd 
m a j d meg a véleményedet . 

Bekapcsol tak, Werner úr a zene hal-
la tára lassan-lassan k ihúz ta magá t , 
végül szinte gőgösen ül t o t t apai el-
ismerésével. Ez igen ! Lendület , erő 
és öt let van a f iában. És milyen remek 
hangszerelés ! Milyen eredeti melódia-
szövés ! Már nem is érzékelte a he-
lyet , ahol vol t , asztrál- teste kiemelke-
de t t porhüvelyéből és ő maga is, lát-
ha ta t l an pálcával o t t állt f ia mellett . 
És vezényelt ! Lendületes mozdulatai 
a valóságban, ahogy o t t ül t egy karos-
székben, csak f inom kézrezgésekben, 
apró fe jmozdula tokban lá tszot tak 
r a j t a . H a a fia kérdezni fogja véle-
ményét , nem takarékoskodik m a j d a 
dicséretekkel. 

* 

. . . A fafúvósok készenlétbe emel-
t ék hangszerüket , hogy a karmes ter 
intésére ők is bekapcsolódjanak az 
együttesbe. Az öreg megelégedett mo-
sollyal bólogatot t . Igen, i g e n . . . i t t 
most a fafúv^soknak kell következni , 
már érezte is, hogy hol és ő is be in te t t 
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nekik, szinte ugyanabban a pil lanat-
ban, mikor Ervin. És a fafúvósok bele-
f ú j t a k hangszereikbe . . . 

Igen. Jól l á t t a , hogy a fafúvósok 
hangszerükbe fú jnak . De csak l á t t a ! 
Iszonyatos volt ! Az opus csúcsán a 
dobos t remolót vibrál t , a fúvósok arca 
duzzadt a for te szólamtól, a hegedűsök 
és csellósok hullámos t empóban ha j la -
doztak és sebesen siklott a vonójuk, 
furioso ! És egyetlen hangot sem hal-
lot t . Ügy tö r t én t , ahogy az orvos 
mondta . Még egyszer odapi l lanto t t a 
kísérteties l á tványra : elnémult hang-
szereken muzsikáló zenészek felé. No 
jó. Megtörtént . Az öreg Werner József 
egyetlen zenei hangot sem hallhat 
többé. Azután békés mosoly jelent 
meg az arcán. Szépen, lassú mozdulat -
ta l k ive t t e zsebéből a mérget és le-
nyelte. Azután csendesen, szerényen, 
úgy ahogy élt, meghal t o t t a karos-
székben ülve a stúdió központ i le-
hal lgatójában. Az öreg Werner úr . . . 

Ervin lopva odapi l lan to t t , ahol az 
üvegfalon keresztül az a p j á t l á tha t t a . 
Dirigálás közben elmosolyodott . Az 
öreg mellére konyuló fejjel ült a he-
lyén. »Hiába,« gondolta a fiú »a papa 
már nem az, aki volt , vagy lehet, hogy 
az u tazás fá rada lmai t érzi még.« El-
ha tá roz ta , hogy nem említi ap ja előtt 
ezt a kis megfigyelését. B á n t a n á az 
öreget, hogy elaludt koncer t a la t t . Eb -
ben a p i l lanatban valaki megér in te t te 
vezénylés közben lendülő k a r j á t . Az 
egyik műszaki ember volt . 

— Bocsánat , Werner úr, abba kell 
hagyni a hangversenyt , rövidzárlat 
t ö r t én t , megszakadt a kapcsolás a 
központ i lehallgatóval. 

Megveregette pálcájával a ko t t a -
ál lványt . A zene v é g e t é r t . . . 

Fordította: REJTŐ MAGDA 



Mendel Hanna 
homokszínű tweed autókabátja. A kabátot négy zseb és zíppzár díszíti 

(Foto Laub Jucii 
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Siker és bukás a divatban 
Abból a rengeteg ötletből, újdonság-

ból, amit a párizsi divattervezők külön-
külön és együttesen kitermelnek, bi-
zony nem mindig lesz divat. Sokezer 
asszony ízlését kell meghódítani, hogy 
»divat« legyen belőlük. Persze mindig 
vannak nők, akik szeretik az extra, 
egyéni öltözködést, de egy vagy két 
fecske még nem csinál nyarat. A höl-
gyek most izgatottan figyelnek Párizs 
felé, ahol pár nap múlva kiderül, mi 
az, amit Párizs az eljövendő szezónra 

kitalált. Hogy ezekből mi valósul meg, 
az a jövő titka, tény, hogy már a ta-
valyi szezonban is sok olyan ötletet 
láttunk a bemutatókon, amelyekkel ké-
sőbb nem igen találkoztunk. Most, ami-
kor a régi szezón kimúlóban van, bú-
csúzóul érdekes összefoglalást adni róla. 

Régen nem ambicionálta Párizs olyan 
erősen a francia vonalat, mint az idei 
tavaszi, illetve nyári szezónban. Haran-
gos kabátok, szoknyák, seszlis, csokorra 
kötött kosztümkabátok, bizarabbnál bi-

zarabb gombok kerültek 
bemutatásra. A pesti sza-
lónok nagyszerű hozzáér-
tését és a pesti nők ízlé-
sét igazolja, hogy ebből 
milyen kevés jutott el 
Pestre. A pesti nő a raffi-
náltan egyszerű vonala-
kat, az angolosat szereti 
és bizony, ha visszagondo-
lunk az esős, hűvös ta-
vaszra, jobban is jártunk 
az angol kosztűmmel. Szo-
katlanul nagy sikert ara-
tott Molyneux fehér pasz-
polos ruhája, amit a ta-
vaszból átmentett a nyár, 
sőt a strandruháknál is 
gyakran találkozunk ezzel 
a nyaktól a ruha végéig 
húzódó szalagdíszítéssel, 
rendszerint Iszínesen. Ál-
talában igazolta a divat 
Molyneux makacs ragasz-
kodását a sima, elegáns 
vonalhoz. Ezek azok a ru-
hák, amik a legjobban 
hordhatók reggeltől dél-
után öt óráig. 

Az egy gombra csukódó, 
vagy elől összekötött, de 
egyformán végig nyitott, 
reveres, vagy simanyakú 
kabátok kissé háttérbe 
szorították a tavasszal na-
gyon népszerű, bőhátú 
ÍPiguet) kabátokat. Egy-
két tervező kísérletnek 
szánta ezeket az egyszínű 
vagy emprimékabátokat, 
amelyek szinte váratlanul 
érték el ezt a nagy sikert. 

Nem lehet sikernek el-
könyvelni a sima vagy 
mi'ntás tüll délutáni ruhá-
kat sem. Pedig a bemu-
tatókon ezek a nagyon 

Törökmintá« enprimé délutáni 
ruha, kék diszitéssel 

(Patou modell) 



rozott mjuszlinruháinak. 
Maggy Rouff csodálato-
san szép nyári kollekció-
jának egyik legszebb toa-
lettje fehér muszlin dél-
utáni ruhája volt. Drap-
pirozott felsőrész, bő szok-
nya. széles csokorra kötött 
öv volt a ruha fazonja, 
amelyet ruhahosszúságú, 
húzott kepp takart be. A 
párizsi versenyeken itt-ott 
viselte ugyan egy-egy asz-
szony ezt a modellt, de az 
a népszerű délutáni ruha, 

lenge anyagokból készült angolos vo-
nalú ruhák ígérkeztek a nyár legna-
gyobb attrakciójának. Éppen kettőssé-
güknél fogva kellett volna sikert elér-
niük (angol fazon és lenge, nyári 
anyag), ám a nők nem approbálták ezt 
a szerintünk finom divatötletet. Patou 
sinra, egyszerű angolos ruháihoz, kabát-
jaihoz úgy használta a selyem organ-
di t, mint bármilyen nehezebb anyagot. 
Ideálisan nyáriasak voltak ezek a toa-
lettek és. kifejezetten sajnálható, hogy 
nem lett belőlük divat. Kárpótlásul 
nagy sikere van Patou végig plisszí-

Háromrészes fekete jersey ruha törökmintás 
sállal 

(beleng modell) 

Binnie Barnes egybeszabott fehér szövetruhája 
barna tartozókkal 

(Foto Metro) 



melynek Maggy líouff t  
éppen egyszerűségénél 
fogva szánta, nem lett be-
lőle. Sokkal kevesebb re-
ményt fűzött színes csip-
kekosztűmjeihez és elől 
záródó hosszú kabátjaihoz, 
de itt bizonyult be, hogy 
a divatot még azok sem 
tudják kiszámítani, akik 
csinálják és ez lett a nyár 
egyik legnagyobb attrak-

H H O 
Or. Molnár Mihályné Lampel Ica rózsaszín ro-

main estélyi ruhája virágdísszel 
(Foto Várkonyi) 

ciója. A koktélruhákhoz mutat ta a 
szőrmestólákat. Hihetetlenül dekoratí-
vak voltak ezek a mintegy 50 centi-
méter széles ós két méter hosszú szőr-
mesálak, amelyeken zsorzsettre három-
négy csík, fél szélességre vágott rókát 
var r t és a bemutató mannekénjei úgy 
viselték, ahogy régi dámák képein lát-
juk a kendőket. Nagy sikere volt a 
bemutatón, mint Maggy Rouff egész 
kollekciójának, de nemcsak, hogy nem 
látni ezeket, sőt teljesen feledésbe is 
mentek. 

Majdnem minden nagy párizsi ház 
forszírozta a harangos szoknyát. Két 
vagy négy részben szabott szoknyákat 

Szürke jersey utazókosztüm, hétnyolcados tweed 
kabáttal, opossum szörmézéssel 

(Foto Metro) 



mutattak íoleg^ mégis inkább egy-egy 
kétberakású, ferdén szabott, vagy tel-
jesen sima szoknyát viseltünk. Nagyon 
kedveli Párizs a drappírozást (Alix, 
Maggy Roufí, Vionetj, ami szintén 
meglehetősen leegyszerűsödött néhány 
behúzott résszé, főleg derékon és ujja-
kon. El akarta hagyni Párizs a széle-
sített vállakat, a mannekének . nagy-
része csapott vállakkal jelent meg (ki-
vétel Rochas, Creed), ez azonban, mint 
örömmel tapasztaltuk, nem sikerült és 
továbbra is a majdnem mindenkinek 
előnyös széles vállakat és behúzott 
ujjakat hordjuk. A tavaszi világos 
rozsdabarna, vajsárga, fehéresszürke 
mellett változatlanul népszerű volt a 
kék, fekete stb. Kicsit fáradtnak látszik 
az emprimé divata, amit ennek a felül-
múlhatatlanul nyárias anyagnak kö-
vetői ma főleg két színben hordanak. 
Talán ezért is lett olyan nagyon nép-
szerű a keresztcsíkos anyag, ami tény-
leg teljesen újszerű. Még a szakértők 
is attól féltek, hogy erősít, de a tapasz-
talat azt mutatja, hogy helyesen meg-
választott, egyszerű fazonnál kifejezet-
ten előnyös. Valószínűleg megtartja a 
keresztcsík pozícióját az őszi szövetek-
nél is. természetesen azonban, nem szí-
nes csíkokkal, hanem saját színben. 

Ezerféle változatosságánál fogva, ne-
héz megállapítani az estélyiruháknál, 
hogy mi a divat. Ha egy nagyon ele-
gáns, estélyiruhás helyen végignézünk, 
körülbelül felvonul a nagyon bőszok-
nyájú stílruháktól kezdve, az erősen 
alakhoz simuló, mélyen dekoltált esté-
lyiruhákig minden típus. Kedvenc 
szín a fehér volt, kedvenc anyag a 
muszlin, szatén, organdi, kevés tüll és 
elpusztíthatatlan kedvencünk: az em-
primé. 

A divat nem igazolta Lucille Paray 
pompőz, nagyon dús szabású cérnaor-
gandi estélyikabátját, amelynek nagyon 
gazdag anyagú szoknyáját lószőrcsipke 
tartotta ki. Inkább lehet látni a földig-
érő egyszínű, simavonalú, muszlin vagy 
csipkekabátokat és keppeket. Praktiku-
sak és eléggé népszerűek az angolos 
szabású kabátok az estélyi divatban is. 
de ' természetesen földigérő meghosszab-
bítással. 

A virágdísz erősen tart ja magát, 
egyetlen komoly ellenfele a szalagdísz. 
A ripszszalaggal szegett ruhák, masnik, 
szalag övek nagyon kedveltek voltak, 
ezzel szemben, mielőtt megérett volna, 
elpusztult Francevramantnak olyan erő-
sen forszírozott gyümölcsdíszítése. Ér-
dekes, hogy nálunk nem vált népsze-
rűvé az ornamens díszítés, amelynek 
népszerűségét pedig a világ ma feltét-
lenül legérdekesebb asszonya: a wind-
sori hercegné terjeszti, akinek ez ked-
venc díszítése és akinek a kedvéért 
nem kisebb tervező, mint Mainbocher 
(tudvalevőleg főleg nála vásárol ruhá-
kat) kénytelen voit az ötletet Schiapa-
rellitől átvenni. 

Váry Margit 

parfümériákban 

Szegeden : Manhe im d rogé r i a 

G y ő r b e n : Ha t t yú i l la tszer tár 

Misko lcon : G é z a d r o g é r i a 



Vékony íekete jersey jumpeiruha taft nyakkendővel 
(Molyneux modell) 

Az esős időszak, amely éppoly kí-
losan lepheti meg a fürdőhely nya-
*alóközönségét, mint amilyen többé-
cevésbbé természetes vendége a ma-
gaslati helyeknek, majdnem olyan 
íorrekt garderobot igényel, mint a 
strand. Régen a múlté az az elmé-
et, hogy esőben megfelelő a régi, 
"ossz ruha. Nagyanyáink egyetlen 
védekezése az eső ellen« az ormótlan, 
lagy esernyő volt. Ma ugyancsak 
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elcsodálkoznának, ha látnák azt a 
rengeteg, sikkes, fiatalos, divatos-
vonalú, élénkszínű holmit, amivel a 
mai nő az eső ellen felszereli magát. 
A legnépszerűbb az egyszínű ballon-
kabát, amely nemcsak mint esőkabát 
ál l ja meg a helyét, hanem egyben 
kitűnő autó- és útiköpönyeg is. A 
gumírozott kábátokon ma nemcsak 
az összes divatos vonalak: széles 
váll, bő uj jak találhatók meg, hanem 



színben is megfelelnek a mai divat-
nak. Készülnek ezek a kabátok csí-
kos, kockás, pettyes és különböző 
emprimékben, sőt még fehérben is, 
valami élénkszínű zseb- vagy sál dí-
szítéssel. Az oilskinkabátok kitű-
nőek, egész kicsire összehajthatok és 
a kiránduló hölgy pillanatok alatt 
védve van az esőtől az úti neszesz-
szerbe csomagolt oilskinkabáttal. 

Esernyők is készülnek skót, min-
tás anyagokból, ízléses fogókkal. 

A sapkák rendszerint a kabát 
anyagából készülnek, mindenkor a 
divatos kalap stílusában. Az esőre 
szolgáló toalettet, lapossarkú trot-
tőrcipők egészítik ki, amikre szükség 
esetén szintén gyorsan ráhúzhatok 
az egészen apróra összehajtható 
sárcipők. 
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Il baillis nyíri báliruiiájo 

\WAMC 

d'orsay 
a j a h f i w z ô , 

a formas női száj művésze. 
ÍM.iért éppen a 3)'0rsay a kiforrott ízlésű párisi 

hölgyek kedvenc ajakrúzsa ? 
Mert beszédessé, szellemessé/ kifejezővé 
varázsolja ajkait. Pazar és tartós színeivel 
tökéletesen alkalmazkodik egyéniségéhez, 

D ' O R S A Y KEN ŐR U ZS 
E zsíros arcpirosító adja meg hozzá a méltó 

keretet. 
D ' O R S A Y ajak- és kenőruzs 

a strandolás hálás és tartós szépítőszerei. 

Mostanában ugyan hajlamosak rá a kis-
lányok, hogy 'azokat az éveket ihozaáöl-
tözzék korukhoz, amiket későbben nem 
győznek kamatostul letagadni. 

Maga az anyag mindemkor nagyon 
lenge: muszlin, tüll, organdi, piké le-
gyen, eset'eg taft, de utóbbi ilyenkor 
kissé télnől itt maradt hatást tesz. A 
nagystílű ruhákat, amelyeknek pompőz 
volta nem mindig az anyagban, hanem 
díszítésben — gyöngy és flitterh'mzés-
hen nyilvánult — kerülni kell. A bakfi-
sok nyári báliruhájának díszítése kizá-
rólag virág, vagy szalag. A nyári bamu-
tatákon Roch ásnak volt talán a legszebb 
fiatal lány estély i rubamodellíje. A ruha 
fehér alapon fdkete organdi virágmin-
tás volt. A toalett szélét egy centiméter 
szélességben szegélyezte pinos szalag, 
amely a ruha részekben szabott szok-
nyáján 'három-négy centiméteres magas-

A .nyári estélyiruhát fürdőre elviszi 
magúval az a fiatal lány is, aki méjf 
csak a télen lesz »első bálos«. Ez a kis-f 
lány részére oly kellemes gond, rends 
szerint a többnyire fiatal mama probléí 
mája, aki esetleg szintén estélyiruhaváS 
lasztás előtt áll, holott a mai divat,' 
szinte aiig von határokat az egyik és a 
másik estélyiruha között. Fiaital lájij$jf 
nak látszólag a legalkalmasabb a n^j' 
gyon símaderekú, gazdag szoknya, Ä 
ez rendszerint azért nem hat t • kélettmj 
nek, mert kiesit nagystílű és h i á r a n H 
belőle az a fiatalosság, amely mixä|ispp!i 
előtt jellemzi a bakfis 



Fürdőhelyeken ismét nagy divat a nap-
barnított színű harisnya. Ezt a színt 
már hordtuk öt-hat év előtt, ugyancsak 
nyáron, fehér cipőhöz. Idén valószínűt-
lenül vékony minőségben találkozunk 
vele. Nem is harisnya, hanem inkább 
egy erősen lesült bőr benyomását kelti. 

* 
Abban az időszakban, amely mér nem 

nyár és még nem ősz, nagy népszerű-
ségre számíthatnak az élénk színű an-
gorakabátők. Fekete estélyiruhák fölé 
mutatják őket, rendszerint gazdag szőr-
mézéssel. Egyik legszebb modell egy 
ezüstrókával díszített rózsaszín kábát. A 
róka a kabát szélét veszi körül és hátul 
a kal/áton felfutva^, spiccben végződik. 
Csípőhosszúságúpk ezek a nagyon finom, 
pasztellszínekben készült kabátok, széles-
véttúak, keskeny sálgallérral. 

* 
Az estélyiruháik tökéletesen testhez 

simuló vonala ma a lenge ruháknál is 
tapasztalható zippzáras fcomibinéval. 
Lenge anyagú muszlin-, zsorzsett-, or-
gandi ruháknál, ahol a sima felsőrész a 

szoknyák gazdagságát még erő-
sebben hangisúlyozza, használ-
nak a nélkülözhetetlen kom-
biné csukására zippzárat, me-
llet elől vagy oldalt helyez-
l e k el. 
W > * 
" » Ant iszeb a« - gy ó g y p u der a 
pattanásos, zsíros és mitessze-
res arcbőr szuverén háziszere! 
Dr. med. László V.-féle külön-
leges kozmetikai készítmény. 
Egyedárusítás : Múzeumpatika. 
IV., Kossuth Lajos-utca 22. 

A szőrmedíszítés ismét divat-
bajön. Kabáton. ruhákon mint 
csíkozást, applikációt gyakran 
alkalmazzák a párizsi divatter-
vezők. Hegyekben, ahol a vilá-
gos szövet-„ jerseyruhák a leg-
népszerűbbek, erősen hordják 
ezeket a szőrmedíszítéseket. 

vwzőnneujjakat. Érdekesen hat 
r^világos nyári ruhához a divatot 

biber manzsetta, vagy érdeke-
sen elhelyezett breitschwanz-
applikádó. Estélyikabátokon a 
bársony- és szőrmecsíkokból 
összeállítóit ujjfik kitűnően 
hatnak. 

N^Csikos nyersselyem ruha, steppelt 
gallér, manzsetta és övvel 

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 m e g g y ó g y s z e r -
tárban, d r o g é r i á b a n és 
ásványvizet árusító üzletben. 

Használati utasítás minden 
csomaghoz me l l éke lve van. 
Ismertetőt készséggel küld a 

forrástulajdonos : 

S A X L E H N E R A N D R Á S 
B u d a p e s t , VI. , Andrássy-űt 3 

I» O I I I t 
v c r t 

/ «..m, 
p O l l l l * 

K é r j e m i n d e n j o b b s z a k ü z l e t b e n 
Vezérképviselet Kánitz Iván és Tsa, Kertész-utca 4 3 

Nyaralására 
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Tasnády Fekete Mária fehér krepszatén estélyi 
kosztümje, fekete muszlinblúzzal és turbánnal 

(Foto Ufa) 

rózsaszín taf t alsószoknya még sokkal 
jobban hangsúlyozta. 

* 
A londoni nyári szezón legsikerültebb 

bálját a Zooban tartották meg. A mu-
latság a kora hajnali órákig tartott és 
főattrakciója az volt, hogy a vendégek 
szabadon játszhattak az állatkert szelíd 
állataival. A bál sztárja a Jubilee nevű 
híres csimpánz volt. 

* 
Nagy sikerrel mutatták) be Londoniban 

a »Lilac Domino« című operettet, mely 
magyar miliőben játszódik. A magyar 
hiatás az angol nők öltözködésében már 
most is megnyilvánul, nagyon sok kosz-
tümön, délutáni ruhán látható a magya-
ros zsinórdíszítés. 

* 
Fehércsipke nyári estélyiruha piros és sötét-

kék bársony szalagdísszel 
(Gellért Marika — fotó Ang«lo) 

Francia fürdőhelyeken: 
Deauville, Le Touquet, La x 

Baule Paris-Plage-ban 
rengeteg hölgy visel köny-
nyű vászonruhája felett 
színes kötöttkabátokat, 
erősen boly host angora-
nyúlgyapjúból. 

* 
Egy londoni háaimulat-

ságon a meghívottak a 
háziasszony egyenes kíván-
ságára csupa rózsaszín és 
kék ruhákban jelentek 
meg. Az egész ház csupa 
rózsaszín és kék virágok-
kal volt dekorálva. A je-
lenlevők ruhái között leg-
nagyobb sikere egy füst-
kék selyemmuszlin-ruhá-
a ak volt, amelynek ua-
gyon gazdag szoknyáját a 



tételben tényleg kitűnően 
dekorál egy-egy tolalettet. 
Az idén hotzták például a 
strandkesztyűt. Nem való-
színű, hogy éhből divat 
lesz. A kesztyű nagy-
anyáink csipkekesztyűire 
emlékeztet. Ujjatlan, a 
strandruha, vagy a fej-
kendő anyagából készül, a 
csuklón csokor díszíti. 
Általában a csuklón helye-
zik el a tervezők a dísze-
ket. Estélyiruhákhoz, ha 
a ruha egyszínű, azonos, 
hia mintás anyagú, úgy a 
minta lehetőleg egyik sö-
tét színéből készülnek a 
tüllkeszítyűk. Élénkszínű 
pillangóklat, vagy pasztell-
sizínű virágokból készült 
bokrétát hímeiznek az es-
télyi kesztyűkre. Ezeknél 
sokkal kedvesebben hat-
nak és nálunk is nagyobb 
népszerűségre tarthatnak 
számot a bőrkesztyűbe 
applikált, vagy rádolgo-
zott, elütő színű mono-
grammok. 

Háromnegyedes fehér posztó 
kabát 

Az idei divat, még a szokott-
nál is nagyobb népszerűséget 
biztosit a gyöngynek. Ma már 
minden dáma részére megva-
lósult az, ami nemrég még 
csak a kiválasztottak részére 
volt elérhető. A japán tenyész-
tett gyöngyök, megtévesztésig 
hasonló, csodálatosan szép 
opálfónyiiek, melyek csillogá-
sukat örökké megtartják. A 
világ összes dámái, akik diva-
tot diktálnak, legszívesebben 
a kitűnően dekoráló gyöngyöt 
viselik. Gyöngyöt a nyakon 
ds újabban szinte szabálysze-
rűen a fülben és az ujjakon 
is, akár kiegészítéséül a 
gyöngysornak, akár önállóan. 
12—14 mmes nagyságú, úgyne-
vezett kultúrgyöngyökből ké-
szülnek ezek a fülbevalók és 
gyürük, melyek finom, ele-
gáns kiegészítői minden toa-
lettnek. Csodálatosan szép kol-
lekció kerül ezekből az új-
szerű gyöngykolliékből, fülbe-
valókból és gyűrűkből Arkan-
zas Váci-utcai boltjában el-
adásra. 

* 
Szerencséire a pesti nő 

majdnem sohasem veszi 
át azt a sok furcsa ötletet, 
újdonságot, amellyel a pá-
rizsi divattervezők a kesz-
tyű divatát élénkítik. Még 
a színes bőrkesztyű sem 
lett nálunk közkedvelt, 
pedig megfelelő színössze-

Ak Uwz&a a cövidekfot.. 

aki könnyelműen napfürdőzik és nem 
használ a leégés megelőzésére NIVEA-t. 
Csak a NIVEA tartalmaz Euceritet, 
amely erősíti, üdít? és védi a bőrt. 
NIVEA szépen és egyenletesen barnít . 
Borús időben megvéd a lehűléstől. 

NIVEA-CREME ára : P 
NIVEA-OLAJ » : P 

-.30, - . 5 0 , 1 - , 
-.90, 1.70, 3.50 



Két falusi olvasó. MAs ruhák kellenek város-
ban és mások fürdőhelyen. Itt nappal short, 
hosszú nadrág, egy-két szines blúzzal, vékony 
pulóverrel, vászonruha kell, — városban bár-
milyen meleg van, — járhat sötétkék, vagy 
fekete selyem kosztümben, szines angol blúz-
zal, vagy emprimé kosztümben. Svájcban csak 
kötött kosztümre, vagy jó színes tweed kosz-
tümire, nadrágszoknyára, néhány pulóverre és 
éléinkszínü, de melegebb szövetkabátra van 
szükség. Kétihárom estélyiruhát mindenesetbe 
vigyenek magukkal , esetleg egy hosszúujjas 
vaesorázóruhát, ennek utazásaik közben, mint 
ad hoc estélyi toalettnek, nagy hasznát fogják 
venni. Az estélyiruhák között augusztusban 
már feltétlenül kell lennie téliesebb hatásúnak 
is, ami nyilvánulhat aká r a színben, (fekete, 
barna) akár a ruha anyagában (bársony, sza-
tén, tüll). Mindenesetre vigyenek angol filc 
kalapot, ahhoz a toaletthez illőt, amiben utaz-
nak (jersey, egész vékony szövet, esetleg nem 
gyűrődő vászon), azonkívül egy fekete filc, 
bársony vagy grosgrain kalapot városba, ele-
gánsabb a lka lmakra . Fürdőhelyen erre nem 
igen lesz szükség, inkább kötött sapkára . Az 
ilyen előkelő fürdőhelyek közönsége ál-
talában internacionális, tekintve, hogy 
francia hely, minden bizonnyal ezek 
lesznek túlsúlyban. Sajnos, az idegen 
nyelvek ismerete társadalmilag megne / 
hezíti helyzetüket, de a sok látnivaló ' 
majd némíkép pótolja ezt. Nálunk 
nagyobb az olcsóság, mint Párizs-
bari, ezért még a jándéknak se vá-
sárol janak sokat. Egy-egy áruház 
nyári kiárusításán sálat, zsebken-
dőit, bőrdíszrnüárut alkalomadtán 
azonban elég olcsón vásárolhat-
nak. Bundát nem kell vinniük, 
mert fürdőhelyeken nyári esté-
ken, majdnem kizárólag ele-
gáns nyári, nemes szőrméket 
hordanak és inkább semmit, 
mint egy háromnegyedes ol-
csó macskabundát . 
Estére is elegáns 
•és m a j d minden 
alkalomra meg-
felelő a fehér, an-
golos posztó ka-
bát, vagy csinál-
tassanak esetleg, 
hosszú fehér föl-
dig érő pikéka-
bátot, elől egy 
gombhal, íreverek-
kel. A müsoron-
kivüli progiramm-
sz ám okát legjohb, 
ha utazás közben, 
alkalom szerint 
választják meg. IIa Velencéből 
mennek Párizsba, Milánóban 
azalatt a félóra alat t , amíg a 
vonat bent áll, vegyenek taxit 
és nézzenek szét. Visszafelé 
Ziiriöhet, Baselt nézhetik meg; 
!ha -Svájcon á,t jönnek, némi 
kerülővel Montreuxt és Lau-
sanne!. — Temesvári asszony: 
Párizsi utazására vigye magá-
val sötétkék kosztümjét, blú-
zokkal és a fekete gyapjú 
zsorzset [ruháját, (melyet c-s te 
is viselhet. Utazni baarna jura-
per ruhájában utazzon, a szür-
ke kabáttal és szürke kalap 
paí. A «ziirke kalapot ho-d-
Ehatja a sötétkék kosztümhöz 
is, de ezenkívül egy kis fekete 
kalapra, amit fekete ruhához 

Vászon emprimé ruha az ujjak, 
a mellény, a nyak és a zsebek 
Cakkozott fehér pikével vannak 

diszítve 

viselhet, feltétlen szüksége lesz. Egy selyem-
ruhát vigyen magával délelőttre és ha mód-
jában áll, csináltasson egész vékony fekete 
szövetből, vagy fekete' selyemből kosztümöt, 
aminek napközben és este is hasznát tudja 
venni é<s amihez hordhatja máir meglévő 
blúzait. — Hűséges jugoszláviai ol-
vasó. Az autótúrára legalkalmasabb lenne 
egésaen vékony, spárgaszinű jersey b öl nadrág-
saoknyás ruha. Főleg a hegyek között ez a 
legcsinosabb és a legpraktikusabb toalett, 
úgy, hogy színes sá lakka l , sportcipővel, kis 
színes kötött sapkával, ebben járkálhat egész 
nap. Por köpenynek ballonkabátot vegyen, (ÍZ 
praiktikus, divatos, esőben is jó. Autóutazás 
közben legoikosabb, ha a fejét kartonkendővel 
köli be, mer t a régi autósapkák, amik ,az áll 
alatt vannak összecsatolva, m4r nem divato-
sak, viszont, minden más sapkában, ha nyi-
tott kocsin megy, a szól teljesen tönkreteszi 
a f r izuráját . Lehet a kocsiban ikéznêl tartani 
kis kötött sapkát , ha kiszállnak valahol, azt 
vegye fel. A Dolomitokban., a svájci Alpok-
ban csak kötöttko'S'ztfunre, vagy jó színes 
tweedkosztümre, nadrágszoknyával, néhány 

pulóverre, élénkazinü, de melegebb 
sziövetkabátra lesz szüksége. Más ru-
hák kellenek természetesen Párizsba, 
ahol bármilyen meleg van, egész nap 
járhat sötétkék, vagy fekete nyersse-
lyemkosztiimben színes angol blúzzal, 
vagy akár sötétalapú emprimékosztüm-
ben. A Riviérán nappal nadrágot vi-
selhet rövidujjú pulóverrel, vagy egy 
színes vászonruhát. Selyemruha ide sem 
f. kell, viszont vigyen magával két-
* három estélyiruhát, esetleg hosszú-

uj jasat is, mert arra az egész ú j 
folyamán szüksége lesz. Cipőt le-
hetőleg alacsonysairkút vigyen ma-
gával és természetesen egy-két 
kivágott vászonszandált a Rivié-
rára. Legfeljebb egy angol filc-
kalapot vigyen, de sok kötött sap-
kát. — Timea. Kék mintázott 
anyagából legprakt ikusabb lenne, 

ha kosztümöt csináltatna, 
tüllhátú piké és könnyebb 
anyagú mellényekkel. Ezt 
hordhatná blúzzal és blúz 
nélkül, ebben az esetben 
a szoknya, a k is kosztüm-
kabáttal , egy angolos jum-
penruha benyomását adja. 
mellényen kivül biztosan 

lesznek kis fehér blúzai, ami-
ét szintén jól tudna hozzá vi-

sftlni. Ha jobb szereti az egy-
beszabott ruhát, akkor csi-
náltassa. a szoknyát apró hó-
1 okkal végig berakva, csipőnél 
leszteppelve. A derékrész elől 
hamis gombokkal legyen dí-
szítve, melyek egy fehér és 
egy sötétkék keskeny ripsz-
sza'lagira vannak varrva. Apró. 
felállított, húzott csipkegallér 
díszítheti még a ruhát és ha 
szereti a zsebeket, úgy tétes-
sen a felsőrészre egy-egy zse-
bet ugyanolyan apró liólozá-
sokkai. — Csillag. Ha nem 
akar ú j ruhát csináltatni, úgy 
délelőtti polgári esküvőjén vi-
selje a fehér^-kékkockás lenvá-
szonkosztümjét, vegyen hozzá 
megfelelő árnyalatú kék musz-
linsálat. Kék cipőt, táskát és 
kesztyűt viseljen hozzá, A 
menyasszonyi fehér csipkcru-
hájá t uszály nélkíil csináltassa. 



A SZERKESZTŐK ÜZENETEI 
fackas pwtáia 

avagy a mindenkinél tehet-
ségesebb Julcsi fog kar-
riert csinálni, nem pedig- a 
kevésbé tehetséges Liane. 
Pajrdon, ne értsen félre, » 
világért sem akarom meg-
bántani és kétségbevonni 
esetleges tehetségét, csak 
általánosságban mondom 
eat ötniriiek, aki úgy Látszik 
— ezidőszerint — aprósá-
gokra, hiábavaló külső,sé-
gekre helyezi a fősúlyt a 
fantáziájában. — Aggódó 
anya: Nehéz kérdés, na-
gyon nehéz kérdés. Én el-
tudom képzelni, hogy a 
szülök aggódó szeretettel, 
gyöngédséggel, finomjain 
bele tudnak szólni gyerekeik 
saívügyéhe akkor, ,amikor 
affra kétségtelen okuk. van! 
De a leien esetben nem lá-
tok semmi különös okot. ön 
részletesen közölte velem a 

B. Liane: ön nagyon büszke 
arra, hogy mint leendő »film-
sztár« a »Liane« nevet válasz-
totta. Hát ez nagyon szép, üe 
higyje el, cz egyáltalán nem 
fontos. A tehetséges Sá.ri, vagy 

nagyon tehetséges Jutka, 

HMHl 
Bemutatjuk a legszebb magyar szár-
mazású foxterriert. Neve Champion 
Solus Monarch. Megnyert egy sereg 
első dijat. Dr. Löwenstein Arpádné 

tulajdona 

dolgokat, tehát nyugodtan írhatom: Az ön fi» 
nagyon csodálkozva fogadná, ha szimpatia-ala-
pom önök »ellenzékbe mennének!« A vélemé-
nyem: batgyni a dolgokat a maguk útján! Elő-
ször is: a fiatalok még olyan — fiatalok, 
olyan messze vanmak attól a pozitív helyzettől, 
amikor komolyra fordulhatna a dolog, .amikor 
összeháaais.odhatnának, másodszor pedig: Önök 
még meg is szerethetik ezt az if jú hölgyei, 
akiről végeredményben — hogy a, sa já t szavait 

idézzem, — ön is elismeri 
Asszonyom: »helyes kis 
lány!« Egyelőre tehát vár-
junk, nnajd kiderül végül, 
hogy mi lesz a »Happy 
end!« — Doktor: Nagyon 
köszönöm sa érdekes mun-
kát. Azt bizonyára doktor 
úr is tudja, hogy ilyen 
szakmunkával — tanmésae-
ténél fogva — nem foglal-
kozhatok a lapunk, de min-
denesetre fogok alkalmat 
és módot találni, hogy sae-
rény véleményemet megír-
jam erről a pompás mun-
káiról! — Joksch: Nagyon 
köseönöm ,a szíves megem-
lékezést. — Várjak-é? Hi-
deg fogadtatás. Nyári alko-
nyat. Szeretnélek feledni. 
Vensek. Ha az Írójuk kí-
vánja, átadom a kézira-
tok megbirálásával foglal-
kozó kollégámnak. De 
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M I N D E N K Ü L Ö N E B I 
Dr. Eberhardt Antal és Jászó Nemes Lovászy 

Edith Ildi] 
H A Z A S S A G O T 

váj jon érdemes-e? É n aat hiszem — sajnos — 
hogy n em nagyon érdemes. — Balázs nóta. D. 
M.: A kérdezett nóta második s t ró fá ja igy 
hangzik : »Az apád ezt mondja — az anyád azt 
mondja , az egész v i lágnak mi vélünk van 
gondja — Kicsi házunk előtt ma jd elhallgat- ' 
minden — Csak te gye re haza, gyere haza, 
kincsem.!« — Békésgyulai kártya: E nyáron 
készülök Gyulára. Laktunk ott másfál éven 
keresztül, hé t esztendős korámban. Azóta se 
voltam ott, de mindenre tisztán, egész>en tisz-
tán emlékszem . . . Köszönöm a kedves ká r -
tyát, élek a szíves engedelemmel és érkezése-
met (Okvetlenül tudatni fogom önnel. — Debre-
cen. Levélben nem válaszolhatok. Tessék a 
kérdést — h a pár szóval is — meginni; rova-
tom hasáb ja in szívesen küldök önnek választ. 

Csehszlovákia 
gyógyfürdők, 

magaslati gyógyhelyek 

„ C l F I " 
útján nyújtanak 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. 

P E S I T É S H E L Y E T T : * 
Elemér és Soós Toncsin Endre és Bognár 
kó Margit 

K Ö T Ö T T E K 
(Bozgonyi fotók) 

A szerkesztői üzenetek Színház, Film, 
Kéziratok, Kozme.ika, Divat, Konyna, Ké-
zimunka rovataiban csak mindenkit ér-
deklő kérdésekre válaszolunk. Aki meg-
címzett és válaszbélyeggel ellátott boríté-
kot küld, annak készséggel válaszolunk 
levélben. — Farkas Imre csak a rovatá-
ban üzen. 

S Z Í N H Á Z , Pozsony: Nem volt a felesége. 
— Ad;: Hotel Imperial , Karlsbad. — »B-r-r.« 
A szöveget szerzőjogi szempontból most ínég' 
nem közölhetjük. Hamarosan sor kertil mind-
ke tt őr« a ko-ttamellókiíeten. 

F I L M . Ats Klári: Minthogy címét nem 
közli, nem tudtunk levélben válaszolni. Vala-
melyik délelőtt látogasson fel a síujrkesztőség-
be. — G. Sándor, Vésztő: A filmroivat vezetésé-
ben beállott változás folytán kiérjük, hogy a 
kéziratot ú jabb másolatban beküldeni szíves-
kedjék. — Mérnök: Denham Studios, 
Buck i ngham sh i r e. — »Sürgős.«: X. Metro-
Goldwyn-Mayer Studios, Hollywoodi; 32 éwesj 
patien&e és golf. 2. Warne r Bras. Studios, Hol-
lywood, Calif. U. S. A., 30 éves, nfts. felesége: 
Lili Damita . — »Bizományos, H.-Szoboszló.« 
Ctme: London Fi lm, Denham Studios, 
Buckinghamshi re . — »Sch. B., előfizető.« Le-
veliét továbbítottuk. 

K É Z I R A T O K . Ifj. P. Ferenc, Orosháza: 
Jószámdéfkú, f igyelemreméltó írások. Még egyik 
sem sikerült annyira , hogy közölhetnénk. -
H. Lili: Augusztusban lesz aktuál is a döntés, 
újTa fogunk üzenni. A lá togatására szsá-mltunk. 

K É Z I M U N K A . Váradl: Ne tegyen sztórt 
ab lakára , ha túlságosan besötétíti szobáját. 
Keskeny oldalszárnyakat és egyszerű drapériát 
úgy alkalmazhat , hogy az a falból és ne az 
ablakból vegyen el. Az ab lak táb lák ra pedie 
tegyen egyszerűen ráncokba kifeszített tüll 
vi t ráz sokat, melyek eléggé átengedik a fényt . 
Ha szereti a horgolt vi tráz,sokat, úgy azt is 
tehet. A kérdéses vitrázsmintá-naik rendelő-
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Magyar Iván és felesége 
Sarudy Gizella 

Tánczos Erzsébet és férje Kőhalmy László 
(Rozgonyi fotók) 

száma 666 és partóval ftgyitf* 72 fillér. Levél-
bélyegben i« beküldheti a Sxiinházi Élet Boltba 
(Erasébet-körúit 7.). — Gazdasszony. IaMß 
dolga. Én szebbnek találom a horgolt polc-
csikokat é léskamrában egy kedtves, egysaeTÜ, 
esetleg gyümölcsös mintával . Az mindegy, 
hogy mi lem pisakos, papír-e vagy kéz imunka . 
Előbbit eldobja, utóbbit kimossa. — Kadi R. 3. 
I-la figyelné a kézimunka üzeneteket, alkkor 
»ok, öjví érdeklő választ talált volna. E® év 
26-os számunk (június (1,7-éröl) kéz imunka ro-
vatába« közölt hálófl i lké mintha k ívánsága sze-
rint toés«itlt volna. í r j a irrieg, hogy lát ta-e? 

K O Z M E T I K A . Nyaraló. Rendkívül áirtal-
IInais a test bőrét homokkal vagy iszappal be-
kenni, mert ennek gyógyhaitása úgy sincs,, ell-
1,cinben a pórusokat eldugaszolja és nvég a le-
vegözéstöl. illetve párolgástól is megfosztja a 

bőrt s emellett a' nyáron fellépő bőríertöaések-
nek (furun.kulus, stb.) előidéző oka. 

K O N Y H A . Telkes Imréné, Baja: Aa ©fie-
tes uborkával áugusatus végéin vagy szeptem-
ber elejfTg ráér . Lee« ót köretnek is adhat hir-
telen sült hús mellé. — Irma asszony, régi elő-
fizető: Levest k é s z é b e n , kaszinótojást tar tár-
mártással , te tezéis szerinti sültet toü lőnf éle ve-
gyes köret te l , sa lá tákat , tortát és sárgadiny-
rnyébe tőlitve vegye® fagylal tot . Feketé t , sört, 
bort, ásványvizet . Az asztali terítése és díszítése 
amint írta, nagyon megfelel . Sok szerencsét kí-
vánunk' mindannyiuknak . — Kardosné, Duna-
haraszti: Próbál ja meg a mostani számunkban 
leközölt sárgabarack-dzsemet , meglá t ja , mindig 
fgy fog ja készíteni. Aa faz'bainackot feltétlenül 
hámozz» meg. Viszont ha r u m m a l készíti, úgy 
héjastól egészben tegye el. 

Cfiiat N o i r 
a pompás illat, 

elbimttv egyéni 
jeÁlegetr kölcsönöz 

a Hűknek . 

» í v 

tó 
í v 
Í v 
w 
w í v 
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A KONVUfl MŰVÉSZETE 
szer.k.esztís Ljjj daJülMahy ^ y ^ t e / n i 

Sacellárynó receptjei 
SÜLTCSIRKE VAJASTÉSZTÁBA BURKOL-

VA. Fiatal kisebb csirkéket szép pirosra sü-
tünk. Ha szép pirosra sültek, kitesszük tálra, 
hogy minden zsir lecsepegjen róla. 4 kisebb 
csirké'hez 10 deka lisztből, 10 deka vajból, ke-
vés sóval és nagyon gyenge ecetes vízzel tész-
tát gyúrunk, háromszor hajtogatjuk, utána 
négyszögeket vágunk, kinyujt juk. A négyszö-
gekbe beletesszük úgy a sültcsiirkéket, hogy a 
melle húsán érjen össze a tészta sarka, amit 
kevés tojásfehérjével ragasztunk össase. így rö-
vid időre visszatesszük a sütőbe, hogy a tészta 
is megsüljön. Galambot ugyanígy készíthetünk. 
- ALMAVAL TÖLTÖTT PALACSINTA. Tet-
szés szerinti mennyiségű palacsintát készítünk 
és a kővetkező töltelékkel töltjük. Húsz darab 
palacsintáihoz 5 darab megtisztított és szele-
tekre vágott almát 12 deka cukorral, kevés viz-
zel pulhára főzünk. A megfőzött almát 1 evő-
kanál baraictkizzel, 10 deka finomra őrölt tisz-
tított mandulával, kevés reszelt citromhéjjal 
jól elkeverjük és megtöltjük vele a palacsintá-
kat. Minden palacsintát kettévágva, tojásba 
és szitált morzsába forgatunk, zsírban kisütjük. 
Meleg csokoládémáirtást adunk külön hozzá, de 
vaníliás cukorral meghintve is tálalhatjuk. — 
MANDULÁS HABFBLFUJT. 14 deka mandulát 
megtisztítunk, megdaráljuk, lábasban szép pí-
rosra megpirítjuk és deszkára téve jól kibüt-
jiiik. 7 tojásfehérjét kemény habbá verjük. 15 
deka cukorral, mandulával összekeverjük és 

vajazott forjnába öntjük. 1 óráig forró vízfür-
dőben pároljuk. — ECETES KAJSZINBIEFÖTT. 
1 kiló cukorra fél liter vizet, egynegyed liter 
jó borecetet, kevés szegfűszeget, fahéját te-
szünk és jól felforraljuk. Ha ez a szirup jól 
forr, annyi héjas egész barackot teszünk bele. 
amennyit a lé ellep. 15 percig főzzük folyton 
keverve, hogy minden barack egyformán mele-
gedjék. Levéve a tűzről, másnapig állni hagy-
juk. Másnap a barackokat üvegekbe rakjuk, 
levét átfőzzük jó sűrűre és forrón a barackra 
öntjük. Lekötjük az üvegeket és a foa-rástól 
számítva 10—lö percig gőzöljük. — SÁRGA-
DINNYE FAGYLALTTAL TÖLTVE. Kisebb-
faj ta jó sárgadinnyéket kettévágunk, a magját, 
eltávolítjuk és jégre tesszük. Tálaláskor tet-

Papp Jóska, a kispesti »Gödör« vendéglő tu-
lajdonosa specialitását, a szálkanélküli pontyot 

készíti 

szés szerinti fagylalttal megtöltjük, kevés 
rummal és tetszésszerinti likőrrel megöntözve. 
Minden fél dinnyét kis üvegtálacskán adunk 
fel. — SÁRGABARACK-DZSEM. Megmossuk a 
barackot, kimagozzuk, lemérjük és mindem ki-
lóira 60 deka cukrot veszünk, cseréplábasban 
apró darabokra vágjuk a héjjas barackot, ke-
zünkkel jól szétnyoinkodjuk és úgy öntjük rá 
a kristály- vagy porcukrot és letakarva 24 
óráig állni hagyjuk. Másnap feltesszük a tűzre 
és a forrástól számitva 25—50 percig főzzük. 
Levesszük a tűzről, kevés ideig kever j öle, hogy 
a habját el veszi we. Üvegekbe tökjük, lekötjük, 
20—25 percig gőzöljük és csak 4—5 óra múlva 
vesszük ki a gőzölő lábasból, ha már teljesen 
hideg, így állítjuk a kamrába. Nasryon szép, 
világos és jó aromás, mint a frissen szedett 
barack. — ZÖLD FÜGE-DZSEM. ÍCTOtt. meg-

A Gázmüvek főzőtanfolyamán készült minta-
szép befőtt 

(Foto Seidner) 



mosott, jól lecsepegtetett fügéket szeletekre vá-
gunk. 1 kiló fligeszeletre 65 deka cukrot szá-
mítva, sürü szirupot főzünk, beledobjuk a füge-
szeleteket és a forrástól számítva £0 percig 
főzzük. Forrón üvegekbe töltjük és légmente-
sen lekötjük. 

(Vijoári (JJlariska receptje 
PALACSINTA R A G U V A L 

Félkiló )b<rrjúconibot, diónagyságú da-
rabokra vágunk, besózzuk, egy ft\j ap-
rórebvágott vereshagymával és egy evő-
kanál új szegedi rózsapaprikával lábos-
ban, befödve tűzre tesszük, míg a levét 
teljesen elfövi. A húst igen finomra 
összevagdaljuk, esetleg húsdarálón meg-
darátjuk, a pörköltlét és 1 deci tejfölt 
hozzáadunk Ws az egészet elkeverve ki 
hagyjuk hűlni. Készítünk palacsintákat 
cukor nélkül, körülbelül 18—20 darabot. 
A vagdalékkal megtöltjük, összesodor-
juk őket, hosszúkás alakú, tűzálló tálba 
rakjuk, szép sorjában, tejfellel meglo-
csoljuk és a sütőbe tesszük vagy 10 
percre. Leves után ebédre, vagy vacso-
ránál, előételnek igen ajánlható. A töl-
teléket maradék borjú, vagy csirkepap-
rikásból is készíthetjük. 

ÉTLAP-PÁLYÁZAT 
A Viktoria aprító- és paszirozógépet 

ezen a héten i f j . Hartl Jenöné, (Ve-
lence, Fejér megye) nyerte. A nyere-
ményt Kiss Ernő és társa háztartási 
szaküzlete, Erzsébet-körút 13. szállítja 
és küldi el a nyertesnek. 

Egy h e t i é t l a p . 
összeállította: ifj. Hartl Jenöné 

SZOMBAT. Ebéd: Tarhonyaleves. Párolt 
fçlsâl, zöldbabfőzelék. Kukorica. Vacsora: 
Délről hús, főzelék, dinnye, 

VASARNAP. Ebéd: Gombás csirke apró-
lékleves. Rántott csirke uborkával, tökfő-
zelék, sült burgonya. Almásrétes. Vacsora: 
Hideg rántott csirke, uborka, zöldpaprika, 
kevert sajt, 'hideg rétes. 

HÉTFŐ. Ebéd: Köményesleves, pirított 
zsemlyekockával. Daráithúspogácsa, tejfeles 
savanyú burgonyával. Vaníliás kifli. Va-
csora: Délről maradt húspogácsa, paprikás 
lével elkészítve, petrezselymes burgonyá-
val. Kovászos uborka. Déli tészta, gyü-
mölcs. 

KEDD. Ebéd: Zöldségleves. Hirtelensült 
karaj, spenótfőzelék, dinnye. Vacsora: Spe-
nót tükörtojással, bundás zsemlyeszelettel. 
Kukorica, gyümölcs. 

SZERDA. Ebéd: Burgonyaleves. Töltött-
paprika, barackosgombóc. Kukorica. Va-
csora: Déli maradék, tejfel, sajt. Gyümölcs. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Paradicsomleves. 
Töltött felsál, csőtészta, dinnye. Vacsora: 
Déli hús, burgonyalángos. Kukorica, gyü-
mölcs. 

PÉNTEK. Ebéd: Zöldbableves csipetké-
vel. Rakott burgonya. Kukorica. Gyümölcs. 
Vacsora: Lecsó tojással, uborka. Gyümölcs. 

Tudjuk, hogy a hajhullás hogyan kinozza 
éppen a nőket, és mennyi gondot okoz 
nekik, ha a reggel i fésülködés alkalmával 
csomószámra marad a fésűben a haj. 
Biztos és kipróbált szer, hogy a hajnővést 
erősítsük, a korpaképződést és a hajhullást 
megakadályozzuk, a 

P I X A V O I V és a 
PixawnJAampctni 

A P I X A V O N - t évtizedek óta ismerik, k l in i -
kailag kipróbálták és első szaktekintélyek 
ajánlják. Ha ál landóan használ P I X A V O N - és 
P I X A V O N - S H A M P O O N - t , 
megakadályozza a korpakép-
ződést és a hajhullást és 
megmarad szép, egészséges 
haja. Az ápolás ezzel a 
szerrel fiatalos, természetes, 
selymes fényt ad a hajának 
és könnyen fésülhetővé teszi. 
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Horgolt sztór 

HORGOLT SZTÖR, sima anyagból, 
húzott drapériával és ugyanolyan oldal-
szárnyakkal. A sztór mintája recében is 
megcsinálható. Ez az ismétlő minta bár-
milyen méretig folytatható és a képen 
látható sz toron kívül ágyterítőnek, asz-
talterítőnek, tálcakendőibek, vagy bármi 
másnak elkészíthető. A drapéria leihet 
színes vagy íelhér,, nehéz, vagy lenge 
anyagból. 

A sztórt visszahúzhatóan, alján 
selyemrojtokkal montírozzuk. Horgo-
lásához 12-es gyöngyfonalat vegyünk. 
Leszámoló mintája 716-os rendelőszám-

mal 60 fillérért kapható a Szíriházi Elet 
Boltban (Erzsébet-kőrút 7.) Postai ren-
delésnél belföldről 12, külföldről 20 fil-
lér portóíköltséig előzetes beküldését is 
kérjük. Kapható még: Jugoszláviában, 
Putnik hirlaposztályánál (a többször 
közölt c!men). Ara 7 dinár. Romáuiá-
ban, Journal Importnál (címe lapunk 
utolsó oldalán, a főbizományosok kö-
zött). Ara 20 leu. Postai rendelésnél! Ju-
goszláviában 1.50 dinár, Romániáiban 15 
leu portóköltség előzetes beküldését is 
kérjük. Az összegek postabélyegekben is 
beküldhetők. 



KI RDISZTÄ NSZÖN Y EG. 
Nevezik I ran vagy Mosul -
nak is. Perzsia egyszerű, 
szépriajzú szőnyegei közé 
tartozik. Harmonikus szí-
nezése: sötétkék alap, 
krém, világos és sötétsiár-
ga, piros, rózsaszín és 
izöld. Igazi dísze bármi-
lyen lakásnak. Készíthet-
jük; kézivarrással, vagy 
szövőszéken csomózva. Is-
métlő mintá ja bármilyen 
méretre alkalmas. Színes 

ós könnyen leszámolható mintalapja 
1129-es rendelőszámmal 2.80 P-ért kap-
ható a Színházi Élet Boltban. 

BORDŰR hímzéshez. Tetszésszerinti 
célra használhatjuk. Ledolgozásához leg-
több esetben színtartó Mez perléket 
használhatunk. Eredeti nagyságban le-
másolható. 

Kurdisztán szőnyeg 

Bordűr hímzéshezV 



Riseliő tablett 
(Foto Angela) 

RISELIÖ TABLETT. Alapanyaga 
vászon, hímzőfonala Cameza se-
lyemfényű himzőpamut. Felhasznál-
ható önálló terítőcskének, vagy be-
dolgozható motívnak. Mintája rá-
tétmuiikának is megfelelő. Külön 
rajza, vagy sziúrtsablónja nem kap-
ható. Ugy ennek, mint bármely más 
mintának felnagyítását a már is-
mertetett módon bekockázással csi-
náljuk legkönnyebben és legponto-
sabban. Például négyszeresére akar-
juk nagyítani: 1 centiméteres koc-
kákra bevonalazzuk a képet és 
ugyanannyi 4 centiméteres kockát 
rajzolunk egy tiszta, papírra. Most 
azután kockánként haladva rajzol-
juk le a megfelelő formákat a kép 
kockáiból, papírlapunk azonos, de 
négyszeres nagyságú kockáiba. A 
papírról ezután indigó segítségével 
rámásoljuk <a felnagyított rajzot a 
vászonra. Ennek a mintának elég a 
felét felnagyítani és azt két részben 
a vászonra másolni. Arnberg József 
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(6. folytatás.) 
A fiatal Mrs. Spencer, aki Shanghai'ba érkezett, imás asszony volt, 

mint a fiatal Mrs. Spencer, aki a washingtoni pályaudvaron búcsúzott 
férjétől. 

Spencer kapitánynak úgy tűnt: Wallis megnőtt s vele nőttek ibolya-
kék szemei is. Tekintetük ú j volt, különös és elmélyedő. A hat hónap, a 
krízis hat hónapja asszonnyá érlelte a lányos Waüist . Megtanította a r ra , 
hogy a boldogság nem természetes joga minden szépasszonynak, hanem 
privilégium, melyéit 'keservesen kell küzdeni. 

Winfield is megváltozott. Megértőbb lett, gyengédebb, gondosabb. 
A szeme hosszan pihent feleségén, mintha csodálkozna, ihogy ez a karcsú, 
érdekes s számára soha megnemérthető lény az övé . . . A felesége. 

Látszott, hogy -mlost szeret bele Wallislba igazán. Spencer kapitány 
is azok közé a férfiak közé tartozott, akik legjobban azt becsülik, amit 
félig már elvesztettek. 

Amire eddig nem volt eset Amerikában, most elkísérte feleségét min-
denhová. Ha Wallis hajnal ig táncolt, Winfield hajnal ig ült a klub-bálo-
kon, piknikeken s Wallis meghatottan mosolygott rá táncosai fehér szmo-
kingja mögül. Lám, milyen jó volt áa jóra szállni, Kínába jönni! Milyen 
igaza volt Dorothynak! . . . Mc. Namee asszony, Wallis barátnője, hosz-
szú, hálás leveleket kapott Shanghaiból . . . ö és Wallis mamája bol-
dogan olvasták Wallis leveleit. 

Valamennyi Winfieldet dicsérte. Ügy látszott: a fiatalasszony beeve-
zett végre a megoldott-problémák tündérbirodalmába. 

A külső körülmények is nagyban hozzájárultak ehhez. Keleten nagyúr 
minden amerikai, minden európai. A kínai udvariasan hajlong előtte, 
olcsón ad mindent, mosolyogva szolgálja — de ha hátat fordít, kineveti. 

Hogy is ne nevetné ki a barbárt , aki nyereg alat t puhította a búst, 
abban az időben, — ezer éve — mikor Kína már régen tudta, mi az osz-
tr iga, a pókhálóvékonyságú selyem, a kagylófinomságú porcellán. 

Wallis Spencernek is féltucat íkínai állt rendelkezésére a háztartásban, 
ö , ki a maga komomája volt, mióta az eszét tudta, most sa já t halkléptű, 
ferdeszemű, komornával rendelkezett . . . Főznie se kellett többé. Kínában 
néhány dollár a legnagyszerűbb szakács fizetése. A pedáns háziasszonyt 
csak akkor éri kellemetlen meglepetés, ha a kitűnő művész körmére néz. 

Közismert történet az angol hölgyé, aki inspekciót tartot t pekingi 
házában, a konyhában leírhatatlan piszkot talált. A földön mosatlan lá-
basok hevertek, a frigidainben sokhetes ételmaradékak, a konyha köve és 
fala csupa folt . . . A hölgy felháborodva hívatta a szakácsot. 

— Nem szégyelsz ilyen mocsokban főzni? 1 — kiáltott rá. — H a ezen-
túl nem ragyog a konyha, elbocsátlak. 

A kínai mélyen meghajolt . . . Minden úgy lesz, ahogy a lady kí-
vánja, mindén . . . 

Ügy is lett. A lady ragyogó konyhát talált este, sőt másnap és har-
madnap is. Csaik az volt különös, hogy főzésnek nyoma se volt a kony-
hában. 

— Már kész az ebéd — mondta a szakács, mikor asszonya érdeklődött, 
vagy így felelt: — Mingyárt nekilátok. 

GYKLOP GARAGE Közép Európa legmodernebb és 
legolcsóbb garázsa.Yllf Kertész-
utca 24-28. Telefon: 1-372-93 
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Negyednap húsz vendéget várt vacsorára a lady. Félórával érkezésük 
előtt kiment, hogy megnézze, mit csinál híres szakácsa, — Wang-Loot és 
főztét ugyanis valóságos legendakör övezte az európai negyedben — de 
a konyhában mély csend honolt. Ételnek, szakácsnak se híre, se hamva. 
A lady rosszat sejtve, a szakács szobája felé sietett . . . Kinyitotta az 
ajtót — de rémülten állt meg. A piszkos szoba közepén, piciny tűzhely 
mellett kuporgott a szakács, körülötte hevert a vacsora. Lábasokban, tá-
lakban. Egy széken féligsült roastbeaf, másik széken a kész előétel, mely 
fölött — a szék támláján — vígan tornázott a ház macskája. 

A lady sikoltozni akart, kiáltani, azonnal elkergetni a háztól ezt a 
maszatos gazembert . . . De végigcikázott agyán, hogy ki főz vacsorát 
húsz vendégnek, vagyis deihogy! . . . Egy vendégnek, a dísz-vendégnek, 
akinek,tiszteletére az estélyt rendezte?! 

Mindez egy szempillantás alatt jutott eszébe . . . A másik pereiben 
szép halkan behúzta az ajtót . . . 

A vacsora nagyszerűen sikerült s a díszvendég mélyen meg volt hatva, 
mikor a lady felajánlotta neki szakácsát. — Beállhat akár holnap korán 
reggel — mondta a lady — s váltig erősítette: nem tűrheti,, hogy egy nőt-
len úriember dilettáns-szakácsok főztjén sínylődjék. 

Wallis Spencer hamar megtanult a kínaiakkal bánni. Szakácsa, aki 
csodálkozva látta, hogy az úrnő ugyanolyan jól ért a főzéshez, mint ő 
maga, félt tőle, mint a tűztől. — Tudta: senki se rémül meg ebben a ház-
ban, ha hirtelen távozik, Mrs. Spencernek kisujjában vannak a legjobb 
receptek. Ha kell, megfőzi a vacsorát tíz személyre. A szakács sokat ta-
nult asszonyától a Spencer-házhan . . . 

Wallis is megtanulta tőle, hogy a kínai szemelyzet létszámát nem 
illik túlságos-szigorúan venni. 

Aki például botrányt csap azért, mert hazaérve idegen inas nyit ajtót, 
azt azonnal faképnél hagyja egész személyzete- A rokoni viszony szent 
ugyanis a kínai szemében s a helyettes inas rendszerint testvér, unoka-
testvér, akit hetekig, hónapokig tart gazdája házánál a jószívű kínai. A 
rokon úgy hálálja meg a vendéglátást, hogy helyettesíti a szakácsot, ker-
tészt, portást vagy inast, akit a kockajáték-szenvedély elcsábít a háztól... 
A legrégibb tradíciókat sérti hát, aki lármát csap a szerepcsere miatt. Wal-
lis Spencer is megtanulta, hogy okos háziasszony nem firtatja, hány kí-
nai cselédje van. 

Ha valaha szerette otthonát, most még jobban szerette. A hófehér kis 
villát, melyben lakott, nem volt könnyű felkutatni. A síhanghaii európai 
negyed kicsi. Negyvenhat európai nemzet alattvalója lakja. S számtalan 
sárga. Shanghaiban az európai negyedben telepszik: le minden gazdag, 
előkelő kínai. 

Míg a többi európaiak úgy rendezkedtek be, hogy lakásuk minél job-
ban emlékeztessen a távoli hazára, Wallis kínai bútorokkal, csecsebecsék-
kel díszítette a kis villát . • . Napokig, hetekig vadászott arra a darab 
selyemre, mely nélkül az ebédlő nem lehet olyan tökéletes, amilyennek 
álmodta, arra a.'kristályvázára, mely nem hiányozhat a kis szalón kon-
zoljáról. S miköziben lakását rendezgette, elfogta az a láz, a »curio« gyűj-
tés láza, mely elfog minden Kínába-szakadt európait, amerikait. 

Joggal! A kínai műtárgy — a curio — gyakran ezerszeresen fizeti 
vissza az árat, melyet vevője adott érte. 

A kínai »curio« a legizgalmasabb lutri. 
w Szakértők szerint európai ember sohasem érthet hozzá igazán. A mi 

műtárgyainkkal ellentétben ugyanis nem korának köszönheti becsét a 
kínai jade-gyűrű, kristálynkehely vagy elefántcsont-szobrocska, hanem 
szépségének. A volt császári palota szerteszórt kincsei közül ezért potom-
áron kapható nem-egy ezeréves darab. A tökéletes — de csak kétszázéves 
— szoborért viszont vagyont kell fizetni. Ezer év ide vagy oda, nem szá-
mít az ötezeréves Kínában. 

Wallis Spencer, — a szépért rajongó Wallis — lelkesen vetette magát 
a nagy lutriba. 

Apró kristálytárgyak után áttért az elefánt-figurácskákra, melyek 
»állítólag szerencsét hoznak« — mondta nevetve. Nem sejtette még, hogy 
eljön az idő, mikor Európa őt tartja legszerencsésebb asszonyának. 

A kis gyűjtemény nőttön nőtt. Az ezüstcsillogású kristályelefántok 
melle zold jadek kerültek, barna borostyánkő-állatok . . . Gyűszűnyiek, 



diónyiak, kicsik, nagyok és még nagyobbak. Néhány év múlva ezek díszí-
tették Wallis lakását Londonban. . De ek'kor már Mrs. Simpson volt 
a neve. 

Mintha csak érezte volna, mi t hoz a jövő, mintha csak sejtette volna, 
hogy a házasságban a jóakarat se pótolja a szerelem hiányát , Winfield 
Spencer mind idegesebb lett, mind féltékenyebb- Felesége minden lépé-
séről tudni akart . Órákról, percekről 'kellett Wallisnak számot adnia. Ez 
pedig nehezére esett. Ha t hónapig élt egyedül Washingtonban. Önálló 
emiber lett . . . Hogy váljon egyszerre függő babafeleséggé?! 

A Spencer-házaspár 'közt először került a sor hangos vi tákra. Sze-
rencsére Wallisnak Shanghaiban ugyanannyi barátnője, táncosa akadt, 
mint otthon Amerikában. Az évek folyamán mind mágnesszerűbben von-
zotta az embereket ez a kéknézésű asszony. 

A schanghai-i hónapokban különösen szép volt. Erdekeit© ez a világ, 
ez a nagy város, melyet nem hiába neveznek Ázsia New-Yorkjának. 

A levegő csupa (feszültség itten s aká r New-Yorkban, Shanghaiban 
is tilos mindaz, amit legnagyobb szenvedéllyel űznek az emberek. 

Tilos az ópiumszívás. De a teaházak mélyén kéken gomolyog az 
ópiumfüst. A kínait , aki el akar ja feledni a földi lét csalódásait, épp-
oly 'kevéssé lehet eltiltani kedvenc búfelejtőjétől, az ópiumtól, mint az 
amerikait kedvenc whiskijétől. A hazárdjátékok közül tilos a fan-tan. 
Shanghai tehát mah-jongot játszik reggeltől estig, estétől reggelig. 

Csak akkor nem kártyáznak a jó kínaiak, ha versenyeznek. A f iatal 
Mrs. Spencer Shanghaiban vesz részt először kakas viadalon, mely nem 
tetszik neki . . . Annál jobban szereti az agárversenyt. Az ezüstszínű 
kutyák gyönyörű vonalait, elegáns futását . Olyan öröm nézni őket, hogy 
nem bánja az ember, ha veszít. 

De Wallis ismerősei 'közül azok, akik régen élnek Kínában, skorpió-
és patkány versenyről is tudnak s haliküzdelemről, melyet gazdag kínaiak 
titokzatos udvarainak akváriumaiban vívnak egymással 'híres hal-
championok . . . 

A »régi kínaiak« közül különösen egy amerikai házaspár nyeri meg 
Wallis tetszését. Mr. és Mrs. Rogers világkörüli út jukon kerültek Kínába 
s nem tudnak innen elszakadni. Meghódította őket ez a titokzatos világ-
Pekingben egy mandar in palotáját ibérlik. De néha hetekre elmennek. 
Autón j á r j ák az országutakat, karavánok mögött, h ivalynyájak mögött 
baktatnak, csakhogy a holdfényben megpillantsák egy-egy elhagyott 
templom sziluettjét. 

A milliomos Rogersék azonnal érzik, hogy a f ia ta l Spencemé az ő 
emberük. Végre valaki, aki ugyanúgy ra jong Kínáért , mint ők maguk! 

— Nem volt még Pekingben?! — kiá l t ja Rogersné. — De hiszen itt 
kezdődik az igazi Kína! El kell jönnie hozzánk! — s Wallis néhány hét 
múlva vonatra ül! 

Nem épp a Shanghai expresszre, melyet a filmről ismerünk. Nem is 
tollboásan, mint Marlene Dietrich . . . 

Wallis — kinek romantikus sorsa lefőz minden f i lmfantáziát — egy-
szerű angol kosztümöt visel s józan, álmos kis vonaton döcög Pe-
king felé. 

Alig hagyta el Nankingot, eléje küldi Peking híres futárját , , a homok-
vihart , mely a Góbi-sivatag felől száguld s mindent elborít s á rga por-
ral . . . A kalauz hermetikusan bezár minden a j tó t , ablakot, lehúz min-
den függönyt. Az utasokra nyomasztó hőség nehezedik s mialat t k in t 
tombol a forró sárga vihar, a kínalak vígan köpködnek a földre . . . 
Wallis már megsajnálta , hogy elindult hazulról . . - Eszébe ju t , hogy 
Winfield lebeszélte az útról . . . De Winfield épp az utóbbi időben min-
denről lebeszélte! . . . , , _. _ , . 

— Kár lett volna, ha ráhal lgat tam volna! — gondolja, mikor Peking-
hen a Rogers-ház elé fordul vele az autó. - . — De jó, hogy eljöttem! — 
mikor belép az árnyas, hűvös udvarba s felkiált gyönyörűsegeben, mi-
kor eléje tárul a ház, amelynél szebbet sohase látott . . . Rogerseknek 
nagyszerű ízlésük mellé dollármilliókat is ajándékozott a sors . . . bot 
— ami milliók mellett r i tka — kedvességet és meleg szívet is, 

Ügy ' lá tsz ik , nem hiába szerették meg Wallist . Oröin ezt a lelkes 
fiatalasszonyt vezetni - . . Igaz, Pekingben nemcsak u j varos nyí l t meg 
előtte, hanem ú j világ is. 



Az elet tempója más itt, min t Shanghaiban. Lassúbb, elgondolko-
dobb, elmelyedőbb. Shanghai a Jelen városa — Peking, a Múlté. Évez-
redekre emlékeztet i t t minden. A Ming-dinasztia temetkezőhelye, melyet 
onduláltsörényű oroszlánok őriznek, a. Mennyek Temploma, melynek fel-
felé kunkorodó ereszein nem kúszhatnak le a földre a rossz szellemek . . . 
S az egész város fölött — mintha csak a mult á rnya lenne — ott ül a 
nagy kínai fal tornyaival, bástyáival. 

— Ne siessetek! — mondja. — Ezer év múlva is olyan lesz minden, 
mint ezer év előtt volt . . . — S a pekingiek nem sietnek! . . . Lassan 
járnak — ha van hova menni . . . Lassan esznek — ha van mit enni . . . 
Lustán dolgoznak — ha van munkájuk. Minek siessenek, mikor megr 
számlálhatatlan alakban, megszámlálhatatlan élet áll még előttük! 

Ebben szentül hisznek valamennyien. Bonnard francia író,, Kínáról 
szóló könyvében jellemző kis anekdota található. Egy pekingi vendéglő-
ben ebédjére várva, újságot olvasott az író. Egyszerre észreveszi,, hogy 
egy pincér benéz az ú jságjába . 

— Tud franciául'? — kérdezi tőle az író. 
— Hogyne, — felel a pincér — sőt angolul és németül is tudok. 
— Es ilyen nyelvtudással nem ju t jobb állásba1?! — csodálkozik az író. 
— i f inek ?! — feleli a pincér vállatvonva. — Erre a mostani életre jó 

ez is. Majd legközelebb! . . . — s lustán a konyha felé indul. 
Ez a különös életlátás meglepte és gondolkodóba ejtette Wallist. De 

minél tovább tartózkodott Pekingben, minél többet j á r t a a vidéket Ro-
gers-ékkel, minél hosszabban beszélgetett velük erről a különös népről, 
annál hevesebben tiltakozott fátalizmusuk ellen . . . Az ötezeréves kínai 
megadás lát tán szentebbül hitte, mint valaha, hogy az ember maga irá-
nyí t ja sorsát, hogy a happy-endet szívében hordja mindenki. 

De ha így van, ha magunk kormányozzuk kis hajónkat , szabad-e fél-
megoldásokkal beérni? Szabad-e Winfield mellett maradni1? 

—- A boldogság akarat kérdése — mondta Dorothy Me. Namee s Wal-
lis becsületesen megtett mindent, hogy boldogan éljen Winfielddel. 

Kijött u tána Kínába, szép, kellemes otthont, rendezett be, vidám em-
bereket hívott, belevonta fér jé t érdeklődéseibe, mulatságaiba. De Winfield 
csak azért vett részt mindebben, hogy gyanakvó, féltékeny szemekkel 
figyelje, őrizze. 

Mire Wallis elbúcsúzik Rogers-éktói, mire vissza kell térnie Shang-
haiba másodszor — és végérvényesen — tudja , hogy házassága nem le-
het boldog. 

Ehhez az ébredéshez hozzájárultak Rogersék is. összehangoltságuk, 
vidámságuk, mindig-egyforma ízlésük, nézetük, felfogásuk megmutat ta 
Wallisnak, mi a jó házasság. 

Peking után Shanghai se tetszett neki úgy, mint régen. Lármás 
volt, közönséges, törtető. 

— Hazautazom, Winfield — mondta Wallis egy napon s mindketten 
tudták, hogy ez a búcsú örökre elválasztja őket. 

Egy évig élt Kínában Wallis. Egy év után szomorúbban tért vissza 
Amerikába, mint ahogy elment. A sors nagyszerű élményt ajándékozott 
neki, de elvett tőle egy illúziót. Wallis most már tudja , hogy a szerelmet 
se ésszel, se becsületes igyekezettel nem lehet pótolni. 

Arca, ez a különös arc, — mely minden biográfiánál ékesszólóbban 
beszél — bánatos és gondolkodó, azon a fényképen, mely Kínában készült 
s a mandarin-feleségek sötét köpenyében ábrázolja. Egyetlen világos csík 
díszíti a köpenyt . . . Egyetlen reménysugár Wallis életét. Hátha a jövő 
meghozza mégis az Igazit?! 

Egyelőre úgy látszik, messzire repült tőle ez az életkedv. Nem is 
vágyik nagyvárosba: a kis War~- ' -*ban telepszik le. Innen nincs mesz-
sze Washington, ahol anyja és rokonai laknak — s nincs is túl közel. 

Egy ideig teljes visszavonultságban él. Az élet, amely eddig verseny-
tempóban száguldott vele Floridából Californiába, Washingtonból Kí-
nába, egyszerre megállt. , 

De a barátok, a rokonok nem hagytak soka magara. Mind tobb auto 
jött érte Washingtonból, mind több Baltimoreból, mind sűrűbben hozta a 
pósta a környékbeli meghívásokat. 

Virginia a szenvedélyes vadászok allama. A feher kastélyok felöl les-
tői kavalkádok indulnak falkavadászatra. Reggeltől estig; galoppoznak. 

100 : 



Este vidáman táncolnak a Co un try-Cl u bókba n. Wallis nagyszerű lovas. 
Az volt régi vakációkon is . . . A War field- és Barnett-rokonok mindmáig 
nem felejtették el, hányszor esett le a lóról kislánykorában s hogy ka-
paszkodott vissza a nyeregbe azonnal. 

Ez a régi szenvedély most újjáéled Wallisiban. Boldogan vágtat a 
többiekkel hegyen-völgyön át. Nagy étvággyal vígan ül le az erdei tisz-
táson — terített asztalhoz. S ismét továbbvágtat, amint megszólal a 
kürt . . . A vadásztársaságban régi udvarlók merülnek fel, lánykori tán-
cosok, gyerekkori pajtások. De valamennyi közül legértékesebb Wallis 
két régi bará t ja : a nap, a szél. Egyikük lenevet rá , a másik körüllebegi 
s egyesült erővel felvidít ják, gyógyít ják. 

— Szép vagy, Wallis — mondja a nap és barnára süti arcát . 
— Fiatal vagy — mondja a szél. Vidáman lengi körül s a szélnek és 

a napnak elhiszi Wallis mindazt, amit az udvarlóknak nem hisz el. 
Pedig az udvarlók mind nagyobb számmal forgolódnak körülötte. A 

pirospozsgás, józan virginiai asszonyok mellett olyan különös, olyan 
egzotikus a Kínából hazatért Wallis, mint egy lótuszvirág. A lányokat 
is erősen »veri« . . . Szabad, magányos. Nemsokára befejeződik a váló-
pere. Még szabadabb lesz. Az »ex-wife« a huszas-évek legveszedelmesebb 
asszonya 

De Wallisnak — számtalan udvarlója dacára — hűséges barátnői is 
akadnak mindig. 

1926-ban — kerek tíz évvel a floridai találkozás után — a warrentoni 
bíróság felbontöttnak nyi lvání t ja Wallis Warfield és Winfield Spencer 
házasságát. 

* 
Bármilyen távol játszódik is le egymástól ez a két sors: a ki® ameri-

kai elvált asszonyé és a walesi hercegé, mégis különös hasonlatosság mu-
tatkozik köztük. Wallis és Edward egyszerre — egy és ugyanazon évek-
ben, hónapokban — búsulnak, egy és ugyanazon időben örülnek. A köny-
nyek és mosolyok síkján már együtt halad pályájuk . . . 

Abban az időben, melyben Wallis kínai fényképe készült, a walesi 
herceget is számtalanszor fotografálták. Mindegyik képén szomorú. Mind-
egyiken másként iszomorú! 

— Fáradt vagyok — mondja a szeme azon a legnépszerűbb képén, 
amelyen világos tavaszi felöltőt visel s autójából száll ki. 

— Irtózom az etikettől — mondja makacs prof i l ja azon a másik ké-
pen, amelyen szemébevágta a csákót. S a harmadikon, amelyen a híres 
gárda-uniformist viseli, olyan makacs és elszánt, miintha az egész világ-
gal szembe akarna szállni. 

Pedig ekkor még nincs baja a világgal, ö és Anglia egyetértenek 
mindenben. Sőt ő és a nép túlságosan egyetértenek. 

A munkásoknak Edward sohasem tetszett jdbban, mint a szomorú 
fényképek korszakában, a húszas évek végefelé. A munkanélküliek is sze-
retik. Mindenki tudja , mily sokat tesz értük. Csak & nyárspolgárok ráz-
zák a fejüket. Sehogy se értik Edwiard életmódját. 

— Miért nem nősül a walesi herceg? — kérdik mind hangosabban. — 
»Bachelor king«, garszon-király lesz belőle? 

— Ha családja lenne, mingyárt jobb kedve lenne — mondják a nők. 
Mary királynénak: végre kitűnő ötlete támad. Hamisí ta t lan női ötlete. 

Ü j otthon kell Edwardnak. TTj környezetben hiányzik majd a feleség. 
De hiába alakí t ják ú j j á a csodálatos Marlborough Houset, hiába köl-

tenek berendezésére, építésére huszonötezer fontot, — Edwaird fá rad t 
mosollyal hazudtolja meg a hímen-híreket. 

Pedig menyasszonyait, kik eddig névtelen princesszek voltak, most 
már névszerint is ismerik az újságok. Alexandrám dán hercegnő a bol-
dog ara — suttogják Londonban. — Hogy is nem jutot t eszükbe eddig, 
hogy őt, csak 'őt veheti el a királyfi , nagyapja , VII. Edward példa.iara, 
aki ugyancsak dán hercegnőt vett feleségül . . . VII . Edward és Alek-
szandra, VII I . Edward és Alexandrina . . . Az angoloknak tetszik ez a szép 
konvencionális programm. De mint. sok más programmot, ezt se t a r t j a 
oe Edward . , . Mindjobban irtózik a konvencióktól. 

Ha szokott kis társaságát lá t ja vendégül Marlborough Housebien, ugy 
zajlik le az estély, mintha sose találták volna ki a ceremóniát. A vendegek 
bridzselnek, nevetnek, mulatnak, megszólal a jazz-band, melybon a haziur, 
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a walesi herceg maga is vígan játszik a benzsón, vagy az ukulele nevű 
zokogó hangszeren, melyen Amerikában tanult meg játszani. 

Eleget unatkozik a hivatalos dinéken. Baráti körben úgy akar mu-
latni mint a boldog, közönséges halandók. 

Am a »baráti kör« ellen továbbra is .sok a kifogás. Mióta egyszer 
kimondta valamely hipokrita, hogy a walesi herceg társasaga »nem kívá-
natos«» azóta nem nyugszanak töbíbé a hivatásos fejcsóvalók. A (húszas -
évek vége felé például a walesi herceg amerikai -barátai ellen izgatnak. 

— Minek a sok amerikai' a walesi herceg köriében? — kiáltják. — Hogy 
mernek Így előretörni? Mi az, ihogy őket utánoz'za mindenki? 

Ezidőtájt a húszas évek közepén tényleg váratlan tempóban törtek 
előre az amerikaiak. Földrészükből, — melyet Prosperity-istennci uralt 
•még mindig — népvándorlásszerűen özönlöttek át hozzánk s szegény fá-
radt Európa olyan örömmel fogadta őket, mint tönkrement arisztokrata 
a dúsgazdag paying-guestet. Eléje teríti a nagy árvíziből megmentett kin-
cseit. Vigyék! Vegyék! Kitárja kastélyait, felajánlja címereit Sőt Párizs, 
mely emberemlékezet óta féltékeny egyeduralkodó volt a női divatban, 
most félrehúzódik és a divat trónján helyet csinál Amerikának. 

A ihelyet elégedetten foglalja el Amerika s felénk nyújtja nektárját: 
a cocktailt, ambróziáját a szendvicset; művészetét a filmet s beszéd-
modorát, az »american drawl«-t. 

London előkelő fiatalsága nagy lelkesedéssel (fogadja az amerikai 
aj ándékfokat. 

A lányoknak a furcsa »széljárta« frizura tetszik legjobban. De tetsze-
nek az" amerikai ruihák is, melyek napnyugta után egyszerre megnőnek, 
földig nyúlnak, uszályt eresztenék. 

S ekkor hirtelen megváltozik a női arc is. A száj még a nappali száj-
nál is pirosabb, a szempilla sötétebb, az arc sápadtabb . . . A francia 
kozmetikusok (helyét elfoglalják az amerikaiák. 

— Minden nő külseje olyan, amilyet érdemel — mondja az óceán túlsó 
partján Elisabeth Arden s szépítősaereken néhány év alatt több millió 
dollárt 'keres. Londloin kászjpénznek vesz mindent, ami amerikai. Legké-
szebbnek persze a dollárt, amelyen vígan vásárolnak, rangot és férjet az 
amerikai nők. 

Az angol fiatalság tanulmányozza is szorgalmasan az amerikai szó-
tárt. 

Ezekben az esztendőikben joggal panaszolja a londoni apa, begy nem 
érti ifiát. A szülőt a gyermektől immár nemcsak egy világ választja efl, 
hanem az amerikai »slang« is. 

Azt mondják, a walesi herceg folyékonyan beszél »amerikaiul« . . . 
Sőt valamennyi alattvalója közül <ő beszél legf olyékony abb an. Edward 
intim körében több az amerikai, mimt az angol. 

A királyfi rajontg a jenki-nőkért. Szereti jókedvüket, fáradhatatlan-
ságukat, ceremóniátlanságúkat . . . de legjobban az bűvüli el, ih/cgy nem 
imponál nekik. TTgy bánnak vele, mintha 'közönséges (halandó lenne . . . 
Pedig az utóbbi évek fárasztó ceremóniái közepette maga Edward is 
kételkedett már abban, hogy közönséges halandó. 

Legvidámabb, legthódítóbb, legelegánsabb e hölgyek között egy angol-
arisztokrata amerikai származásai felesége, Lady Furness. Azt mondják, 
Edward szerelmes belé. A beavatottak azonban egy másik hölgyet emlí-
tenek. Még beavatottabíbak egy szép színésznőt . . . De, ha szerelmes a 
walesi herceg, ha igazán szerelmes, — mért ilyen szomorú? 

Akik a divatos éttermekben látták, azt mondják, tánc közben sem 
távozik arcáról a fáradt, melankolikus mosoly, melyet az utóbbi eszten-
dők vontak a szája köré. 

— Fáradt szegény — mondják a jószívek. 
— Túlsókat látott — mondják a régimódiak . . . s ebben igazuk van. 

De csak félig . . . Mert a walesi henceg nem abban az értelemben látott 
tú'lsokat, ahogy őt képzelik. Nem térben látott sokat, ihanem időben. 
Szemeláttára zárult le az Edwardi korszak, nagyapja világa. Szemeláttára 
omlott össze — a háború után — Európa fele. Trónok, (birodalmak tűntek 
el. TTj (hitvallások születtek . . . ,s a walesi 'herceg — szerencsétlenségére — 
nem örökölte szülei nyugalmát, megimgathatatlanságát. A walesi herceg 
inkább neuraszténiás korának gyermeke, mint V. György király is Mary 
királyné f i a 

(Folytatjuk.) 
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Szörényi É v a és Lehotay Árpád 
(Vajda M. P á l felv.) 

E L S Ő F E L V O N Á S 
1. k é p 

(A Mannon-ház előtt egy év múlva, szép 
nyári este. Most ment le a nap, de a hom-
lokzat még pifos fényben fürdik. Az oszlo-
pok fekete árnyakat vetnek a falra. A zsa-
luk le vannak csukva, az ajtó be van âesz-
kázva, jeléül annak, hogy a ház lakatlan, öt 
emberből álló csoport álldogál a pad mel-
lett az úton. Seth Beckwith és Amos Amest 
már ismerjük. A töblHek Abner Small, Joe 
Silva és Ira Mackel. Seth négy társa most 
ismét kórust jelképez, ők 'adják a várost 
mint emberi hátteret, Mannonék drámájá-
hoz. Small vékony kis ember, hatvanöt év 
körül, hivatalnok egy vaskereskedésben. 
Fehér haja van és kecske szakálla, nagy 
kutató szeme, veres ábrázata és éles, resze-
lős hangja. Silva egy halászhajó portugál 
kapitánya, testes, lármás ember, rekedt 
basszus hangon beszél. Szürke haja, nagy 
szürke bajusza van. Hatvanéves. Mackel 
far^mer, sétapálcával jár. Fényes, ráncos 
arca hosszúkás, fehér oldalszakállat hord. 
Kopasz. Sárgásbarna szeme ravasz. Vonta-
tottan beszél. Mind, az öten be vannak 
csípve. Seth kezében kőkorsó. Ügy viselked-

nek, mint a tilosban járó fiatal fiúk.) 
-Small: Az Isten áldjon meg Seth, heazá-

nőttél ahhoz a korsóhoz Î 
Mackel: öreg napjaira még fukar leaz. 
Silva (énekel valami bordalt). • 
Aides (csúfolódva) : T© te osak akkor sze-

reted az italt, amikor a feleséged nincs ott. 
Silva: Elment a családjához New Bed-

fordba. Ott egye meg a fene. (Dalol.) 

Ames (hátbavágja): Te Joe, még költő 
lesz belőled. (Mind nevetnek.) 

Small: Hát nincs neked szíved, te emberi 
Majd meghalok egy ki s italért, aztán nem 
adod ki a kezedből. (Nyúl érte.) 

Seth: Nem. Mi lesz a fogadással! (Int a 
többinek.) Bátorságot akar szedni magába, 
hogy aztán azt se bánja, ha a kísértetek 
egyenesén az ölébe ülnek. Hohó, azt már 
nem. Az ón italommal akarsz segíteni ma-
gadén? Ellenem? Hohó! 

Mackel: Nagyon helyes. Mi lesz a foga-
dással? 

Joe: Hát ha a kísértetek olyanok, mint 
az élők, én bizony nem bánnám, ha Ezra 
feleségének a szelleme beleülne az ölembe. 
(Kéjesen csettint.) 

Ames: Én se bánnám. Tyű, de jó nő volt 
az, barátom! 

Small: (a házra pillant): Az ő szelleméről 
mondják, hogy jár a házban? 

Seth (int a többinek): Az övéről, meg 
még egy csomó másról. A temető tele van 
Mannonokkal és egész éjjel itt cicáznak a 
házban és a ház körül. Ne félj, nem leszel 
egyedül, Abner. (A többiek nevetnek, még 
kissé túlozzák is, de Small nagyon kelle-
metlenül érzi magát.) 

Small: Az nincs benne a fogadásban, hogy 
mielőtt elkezdem, halálra rémítsd az em-
bert. (Erőt vesz magán, henceg.) Engem 
akarsz te Témítgetni? Kísértetek nem létez-
nek, nekem beszélhetsz. 

Seth: Mégis egy kicsit rosszul érzed ma-
gad. Hát, nézzük csak, mondjuk el a foga-
dást, tanuk előtt. Én beengedlek a Mannon-

Tomdutáutfuiatt T. fried TUcosUa lc&zu*eälcus 
budapesti Intézete Teréz-körút 54. Telefon : 327-955. 



liázba és ha bent maradsz tíz óráig, fizetek 
tíz dollárt és egy üveg italt. Ha előbb 
jössz ki, vesztettél. De gyújtót nem szabad 
gyújtani odabent, a sötétben kell maradni. 
Rendben van? 

Small (igyekszik bátor arcot vágni): Rend-
ben van. Olyan, mintha kivenném* a pénzt a 
zsebedből. 

Seth: Majd megválik. (Vigyorogva.) Azt 
is kimondtuk, hogy józanul kell bemenni. 
De azt én nem veszem olyan szigorúan, jó 
ember vagyok én. Ami engem illet, be nem 
mennék, ha tíz üveggel megittam volna se. 
(Átadja az italt.) Na, húzz egyet belőle. 
Máris sápadt vagy egy kicsit. 

Small: Az nem igaz. (Igen nagyot húz az 
italból.) 

Mackel': Hohó! Mindenki helyett akarsz 
inni? (Small odaadja neki a korsót, Mackel 
iszik, tovább adja, mind isznak, a korsó 
visszakerül Sethhez. Közben Small Sethhez 
beszél.) 

Small: Bemehetek még világosan? Szeret-
nék vele tisztába jönni, hogy hol vagyok, 
amíg nincs sötét. 

Seth: Azt gondolom, bemehetsz. Nem sze-
retném, ha összetörnéd a bútorokat, mikor' 
a szellemek majd elkezdenek üldözni. Vinnie 
és Or in nemsokára megjönnek Kínából, 
aztán majd kikapok tőlük, ha össze lesz 
törve valami. (Átveszi a korsót, iszik, leteszi 
az útra.) Na gyerünk. A csavarokat már ki 
is szedtem a deszkából. Be lehet menni. 
(Megy a terrasz felé, Small hencegő köny-
nyedséggel megy utána.) 

Small: Viszontlátásra. A tíz dollárt majd 
el isszuk együtt. 

Mackel (gonosz nevetéssel): Ha szörnyet-
h a l j a rémülettől, ott leszek a temetéseden. 

Ames: Én meg majd vigasztalom a felesé-
gedet, ha ugyan bánatos lesz, mert azt 
ugyan nem hiszem. 

Silva: Én pedig megöntözöm a sírodat 
minden vasárnap templom után. Én ilyen 
ember vagyok. Aki nekem barátom volt, 
arról én nem feledkezem meg. 

Seth: Magam is csatlakozom. Ha tetsz-
halott volna odabent a sírbán, meg fog ful-
ladni. (Hahotáznak. Small mérges. Nem jól 
érzi magát. Az ég sötétedik.) 

Small: Menjetek a fenébe. (Seth leszedi a 
deszkákat és kinyitja az ajtót.) 

Seth: Gyerünk. Majd mutatok egy jó ki s 
helyet odabent, ahol kényelmesen imádkoz-
hatsz. (Bemennek. Ezek kint elkomolyodnak.) 

Ames: Mégsem szeretnék a bőrében lenni. 
Nem jó az ilyen dolgokkal tréfálni. 

Mackel: Te hiszel a szellemekben? 
Ames: Lehet. Hátha vannak? 
Mackel: Én hiszem, hogy vannak. Vegyük 

például a Nimsék házát. Ott, mitőlünk nem 
messze. Asia Nim» megölte a feleségéit fej-
szével, mert az asszony mindig házsártos-
kodott. Aztán felakasztotta magát a padlá-
son. Ismertem' azt a Ben Willettet, aki ké-
sőbb megvette ezt a házat. Nem tudott lakni 
benne, kénytelen volt elköltözni. Most már 
düledezik a ház. Ben hallotta, hogy a szel-
lemek kopogtatnak az ajtón, ablakon és 
látta, ahogy a székek maguktól mozognak. 

Már pedig az se hazug ember nem volt, se 
gyáva nem volt. 

Silva: Igenis, szellemek vannak. Az ón 
unokaöcsém, Manuel is látott egyet. Az 
Indiai-óceánon történt. Egy embert meg-
késelték a hajón és beuobták a tengerbe. Ké-
sőbb, holdvilágos éjszakákon látták, amint 
fenn üldögél az árbocon és nyöszörög. Ugy 
bizony. Ée az én Manuel unokaöcsém szin-
tén nem hazug ember» kivéve, ha be van 
rúgva. És ő sajá t szemével látta, hogy ott 
ült. 

Ames (kényelmetlen pillantással néz kö-
rül, az italért nyúl): Hát akkor igyunk 
egyet. (Húz egyet belőle, éppen mikor Seth 
kilép d házból és becsukja maga után az 
ajtót.) 

Mackel: Ez Seth. Igyekszik abból a ház-
ból kifelé. (Seth lesiet hozzájuk, igyekszik 
közömbösnek látszani.) 

Seth (erőltetett tréfás hangon): Láttátok 
volna Abnert. Már a bútorhuzatoktól is 
•fél és a foga már vacog. tPgy fog kirohanni 
mindjárt, mint a bolond, meglátjátok. Csak 
azt szeretném tudni, van egyáltalán tíz dol-
lárja? 

Mackel (kajánul): Te magad is mintha 
sápadtabb volnál. 

Seth (mérgesen): Hazugság. És mit bá-
multok mind olyan komolyan? 

Mackel: Szellemekről beszéltünk. Mondd, 
te komolyan hiszed, hogy ebbe a házba kí-
sértetek járnak, vagy csak Abnfert akartad 
ijeszteni? 

Seth (élesen): Ne légy hülye. Hát persze, 
hogy csak ijesztgettem. 

Mackel (makacsul): De azért nem volna 
csoda, ha csakugyan volnának itt szellemek. 
Az asszony odabent lőtte agyon magát. Váj-
jon csakugyan az ura halála miatt, ahogy 
aztán a lánya terjesztette? 

Seth: Persze, hogy azért. 
Mackel: Az ig furcsa volt, hogy Ezra első 

éjszaka, mikor hazatért, meghalt. 
Seth (haraggal): Az a furcsa, hogy az 

ilyen vén szamarak, mint te vagy, aki fél-
lábbal a sírban van, nem tud a maga dolgá-
val törődni a másé helyett. 

Mackel (szintén haragosain): Hát pedig én 
azt mondom, hogy ha ez nem lett volna 
olyan fenemód előkelő család, akkor i t t sok 
furcsa dolog sült volna ki. Ha pedig én vén 
szamár vagyok, akkor te meg vén marha 
vagy, tudod? És a te lábad mélyebben van a 
sírban, mint az enyém, tudod? 

Seth (ököllel fenyeget az arcába): De olyan 
mélyen nincs, hogy emberségre ne tudjalak 
tanítani, ha kell, tudod? 

Silva (közéjük áll): Na, na, csak nem fog-
tok összeverekedni? 

Mackel: Szabad országban vagyunk, nem? 
Már a véleményemet sem szabad kimondani? 

Ames (hirtelen balra néz): Csitt. Nézd csak, 
Seth, valaki jön. 

Seth (néz): Az ám. Ki az ördög lehet az? 
Peter és Hazel. Dugd el csak azt az* italt. 
(Az italt az orgonabokrok közé dugják.) 
(Hazel és Peter belépnek. Meglepetten álla-
nak meg a férfiak láttán. Seth nyugodtan 
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köszönti őket.) J ó estét kíviánok. Éppen, mu-
tatom az, udvart barátaimnak. 

Péter: Adjon Isten. Éppen magát keressük. 
Távirat jött. Orin és Vinnie kikötöttek 
Newyoirkban ós . . . (A házból rettegő ordítás 
hallatszik. Mind odafordulnak, az ajtó fel-
pattan. Small rohan ki, az arca halálsápadt.) 

Small (borzadva): Borzasztó! Hallottam, 
ahogy futnak utánam. A szomszédszobába 
menekültem és akkor egy szellem, aki úgy 
volt öltözve, mint Ezra, a falon keresztül be-
lépett. Én bizony kiszaladtam. (Kiveszi a 
pénzt, odaadja.) I t t a pénzed, edd meg. 
Bent nem maradnék egy millióért. (Ez meg-
töri a feszültséget, az öregek harsogó kaca-
gásba kezdenek, eg j/más hátát verik, részeg 
jókedvben tombolnák.) 

Peter (élesen): Mi ez? Mit csinált ez oda-
bent! 

Seth (legyűrve kacagását, szégyenkezve): 
Csak tréfáltunk, kérem. (Smallhoz kicsiny-
lően.) Tudod mit láttál? Ezra képét a falon, 
te hülye. 

Small (méltatlankodva): Csak megtudok 
különböztetni egy képet egy szellemtől. 
Igenis., ő volt. Én innen megyek is, elég 
volt ebből az átkozott helyből. 

Seth: Menjetek ti is, a többiek. Később 
niegyek utánatok. (Azok jó estét mormog-
nak és elmennek balfelöl. Small izgatott 
hangja még hallatszik, amint meséli ka-
landjának borzalmait. Seth bocsánatkérően 
fordult Peterhez.) Abner Small folyton 
hencegett, hogy ő milyen bátor ember . . . 
Fogadtam vele, hogy nem bírja ki oda-
benn . . . 

Hazel (neheztelve): Mit szólna Vinnie, 
ha tudná, hogy maga ilyeneket csinál? 

Seth (habozik, aztán elszánja magát): 
Négyszemközt legyen mondva, nem olyan 
tréfás dolog ez a kísértetekkel. 

Peter (hitetlenül): Csak nem alsarja 
nekem magyarázni, hogy a házban csak-
ugyan kísértetek járnak? 

Seth: Lehet, hogy járnak, lehet, hogy 
nem járnak. Én csak annyit tudok, hogy 
nem maradnék meg éjszakára odabenn, ha 
a várost nekem adnák. 

Hazel (ijedten, de tréfái erőltetve): Seth, 
nem szétgyenld magát? 

Peter: Most halilom először, hagy rna^a 
félni is tud. 

Seth: Van iaz néíba, 'hogy az ember nem 
tehet róla. Nem azt mondom én, hogy itt 
«sallernek sétálgatnak a levegőben Hanem 
» gonosz lélek aa más. Ereztem én ilyet 
sokszor odabenn, mikor nappáli időiben be-
mentem, hogy utánanézzek amnak. Mintha 
vaJ'.umi rothiadna a faiakban. 

Peter: Butaság-
Seth: Másnak nem mondanám, csak ma-

guknak. Maigukmak is csak iádért, mert kö-
zelebb állnak Vinniehez, mint bárki más. 
Es sizeretném, ha rábeszélnék, hogy ne liak-
jék itt. Saját érdekében. (Más hcungon.) 
Mikor érkeznek? 

Peter: Holnap. Vinnie arra kér, hogy 
nyittassuk ki a házat. Hát most mindjárt 
kinyithatjuk. 

Seth (habozva): Még una este be akar-
nak menni? 

Hazel: Muszáj. Nagyon kevés időnk van. 

Legalább ia bútorhuzatokat kell'l leszedni és 
egy kicsit kitakarítani. 

Seth: Hát jó. Akkor hoaok lámpát. A 
házban van gyertya. (Gyorsan indul, tá-
vozik a bokrok és a ház között.) 

Hazel (utána néz, kelletlenül): Milyen 
különösen viselkedik ez az ember. 

Peter: Ne figyelj rá. öreg már. 
Hazel (fejét ingatja, lassan): Nem. Van a 

ház körül csakugyan valami különös. 
Mindig éreztem, még a tábornok halála és 
az asszony öngyilkossága előtt is. (Megre-
meg.) Mintha most is látnám, mikor itt 
ütlt ,utolsó esite a lócán. Eoppantul félt 
egyedül lenni. De mikor Orin és Vinnie 
megjöttek, azt hittem, most már megnyug-
szik. (Szomorúan.) Szegény Orin. Bolha, éle-
temben nem felejtem el iá® arcát a teme-
tésen. Alig ismertem rá. 

Peter: I gm. Ügy le volt törve, minit 
még soha. 

Hazel: Es hogy viselkedett . . . Mint aki 
tranceban van. Mikor Vinnie elindult vele 
a keleti útra, meg vagyok győződve, -hogy 
nem tudta szegény, hova viszik é s mit 
csinál1. 

Peter: M i n d e n e s e t r e e g y i l y e n u t a z á s 
v o l t a l e g o k o s a b b , a m i t c s i n á l h a t t a k . 

Hazel (meggyőződés nélkül): Bizonyára. 
De. . . (Megáll, sóhajt.) Vájjon, hogy vtam 
Orin? Vinnie nem sokat ÍT róla sem. Ma-
gáról sem, csak az útról. (Látja Sethet 
Sönni, aki hangosan fütyülve jön hátulról, 
két égő Idm-pát hozva.) I t t van Seth. (Fel-
megy a lépcsőn, habozik, nézi a házat. 

Németországi 
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Halkam, szinte félve.) Sethiuek igiaaa viarn. 
Valami .hideg borzongást érez aa eanber, 
ahogy ide beteszi a lábát. 

Peter: Eh, bolondság. Már te is beugrassz 
neki. (Nevet.) Figyeld, hogy fütyül, mint 
a gyerek a sötétben. (Seth jön balról, 
egyik lámpát Peter kezébe adja.) . " 

Seth: Tessék. 
Hazel: B â t akkor gyerünk be. Te előbb 

gyere velem a konyhába, Peter és segíts. 
Tüzet kell rakni. (Bemennek. Szünet. Hal. 
lani, amint Peter odabenn ablakot nyit. 
Csend megint. Most Lavinia jön bálfelöl 
és megáll. Nézi a házat. Rendkívüli vál-
tozáson ment keresztül. Teste, amely az-
előtt vézna és fejletlen volt, most, megtelt, 
mozdulatai elvesztették merevségüket. Most 
már minden tekintetben megdöbbentően ha-
sonlít anyára. Még zöldszínű ruhát is hord,J, 
amit anyja annyira szeretett. Az orgona-
bokroknál áll. Onnan szól vissza, mint egy 
gyereknek szokás.) 

Lavinia: Ne ál l j meg ott, Orin. Mitől 
félsz? Gyere csak. (Orin lassan és tétován 
közeledik bal élőiről. Mozdulataiban, test-
tartásában benne van az a szobor szerűség, 
amely apját annyira jellemezte. Bajuszán 
kívül most rövidrenyírott kis szakálla is 
van és ettől még jobban hasonlít, apjához. 
Arcának mannoni lárvaszerűsége erősebb, 
mint valaha. Rendkívül lesoványodott. Fe-
kete ruhája csak úgy lóg rajta. Vékony 
barna arca sápadt és kifejezéstelen. Lavi-
nia kedvtelenül pillant rá. Kedvtelenségét 
anyáskodó hangja mögé rejti.) Szedd össze 
magad. Most van a nagy próba. Szembe 
kell néznünk vele. (Mivel nincs vá-
lasz, aggódva folytatja.) Mit érzel magad-
ban, hogy i t t vagyunk! Szembe tudsz 
nézni? 

Orin (komoran): Ha mellettem vagy, ak-
kor igen. 

Lavinia (megfogja a kezét és bátorítóan 
veregeti): Cs,ak ezt aka/rtam. Hoigy ezt 
halljam tőled. (A ház felé fordul.) Nézd, 
a szalón zsaluján keresztül világot látni. 
Ez csak Hazel ós Peter lehet. (Látja, hogy 
Orin vonakodik a házra némi.) Miért nem 
nézel a házra? Félsz? (Élesen, vezénylő 
hangon.) Orin! Nézz oda! Nem hallod! 

Orin (komoran engedelmeskedik): Igein, 
Winnie. (Odafordítja a fèjét és néz, reme-
gő lélegzetet vesz.) 

Lavinia (állandóan figyeli, mintha a sa-
ját akaratát akarná átönteni belé): Nos? 
Neon lá'.sz kísértetet, remélem? Beszól j. 

Orin (engedelmesen): Nem. 
Lavinia: Mert kisértetek nincsesnie'k. Te 

is tud'od, 'hogy nincsenek. Mondd, hogy tu-
dod. 

Orin: Tudom. 
Lavinia (aggódva figyeli fivére arcát, 

majd megelégszik): Gyerünk be. Bent fog-
juk találni Hazait ési Pet er t. Es meglepjtiiik 
őket. (Karonfogja, viszi a lépcső felé. Orin 
úgy megy, mint egy automata. Mikor ah-

hoz a ponthoz érnek, ahol anyjuk ült nyög-
ve, Orin megrázkódik és megáll.) 

Orin: I t t . . . i t t láttál utol jára élet beau... 
Lavinia (gyorsan, parancsolóan unszolva): 

Ez mind eimult és nincs többé. A halottak 
elfelejtettek benmiünket. Mi is elfelejtettük 
őket. Gyere. (Orin mereven engedelmeske-
dik. Lavinia felviszi a lépcsőn. Bemennek 
a házba.) 

(Függöny.) 
2 . K é p 

(A Mannon-ház szalonja. A hátsó ajtó*, 
ban Lavinia jelenik meg. Tekintetét meg-
fogják a portrék. Mintegy akarata ellenére 
közeledik hozzájuk, míg nem közvetlen 
alattuk áll a kandal.ónái. Hirtelen beszélni 
kezd hozzájuk, nyers, szemrehányó hangon.) 

Lavinia: Mért néztek így rám? Megtet-
tem ia kötelességemet. Vége. Elfelejtettük. 
(Elfordul. Ekkoi• veszi észre, hogy Orin 
nem jött be vele. Megijed, azonnal vissza-
siet az ajtóhoz és kiált.) Orin! 

Orin (a sötét hallból): I t t vagyak. 
Lavinia: Mit csinálsz ott? Gyere ide. 

(Orin megjelenik az ajtóban. Arca gyöt-
rött, szeme vad és riadt. Mintegy védelmet 
keresve siet nővéréhez. Ez ijedten kiált 
fel.) Orin! Mi az? 

Orin (furcsán): A dolgozószobában vol-
tam. Biztos voltam benne, hoigy ott fog 
várni valahol. . . (Kínzottan.) De neon 
volt ott. Nincs sehol. Csak ő k . . . (A port-
rékra mutat.) Ezek mindenütt ott vamnak. 
ö örökre eltűnt. Most már soiha nem fog 
nelkem megbocsátani. 

Lavinia (erősen): Orin! Maradj nyugton! 
Orin (nem figyel rá, hirtelen keserű 

szemrehányó lenézéssel) : Hát csak men-
jen. Bánom is én, Mái ő nekem? Nem va-
gyok a fi>a többé. Apáé vagyok. Mormon 
vagyok! Es ők szívesen fogadnak einigem 
itthon! 

Lavinia (vezényelve): Elég, nem érted? 
Orin (összerezzen, siralmasan zavarba 

jön): É n . . . én nem . . . ne haragudj . . „ 
Lavinia (most már vigasztalva): Nem Íha-

raigszom, drágám. Csak szedd össze magad 
és viselkedj derekasan. (A szófához vezeti.) 
Gyere. így. (Leülnek, átkarolja félkarral.) 

Orin (mélyen meghatva): Te vagy minde-
nem a világon. (Alázatosan kezetcsókol 
neki.) 

Lavinia (vigasztalva): Jó fiú vagy, jól 
varn. (Majd vidám, magától értetődő han-
gon.) Hazel és Pelter biztosan hátul van-
nak a konyhában. Nem örülsz, hogy Bá-
zelit viszontláthatod? 

Orin: Mi dolgunk lehet velük most már? 
Lavinia: Sok. Arra va® a legnagyobb 

szükségünk, hogy visszamenjiünk ia normá-
lis hétköznapi dolgokhoz és ú j életet kezd-
jünk. Az ő barátságuk és szeretetük se-
gíteni fog beninünket a felejtésben. 

Orin (hirtelen nyerseséggel): Felejtésben? 
En azt hittem, hogy te már régen elf ele j-
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tettél mindent. Ha ugyan valaha is emlé-
keztél valamire, ami nem nagyon l'át&zott 
meg rajitiad. (Sötét keserűséggel.) Szeretet. 
Mi jogom van nekem . . . vagy n e k e d . . . a, 
szeretethez, vagy szerelemhez? Vagy min-
den ilyenihez. 

Lavinla (büszkén): Minuen jogunk meg-
van hozzá. 

Orin (zordul): Mamám is igy gondolko-
zott e r r ő l . . . (Furcsa, kutató pillantással 
néz rá.) Nem is sejted, mennyire hasonló 
lettél mamához. Nem csak úgy értem, hogy 
mennyire megszépültél, hanem. . . 

Lavinla (különös mohósággal): Igazán 
azt hiszed, hogy olyan szép vagyok, mint 
<5 v oltt 

Orin (nem felel): Hanem a lelkedben is 
megváltoztál. Figyellek, mióta elindultunk 
u tazn i Olyanná fejlődött a lelked, inint a 
mamáé. Mintha lassankint elloptad volna 
az övét. Mintha aa ő 'halála felszabadított 
volna. Hogy ő legyen fbdlőled. (Gúnyolódva 
fordul a képek felé.) Kérdezd meg csak 
őket, «incs-e igazam Î 

Lavinla (nyersen): Orin, mi jött rád me-
gint i Mióta a szigetekről eljöttünk, nem 
voltak ilyen beteg gondolataid. Meg is es-
küdtél, hoigy túl vagy raj tuk. Különbem 
nem is egyeztem volna 'bele, hogy hazajöj-
jünk. (Orin alázatosan elhallgat. Lavinia 
szemrehányóan folytatja.) Es most egyszer-
re megint oflyan furcsa vagy. Igazán meg-
ijesztesz. Igen sok függ »alttól, hogyan 
kezded most, 'hogy már ilttlfoon vagyunk. 
(Élesen, vezénylő hangon.) Idehallgass, azt 
akarom, hogy Ikezdd el mégegyszer, néfcz 
szembe a múlttal. (Orin ránéz és ettől 
kezdve nem fordul el Laviniától. Lavinia 
szigárúan kérdez.) Ki ölte meg apát? 

Orin (habozva): Brant ölte meg, hogy 
bosszút álljon, lamiér t . . . 

Lavinia (még szigorúbban): Ki ölte meg 
apát t Fe l e l j ! . . . 

Orin (megrázkódik): Mama a Branít be-
folyása alatt vol t . . . 

Lavinia: Hazutgság- Braant volt az ő be-
folyása alatt . Tudod az igazat! 

Orin: Tudom. 
Lavinia: Házasságtörő nő volt és gyilL 

kos. Igaz, vagy nemi 
Orin: Igaz. 
Lavinia: És ha kötelességünk szerint fel-

jelentjük, felakasztották volna. Igaz, vagy 
nemí 

Orin: Igaz. 
Lavinia: De kíméltük. Tovább élhetett 

volina, nem? ö azonban inkább megölte 
magát, semhogy ibűneiért vezekeljen. Sza-
bad akaratból megölte magát. í g y volt 
igazságos. Neked semmi közöd hozzá. Most 
már ér.ted. úgy-eí (Orin hevesen reszket és 
habozik, ő vadul megrágaclija.) Felelj I 

Orin (alig hallható suttogással): Igen. 
Lavinia (hálásan és gyengén mert a 

nagy erőkifejtés elgyöngítette): Látod, Iha 
akarod, akkor megy. (Megcsókolja. Orin 
zokogva omlik a mellére, Simogatja.) Ne 
s í r j ! Inkább légy büszke. Bebizonyítottad, 
hogy a szellemeken ezen túli nevetni fogsz. 
(El akarja szórakoztatni.) Nos, gyere. Le-
szedjük ezeket a huzatokat. Valami Itoasz-

nunikat is vegye a ház. (Dolgozni kezd. 
Orin egy darabig segít, de aztán odalép 
az egyik ablakhoz, kitámasztja a zsalut és 
kibámul. Peter hátul belép, Laviniát Chris-
tine szellemének nézi és felkiált. Ugyan-
akkor Lavinia is meglátja őt, furcsa, mohó 
kifejezéssel nézi.) Peter! (Odamegy hozzá 
és úgy mosolyog, mint anyja mosolygott 
volna.) Nem ismer megl 

Peter (hebeg): Vinnie! Azt hitteon, 
h o g y . . . Maigta... Nem ismerek m a g á r a . . . 
Annyira hasonló lett az . . . (Ügyetlenül 
abbahagyja.) ügy értem, hogy nagyon meg-
vá l tozo t t . . . És nem is vártuk még. (Gé-
piesen megfogja a felije nyújtott kezet-, 
ostobán mered rá.) 

Lavinia: Tudom. Ugy volt, hogy ma este 
még Newyorkban maradunk, de aztán elha-
tároztuk, hogy már ma hazajövünk. (Ked-
vesen, mosolyogva megfogja.) Hadd néz-
zem már. Mutassa magát. Maga bezaetg 
nem változott. Ugyanaz, aki volt. Hála Is-
teninek. Hazafelé folyttom magára gondol-
tam és kíváncsi valtam, hogy . . . Mindig 
attól féltem, hogy másnak fog találni. 

Peter (bátorságot vesz, kitör): Tudnia kel-
lett volna, hogy magához én mindig 
ugy amaz maradok. (Majd megijedve a sáját 
vakmerőségétől, gyorsan elfordítja tekinte-
tét.) 

Lavinia (biztatóan): De még aast sem 
mondta, hogy Isten hozott. Hogy örül. 

Peter (visszafordul és meglepetten néz 
rá, szerelem és vágy győzi le félénkségét. 
Kitör) Én . . . hiszen tudja, mennyire bol-
dog vagyok . . . (megint zavartan fordul 
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el és bőbeszédűségbe menekül.) Igazán, Vin-
nie, legalább értesí thetet t volna bennün-
ket. Csak most kezdtünk i t t renaet csinál-
ni. Én a konyhába tüzet raktam Hazellel, 
mikor . . . 

Lavinia (lágyan nevetve): A régi Peter, 
nem változott semmit. Még mindig fél 
lolain. De most már nem kell ám. Kégeb-
ben rémítő vénkisasszony voltam, de . . . 

Peter : Ki mondta azt? Dehogy volt. 
(Lelkesen.) Milyen szép maga, a tereiníá-
Ját. És milyen egészséges . . . Az u ta :ás 
igazán jót tet t magának. (Bámulva, szom-
jasan szívja magába a látványt.) Nem tu-
dok betelni a színes ruhájával . Azelőtt 
mindig fekete ruhá t hordott. 

Lavinla (furc&a mosollyal): Halot t vol-
tam. 

Peter : Nem volna szabad mást soha hor-
dania, mint színeset. 

Lavinla- (boldogan): I g i a z á n , a z t h i s z i ? 
Peter : Igen. Eemekül áll magának. Én... 

(Hirtelen zavartan témát változtat.) Hol 
van Orin? 

Lavinla (körülnéz): Az imént még itt 
volt. (Meglátja az ablaknál.) Orin, mit csi-
nálsz ott? I t t van Peter. (Orin behúzza a 
zsalut és visszafordul. — Előrejön, szeme 
merev, mintha ezek jelenlétét nem venné 
tudomásul. Lavinia aggódva és élesen 
nézi. Szól.) Neon. látod Petert? Miért nem 
beszélsz hozzá? Ne légy ilyen neveletlen. 

Peter (jóindulattal): Szervustz. öreg. Iga-
zán szívből örülök, hogy látlak. (Kezetfog-
nak. Peter alig tudja elrejteni fájdalmát, 
hogy Orint ilyen betegnek látja.) 

Orin (összeszedi magát, mosolyt erőltet, 
igyfekszik a régi, baráti hangot megtalálni): 
Szerv USE. Ha nem mondok is udvarias f rá-
zisokat, tudod jól, mennyire örülök neked. 
Vinnie ugyanaz a régi boszorka . . . em-
lékszel, úgy-e . . . aki mindig neveli az 
embert. 

Peter : De mennyire emlékszem. De 
mondd, úgy-e, mennyire megváltozott? 
Meg sem ismertem, olyan remekül kigöm-
bölyödött. És éppen mondom neki, hogy a 
színes ruha mennyire illik neki. Nem gon-
dolod? 

Orin (különös, furcsa gonoszsággal): Nem 
kérdezted, miért lopta el a mama színeit? 
Én nem tudom, miér t . . . és azt hiszem, 
Vinnie semmit sem; tud sa já t magáról. De 
azt gondolom, hogy i t t valami nagyon fur-
csa ok fog kiderülni. 

Lavinia (int Peternek, hogy ezt nem 
kell komolyan venni. Mosolyt erőltet): Ne 
hallgasson rá, Peter. 

Orin (ravasz és gyanúsító hangon): És 
milyen regényes lett! Nem is képzelnéd! 

Székrekedésnél biztos hatás érhető el 
az enyhe hatású Leo-labdacsokkal. Minden 

gyógyszertárban beszerezhető 
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Hát persze, a kék tenger . . . és a szigetek, 
mi, Vinnie? 

Peter (meglepve): Megálltak a szigetek-
nél? 

Orin: Meg. Mannon ha jón mentünk és ezt 
kihasználtuk. Megkértük a kapitányt , 
hogy visszafelé álljon meg. Ott voltunk 
egy hónapig. (Szemrehányó keseiűséggel.) 
De kiderült rólunk, hogy azok a Vinnie 
szigetei, nem az enyémek. Én csak beteg 
lettem ott. A meztelen nőket utál tam. Túl-
ságosan Mannon vagyok ahhoz, hogy po-
gány lehessék. De lá t tad volna Vinni et a 
férfiakkal! 

Lavinla (méltatlankodva, de nem min-
den rajtakapottság nélkül): Ugyan kérlek... 

Orin (gonoszul vigyorog): Szépek és ro-
mantikus külsejűek, úgy-e Vinnie? A csípő-
jükön színes rongyokat hordanak és a fü-
lük mellé virágot tűznek. Az elején Vinnie 
megbotránkozott a táncaikon, de aztán 
beléjük szeretett. Ha még egy hónapig ott 
maradunk, egész biztos, hogy egy éjjel ott 
talál tam volna a pálma alat t táncolva, 
ugyanolyan meztelenül, mint a bennszülöt-
tek. 

Lavinia: Orin, ne légy ízléstelen. 
Orin (gúnyolódva mutat a képekre): 

Képzeld el, ha tudod, az istenfélő Manno-
nok érzelmeit erre a lá tványra . 

Lavinia (aggódva néz Peter re): Mondd, 
hogy beszélhetsz ilyen ízetlen butaságokat? 

Orin (gonosz nevetéssel): Nem voltam én 
olyan vak, mint képzelted. Emlékszel Ava-
hannira? 

Lavinia (mérgesen): Elég volt a butasá-
gokból. (Orin alázatosan elhallgat. Lavinia 
mosolyt erőltet és anyai hangon folytatja.) 
Szemtelen fickó vagy, vedd tudomásul. 
Rosszul viselted magad. Mit fog Peter gon-
dolni? Hiába tudja , hogy csak tréfálsz, de 
még sem kellene ilyeneket beszélned. Az 
nem szép. (Hirtelen témát változtat.) Mórt 
neon mégy Haaelt megkeresni Azt szeret-
ném, ha jól néznél ki, mikor meglát. 
(Rendbehozza, mint avya a fiát. Lehúzza a 
kabátja szárnyát, meghúzza nj/akkendőjét. 
Orin katonai engedelemmel hagyja magát. 
Ez Laviniát idegessé teszi.) Ne állj, mint 
egy darab fa. Egész csinos f iú volnál, ha 
leszednéd ezt a ronda szakálladat és nem 
mozognál úgy, mint egy ólomkatona. 

Orin (agyafúrt pillantással): Hogy ne 
hasonlítsak annyi ra apához, mi? Inkább 
valami romantikus hajóskapitányhoz ha-
sonlítsak, mi? (Lavinia. ijedten néz, ő al-
jasul nevet.) Ne nésaa olyan ijedten, Vinnie. 

Lavinia (egyetértő pilkmtást vált Peter-
rel. Könyörögve és fenyegetően egyszerre): 
Csitt. Megígérted, hosry nem beszélsz töb-
bet zagyvaságot. (Ráüt barátságosan.) Most 
pedig keresd meg Hazelt. 

Orin (gyanakodva néz rá, majd Peterre): 
Minden áron le akarsz rázni? (Sértett ,mél-
tósággál kimegy. Lavinia Peternez fordul. 
Orin viselkedése kimerítette önuralmát. 
Gyengének látszik.) 

Peter (megdöbbenve): Mi törfcénit vele? 
Lavinia (feszült hangon): Ez még min-

dig az a sebesülése . . . ráadásul még apa 



halála . . . erre r á a mama öngyilkossága. 
Peter (félk&rral átkarolja, ösztönszerűen): 

Majd jobban 'lesz. Ne bánkóujék ezen, 
Vinnie. 

Lavlnla (hálásan hozzábújva): Köszö-
nöm, Peter. Maga, olyan jó. (Szemébe néz) 
Szeret még? 

Peter : Lehet ezt kérdezni? (Ügyetlenül 
megragadja, hebeg) De maga . . . gondolja, 
hogy maga . . . tud még engem szeretni? 

Lavima: Igen. 
Peter : Komolyan mondja ezt? 
Lavinia: Igen. Annyit gondoltam magára. 

Mindig maga ju to t t eszembe. A hajó, a 
tenger. Minden, ami becsületes volt és tisz-
ta. És a szigeteken a bennszülöttek is ma-
gá ra emlékeztettek. 

Peter (értetlenül, de boldogan): Mennyire 
megváltozott! Nagyon boldog vagyok. 

Lavinia: Orin folyton szekíroz, hogy ka-
oénkodtam azzal a ibennszülöttel, ak i t em-
lített. Az egész annyi volt, hogy az min-
dig rámmosolygott és én visszamosolyog-
tam. 

Peter (tréfásan): Nono. Most már én is 
kezdek féltékeny lenni. 

Lavinia: Nem szabad. Az a bennszülött 
magát ju t t a t t a eszembe. Róla jutott 
eszembe, hogy jó volna magához menni 
feleségül. És minden . . . 

Pe ter : Ha így van, akkor visszavonok 
mindent. Sőt még köszönettel tartozom 
neki. (Megöleli.) 

Lavinia (álmodozva) : Nagyon szeretem 
azokat a szigeteket. Azok végleg felszaba-
dítottak. Volt ott valami titokzatos és 
szépséges . . . valami jó szellem . . . a sze-
relem áradt földből és tengerből. Elfelej-
tettem a halál t . Ott nem volt másnap. Nem 
volt túlvilági lét. Csak ez a világ. A me-
leg föld a holdfényben. A szél a pálma-
lombok között. A tenger mormogása a 
par t i sziklákon. A tüzek éjjel és a dobok, 
melyek a szívemig lüktettek. A bennszü-
löttek, akik meztelenül és ár ta t lanul tán-
coltak, anélkül, hogy tudták volna, mi a 
bún. (Hirtelen ijedten félbeszakítja magát.) 
Ô, Isteniem, csak fecsegek mindent összevisz-
sza. Még azt fogja hinni, hogy valami szó-
szátyár vénkisasszony lett belőlem. 

Peter (nevet): Azt már nem. Sőt boldog 
vagyok, hogy így változott meg. Régebben 
csak akkor szólt egy szót, ha muszáj volt. 

Lavinia (hirtelen szerelmes hálával eltel-
ten iránta, átkarolja): 0 , Peter, öleljeu 
magához nagyon szorosan. Érezni akarom, 
hogy valaki szeret. Olyan szép a szerelem. 
Ezt eddig nem tudtam. Milyen szamár 
voltam. (Szenvedélyesen csókolja. A férfi 
visszacsókolja, egyszerre boldog is, de meg 
is hökken a lány merészségétől. Lavinia vá-
gyódva folytatja.) Hamar megesküszünk 
s valahol fa lun fogunk letelepedni, ahol 
távol leszünk az emberektől és a gonosz 
pletykáktól. Külön szigetet csinálunk ma-
gunknak falun, gyerekeink lesznek, sze-
re tni fogjuk őket, t an í t juk őket az élet 
szeretetére, hogy gyűlölet és halál soha 
hata lmába ne keríthesse őket. (Megrez-
zen. Mintegy magának suttogva.) De el-
felej tet tem Orint. 

Peter: Mi dolga Orinnak a mi házas-
ságunkhoz? 

Lavinia: Nem hagyhatom el, míg meg 
nem gyógyult . Félnék . . . 

Peter: Majd nálunk fog lakni. 
Lavinia (hirtelen erővel): Nem! Meg aka-

rok szabadulni a múlttól! (Gyors pillan-
tást vet rá és bizalmasan folytatja,.) Meg-
mondom magának, mi ba j van Orinnal, 
talán maga meg Hazel tudnak nekem se-
gíteni. ö sa já t magát okolja a mama ön-
gyilkosságáért. Utolsó este tudniillik ösz-
szevesztek. Orin féltékeny volt és olyan 
dolgokat mondott mamának, miket később 
maga is megbánt. Most folyton önmagát 
okolja. 

Peter: őrültség. 
Lavinia: Persze, hogy az. De ha rá jön 

a bolondsága, nem lehet bírni vele. Ne 
higyje, hogy mindig ilyen, mint éppen ma 
este. Rendesen semmi sem látszik r a j t a . 
Nyugodt és szomorú. A szívem majd meg-
szakad néha, olyan szomorú. Mint egy kis-
fiú, aki t olyasmiért büntet tek meg, amit 
nem követett el. Mondja ezt el Hazelnek 
is kérem, nehogy Hazel valami badarságra 
gondoljon. 

Peter: Majd beszélek vele. Maga pedig 
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ne aggódjék miatta. Vafahogy majd csak 
meg fogjuk gyógyítani. 

Lavlnia (megint hálás ezért a becsüle-
tes jóságért. Szerelmesen): Az Isten áldja 
meg ezért, Peter. (Megcsókolja.) 
(Ekkor Hazel és Örin jelennek meg hátul. 
Hazel egy kicsit meghökken, de aztán bol-
dogan mosolyog. Orin megtántorodik, 
mintha fejbe vágták volna. Féltékeny düh-
vel bámul rájuk és ökölbe szorítja a ke-

zét, mintha rájuk akarna rohanni.) 
Hazel (ingerkedő nevetéssel): Orin, mi 

itt zavarunk. (Peter és Lavinia zavartan 
szétrebbennek.) 

Orin (fenyegetően): így vagyunk? Hát 
majd én . . . 

Lavinia (ijedten, de igyekezve szigorát 
megtartani): Orinl 

Orin (összeszedi magát, závár tan, száraz 
mosolyt erőltetve): Ne légy olyan ünnepé-
lyes, kis boszorka. Csak tréfálni akartam. 
(Peterhez fordul, kezetnyujt neki és kísér-
tetiesen mosolyog.) Eemélem lehet gratu-
lálni. Nagyon örülök. (Peter ügyetlenül 
kezetfog. Hazel Lavinia felé indul, hogy 
gratuláljon neki, de arca zavart és ijedt. 
Lavinia rémült pillantással mered Orinra.) 

(Függöny) 

M Á S O D I K FELVONÁS 
<Szín: Ezra Mannon dolgozószobája. Egy 
nappal később, este. Orin az asztaltól 
balra apja székében ül és lámpavilágnál 
ir. Leteszi a kutyanyelvet és hátradőlve 

bámulja a képet.) 
Orin (gúnyosan): Az igaizat, a teljes iga-

zat és mindig csak alzi igazat. Ugy-e eat 
akarod, apai Biztos, hogy a teljes igazsá-
got akarod? Mit fognak szólni a szomszé-
dok, ha a teljes igazság kiderül? (Zordul 
nevet.) Kényes kis probléma lehet ez ön-
nek, méltóságos elnök úr. (Kopogtatnak az 
ajtón. Gyorsan a fiókba zárja az iratokat.) 
Ki az? 

Lavinia: Én vagyok. 
Orin (gyorsan bezárja a fiókot és a kul-

csot zsebre teszi): Mit akarsz? 
Lavinia: Nyisd ki, kérlek. 
Orin:. Jól van, mindjárt . (Gyorsan felkel, 

leemel találomra egy könyvet a többi kö-
zül és kinyitva maga elé teszi, mintha ol-
vasott volna. Aztán kinyitja az ajtót és 
mikor Lavinia belép, visszajön az asztal-
hoz.) 

Lavinia (gyanakodva néz rá, de igyek-
szik közömbösnek látszani): Miért zárkóz-
tál be? (Átjön az asztalhoz.) Mit csinálsz? 

Orin: Olvasok. 
Lavinia (felveszi a könyveket): Apa jogi 

könyveit? 
Orin: Miért ne? Jogot akarok tanulni, 

ö úgyis azt akarta, ha emlékezel. 
Lavinia: Ne kívánd, hogy ezt elhigy-

jem. Mondd meg, hogy mit csináltál. 
Orin: Kíváncsi vagy, mi? 
Lavinia (erőltetett mosollyal): Hogyne 

volnék. Olyan furcsán viselkedel utóbbi 
időben. Bezárkózol ide, lehúzod a zsalu-
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kat. Kint kellene lenmed a levegőn. Olyan 
fülledt itt minden. Meglehet fulladni. Ez 
nagyon rossz neked. (Az ablakhoz megy, 
kitolja a zsalut és kinéz.) 

Orin: Véletlenül nagyon jól érzem ma-
gam. 

Lavinia (megint erőt vesz magán, nagy 
erőfeszítéssel, megint mosolyogni próbál): 
Csak bosszantani akarsz. De nem fogsz. 
Nagyon boldog vagyok, hogy jobban érzed 
magad. Ma jól is vacsoráztál és ez a hosz-
szú séta, amit Hazellel tettünk, szintén jót 
tett neked. 

Orin (sötéten): Igen. (Leül az előbbi 
székre.) Mórt nem hagysz vele soha egy 
percnél tovább egyedül? Mondd? Hogy fe-
leségül kértem, azt helyesled és most, mi-
kor jegyesek vagyunk, soha nem hagysz 
bennünket egyedül. (Keserű mosollyal.) De 
hiszen tudom miért. Félsz, hogy elszólom 
magam. 

Lavinia (leül, szemközt, fáradtan. Hal 
kan): Igen. Ettől rettegek. Hogy mikor rád 
jön a rohamod, valaki előtt elszólod ma-
gad. Most, mikor már minden el van fe-
lejtve. És mikor nincs sehol a legkisebb 
gyanú sem. 

Orin (nyersen): Hát aztán hiszed, hogy 
el tudsz menekülni a1 bűnhödési elől? Le-
hetetlen ! Vallj meg mindent és lakolj a tör-
vény teljes ereje szerint. Ez az egyetlen 
módja, hogy anyánk vérét lemossuk a lel-
kűnkről. 

Lavinia (zavartan): Csitt. Nem hallgatsz? 
Orin: Kérdezd meg apát, ő bíró, nem 

így van-e? ö tudja, ö folyton mondja is 
nekem. 

Lavinia: Szent Isten. Mindig és mindig 
és mindig. Sohase fogste ettől az esztelen 
lelkiismerettől megszabadulni? Nem látod, 
hogyan kínzói engem? Már kezdesz az én 
lelkiismeretem is lenni? (Régi féltékenysé-
gének fellobbanásával.) Hogy szeretheted 
még most is ezt a hitvány némbert, mikor 
tudod, hogy csak egyet akart : elhagyni té-
ged szó nélkül és hozzámenni ahhoz a . . . 

Orin (vad váddal): Ugy van. Mint ahogy 
te akarsz most elhagyni engem és hozzá-
menni Péterhez! De esküszöm, hogy nem 
fogsz! Majd abbahagyod aiz egészet, ha 
megtudod, hogy mit írdk. 

Lavinia (feszülten): Mit irszí 
Orin (haragja diadallá változik): Most 

félsz, úgy-e? Hát csak fé l j tovább. 
Lavinia: Mit írsz, mondd meg. 
Orin: Semmi, köizöd hozzá. 
Lavinia: Tudni akarom. 
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Orin: Elvégre, miutü/n már majdnem be-
fejeztem, meg is mondihatom. Az ő unszolá-
séira (A képre mutat gúnyosan.) mint a 
Mannon-család uotlsó férfisarja — bála Is-
tennek, hogy utolsó — megírtam a család 
történetét. (Mégegyszer ránéz a képre és 
gonoszul nevet.) 

Lavinia (igyekszik nyugodt maradni). 
Orin: Megírtam; a családunkban történt 

összes büntettek igaz történetét, kezdve 
Abe nagyapa viselt dolgaivad és végeztem 
a mi dolgainkon. 

Lavinia: Ordn! 
Orin: Amit írtam, annak legnagyobb ré-

sze rólad szól. ügy találtam, hogy mind-
nyájunk között te vagy a legérdekesebb go-
nosztevő. 

Lavinia (kitör): Hogy mondhatsz nekem 
ilyen rettenetes dolgokat azok után, ami-
k e t . . . ' 

Orin (könyörtelenül nem figyel rá): A 
Mannonok múltjából rendkívül sok eltitkolt 
dolog egyesül benned. Emlékszel például a 
hajióín m első tisztre, a r ra a WilMnsre, rqd-
kor Friscóba utaztunk? Persze azt hitted, 
hogy a fájdalomtól se látok, se hallok 
Nem, drágám, nem voltam vak. Láttam, 
mennyire akartad. 

Lavinia (haraggal, de tettenért zavarral): 
Eszeanibe se jutott. Tiszt volt a hajón, sem-
mi más az én számomra, 

Orin (ingerkedve): Brant is hajóstiszt 
volt, nem? Wilkins téged Brantra emlékez-
tetett. 

Lavinia: Nem igaz. 
Orin: Azért tetted te le Frisoóban a fe-

kete ruhádat és ezért vettél ott színeset. A 
mama színeit. 

Lavinia: Hazugság. 
Orin: Te hazudsz. Nagyon jól tudod, hogy 

minden ürügy mögött, amivel mamát meg-
öltük, ott volt a te féltékeny gyűlöleted, ö 
maga figyelmeztetett arra és most már lá-
tom, mennyire igaza volt. Te magadnak sze-
retted volna Brantot. 

Lavinia (vadul): Hazugság! Gyűlöltem! 
Orin: Persze. Mikor már. megtudtad, hogy 

a szeretője. (Baljóslatú vigyorgással, tréfál-
kozva.) De ezt most hagyjuk, hiszen ez az a 
dolog, amit sohiai nem fogsz magadról el-
ismerni. Térjünk arra, amit a szigeteken át-
élt kalandjaidról írtam. Micsoda paradi-
csom volt neked az a szigeti élet, mil Azok 
a szép férfiak, akik bámultak rád és a fur-
csa Bzép hajadra. Akkor lettél te végleg 
olyan szép, mimt mama volt Tudtad, hogy 
azok mind kívánnak. Ugy-e? Csupa büszke-
ség voltá1. Különösen az az Avahanni! Néz-
ted, ahogy az a szemével levetkőztetett tel-
jesen meztelenre. És te is kívántad őt! 

Lavinia: Nem igaz. 
Orin: Ne hazudjál. (Vad féltékenységgel 

vádolja.) Mit csináltál vele aznap éjjel, mi-
kor rosszul voltam és te elmentél nézmA azo-
kat a szemérmetlen táncokat? Valami tör-
tént közöttetek! Láttam az arcodon, mikor 
visszajöttetek és ott álltál vele a sátor előtt! 

Lavinia (nyugodtan, most már egyszerű 
méltósággal): Megcsókoltam, hogy jóéjsza-
kát kívánjak neki. Ez volt minden. Hálából. 
Ártatlan volt és jó. Tőle tanultam először 

életemben, hogy mi a szerelem körül van, 
az m kid édes és 'természetes tud lenni, 

Orin: Szóval csókolóztatok. Es ez volt 
minden? 

Orin (hirtelen vad erővel. mely anyjára 
emlékeztet a »Hazatérés« utolsó felvonásá-
ból, mikor Christine dühbe hozta halála előtt 
Ezra Mannont): Es lia eœ nem volt minden? 
A te tulajdonod vagyok én? Nekem is jogom 
van a szerelemhez! 

Orin (úgy reagál, mint akkor az apja. 
Arca ónszínű. A düh rekedt kiáltásával ra-
gadja torkon •nővérét): Te . . . te r ingyó . . . 
megöllek! (Hirtelen letör. Gyenge lesz és si-
ralmas.) Nem! Hazudtál, úgy-e? Az Isten 
szerelmére kérlek, mondd, hogy hazudtál 1 

Lavinia (furcsán megrázva és remegve. 
Hebeg): Igen . . . hazudtam . . . hogy is hi-
hetted . . . O r i n . . . valami ösztönzött, hogy 
ezt mond jam. . . nem akartam . . . (Zavartan 
könyörög.) Felejtsük el, hogy moaidtam! 
(Zavart harag fellángolásával.) Ne kínozz 
engem, m e r t . . . En ezt nem bírom tovább! 
Nem tűröm! 

Orin (diabolíkus vigyorgással, nyugodtan): 
Nézd, akkor mért nem ölsz meg? Segítsek 
szépen kitervezni, hogy Brant meggyilkolá-
sát kiterveztük. Senki sem fog rád gyana-
kodni. En pedig nagyon hálás leszek. Utá-
lom az életet. 

Lavinia (szava eláll a borzalomtól, csak 
nyögni tud): O h . . . 

Orin (konokul. Őrülten): Nem veszed észre, 
hogy most én vagyok az apa és te vagy a 
mama? Látod: ez az a gonosz végzet, a 
múltból, amit nem mertem megjósolni. Én 
vaigyok az ,a Mannon, akihez a végzet oda-
láncolt. 

Lavinia (befogja a fülét): Az Isten szerel-
mére, hát nem 'hagyod abba? (Borzalma 
egyszerre heves dühbe megy át, öntudatla-
nul azt a fenyegetést ismétli, amellyel any-
ját kínozta a »Hazatérés« második felvoná-
sában.) Vigyázz, Orin! Te leszel felelős érte, 
ha . . . (Hirtelen megáll, megrémülve saját 
szavaitól.) 

Orin (ördögi gúnnyal): Ha? Nos? Ha ti-
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tokzatosan meghalnék szívgyöngeségben! 
Lavinia: Hagyj engem! Hagyj engem! 

Ne mordd ezt folyton. Hogy lehetsz ilyen 
rettenetes. Hát nem tudod, hogy a testvéred 
vagyok, aki szeret, aki az életét adná, hogy 
visszakapd a nyugalmadat! 

Orin (élesen fenyegető hangon): Nem hi-
szek neked! Valamit tervezel ellenem! De 
vigyázz! Figyelni foglak! És figyelmeztet-
lek: nem fogom tűrni, hogy Peter miatt el-
hagyj engemet. Amit írtam, azt biztos ke-
zekbe juttatom. Ha hozzámégy, el fogom ol-
vastatni. Vagy ha tegyük f e l . . . Meghalok. 

Lavinia (őrjöngve megragadja a karját 
és vadul rázza): Ne gondolj erre! Ne kény-

HARMADIK 
(Szín: a szalon.) 

Lavinia (kínzottan kezd fel és alá jár-
kálni, hangosan gondolkodik): iNem bírom. 
Mért veri bele fejembe a saját halálát! Sok-
kal jobban tenné, h a . . . Mért nincs hozzá 
elég bátorsága!. . . (Majd bűnbánó vihar kél 
benne és tekintete a Marmcmok képeit ke-
resi, mintha azok Isten szimbólumai volná-
nak.) Istenem, ne engedd, hogy ilyen gon-
dolataim legyenek. Tudod, hogy én Orint 
szeretem. Mutasd meg az utat, hogyan 
menthetem meg. Ne engedd1, hogy a halálra 
gondoljak. Még egy halált sem tudnék el-
viselni. Elérlek! (A hallból nesz hallatszik, 
összeszedi magát és úgy tesz, mintha az asz-
talon ,heverő \könyveket lapozgatná.) 

Seth (megjelenik): Vinnie kisasszony! 
Lavinia: Mi az! 
Seth: Ez a hülye szobalány, Hanna, me-

gint a /bolondját járja. Lent voit i& pincé-
ben és azt mondja, hogy szellemek já rkál -
taik mögötte. Jöjjön, és csendesítse le va-
lahogy, metrt azt mondja, hogy ő felmond. 
(Utálattal.) Ezért szaíbadítottuk fel őket. 

Lavinia (fáradtan): Jól van, majd beszé-
lek vele. (Kimennek.) 
(Szünet. Kis csengetés hallatszik. Ismét 
Seth jön a halion át, megy kinyitni, a fő-
ajtót, hallani, amint Hazelt és Petert kö-

szönti és idevezeti be őket.) 
Seth: Vinnie kiment a konyhára, mert 

valami dolga vain. Tessék csak itt helyet 
foglalni, jön ő mindjárt. 

Peter: Jól van Seth. (Seth ismét ki, dk 
előrejönnek és leülnek. Peter derűsnek, szí-
vesnek látszik, de Házel arca ideges, ké-
ntetlen, bár kifejezése határozott.) Ne-
ki n nemsokára el kel] mennem, mert be 
kell néznem a tanácsülésre. Nem tudtam 
lerázni. De egy félórán belül visszajövök, 
de laz is lehet, hogy hamarabb. 

Hazel (hirtelen kissé remegve): Gyűlö-
löm most ezt a házat. Nem szeretek most 
idejönni. Ha nem Orin miatt v o l n a . . . 
Folytan rosszabbul lesz. Vánnie igazán rosz-
szul teszi, hogy itt t a r t ja bezárva. 

Peter: Orin nem akar kimenni Tudod 
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szerit», hogy én is erre gondoljak. Olyan 
vagy, mint egy ördög. Ugy gyötörsz. Nem 
hallgatlak tovább. (Letör, zokogni kezd. 
Orin fejbeütötten bámulja. Némileg eszére 
tér. A vadság helyett kifejezéstelemé g ül a 
szemében.) 

Orin (furcsán): Ne sírj! Értetted! (Me-
gint leül apja székébe és a földre bámul. 
Majd hirtelen megint megszólal élesen.) 
Menj el innen! Egyedül akarók lenni. Be 
akarom fejezni a munkámat. (Lavinia zo-
kogva, szemét kezével eltakarva tántorog 
az ajtó felé. Kimegy. Az ajtót becsukja. 
Orin kinyitja a fiókot és bemártja a tollat.) 

(Függöny) 

F R L V O N Á S 
jói, hogy akkor is kényszeríteni kell, mikor 
Vinnie veled küldi sétálni. 

Hazel: Da Vinnie is mindig jön, soha egy 
pillanatra nem hagyja, egyedül. 

Peter (nevet): Hjia úgy, hát ez a 'baj! 
Hazel (élesen): Ne légy ostoba, kérlek. 

Em csak azt gondolom, és ezt szemébe ds 
megmondom, hogy neki rossz befolyása van 
Orinra. Érzem, hogy itt valami, valahogy 
borzaszô rosszy Orin néha megijed. És Vin-
nie . . . Megfigyeltem, hogyan néz rá. Na-
gyon megváltozott. Van benne valami viak-
merő. 

Peter (feláll): Micsoda hang ez, Hazel! 
Nem szégyelled magad! 

Hazel: Neim! Igenis jogom van megjegy-
zést tenni ama, hogy Orint hogyan gon-
dozzák ebben a házban. És ezentúl nem is 
fogok hallgatni. Rá fogom bírni Virmiet, 
engedje el hozzánk egy kis időre Orint. 
Hadd üdüljön fel nálunk. Mamával már 
beszéltem és ő nagyon szívesen látja. 

Peter: Látod, ez kitűnő gondolat, mind-
kettőjük számára. Vinniere is ráfér egy Ods 
pihenés. 

Hazel: De Vinnie nem tar t ja olyan ki-
tűnő gondolatnak. Tegnap már említettem 
neki és erre úgy nézett rám, hogy azt 
neon tudom ieíirni. (Határozottan.) De majd 
beszélek Or innal és megígértetem vele, hogy 
holnap átjön, akármit beszéljen is V i n n i e . 

Peter (csillapítóan veregeti vállát): Nem 
keil dühbe jönni semmiért. Majd segítek 
Vinniet rábírni magam is. (Nevet.) Segí-
tek én mindenben a világon, hogy Orinniak 
jobb legyen: tiszta önzésből. Mert amíg 
Vinnie hozzá van láncolva, nem tudunk 
megesküdni. 

Hazel (ránéz, lassan): Csakugyan el aka-
rod venni! Most! 

Peter: Micsoda buta kérdés! Mi az, hogy 
»most« ! 

Hazel (remegő hangon, közel a síráshoz): 
Nem tudom, Peter, nem tudom! 

Peter (résztvevően, de ugyanakkor elke-
seredve): Mi az ördög van teveled! 

Hazel (neszt hall a hallból, összeszedi 
magát): Csitt. 
(Orin megjelenik hátul, rájuk néz, majd 
körülpillant gyorsan, nincs-e ott Lavinia. 

Ezek köszönnek.) 
Orin Jóestét. (Izgatottan suttogva, közel-

lépve hozzájuk.) Hol van Vinnie! 



Kgycüen pról 
meglepő (íred 
mennyel jár 

Hazel: Seth azt mondja, hogy valami 
dolga akadt odakint. 

Peter (órájára pillant): Ejnye, nekem 
csakugyan sietnem kell a r r a a. tanáesgyű-
lésre. 

Orin (mohón): Mégy! 
Peter (tréfásan): Ne örül j olyan nagyon, 

hogy elmegyek. Az sértő, (Nevet.) 
Orin: Négyszem közt kell beszélnem Ha-

zellel. 
Peter: Jó, jó. Azért kergetni nem kell. 

(Nevet, hátbaüti Orint, elmegy. Orin követi 
szemével mindaddig, míg az ajtó csukódása 
nem hallatszik kintről.) 

Orin (Hazelhez fordul. Furcsa, titkolódzó 
izgalommal): Haœel, idehallgassonI VaLamit 
kérek m,agától! De várjon! E l ő b b . . . (Ki-
rohan, hallani, amint a hallból besiet a dol-
gozószobába. Hazel aggódva néz utána. De 
egy pillanat múlva Orin már jön is visz-
sza, kezében nagy, lepecsételt boríték. Ezt 
átadja. Elfúló lélekzettel beszél, ideg- s fej-
rángásokkal, közben az ajtót figyeli.) I t t 
van. Fogja ezt. Gyorsan. Vinnie meg ne 
lásisia. Tartsa biztos helyen és soha senkinek 
ne szóljon róla. Ha itt tartom, ellopják. 
Ismerem én Vinniet? Megígérd? 

Hazel: Mi ez, Orin! 
Orin: Nem mondhatom meg. Ne kér-

dezze. És ígérje meg, hogy sohasem 
bontja fel, csak akkor, ha valami törté-
nik velem. 

Hazel (megijed): Micsoda? 
Orin: Mondjuk, ha meghalok . . . V a g y . . . 

Ez a legfontosabb : ha Vinnie ihozzámegy 
Pé te rhez . . . Akkor az esküvő előtti napon 
bontsa ki és adja oda Péternek elolvasni. 

Hazel: Maga nem akarja , hogy összehá-
zasodjanak? 

Orin: Nem! Vinnie nem lehet boldog. 
Neki bűnhődnie kell. (Megragadja a kezét, 
izgatottan.) És hallgasson ide. Ne szeres-
sen engem többé. En most már másféle 
szerelmet nem ismerhetek, mint a bün 
szerelmét a bűnhöz, melyből ú j bűnök 
származnak, míg csak az ember olyan 
mélyen süllyed a pokolba, hogy lejjebb 
már nem lehet. Ott aztán békével lehet 
nyugodni. (Élesen felnevet és elfordul.) 

Hazel: Orin, ne beszéljen így! (Erőt vesz 
borzalmáéi. Gyengéden csillapítóan.) Csitt, 
szegény fiú. Jöjjön ide hozzám. (Az oda-
megy, Hazel átöleli.) Néha az az érzésem, 
hogy nagyon megkönnyebbülne, ha el-
mondaná nekem a baját. Nem gondolt erre 
soha? 

Orin (vágyódva): De igen! De igen! 
Gyónni akarok a maga tisztasága előtt. 
Bocsánatot akarok kapni! (Beszélni kez-
dene, de erőt vesz magán. Sötéten.) Nem. 
Nem megy. Ne is kérdezzen. Én őt sze-
retem. 

Hazel: Nézze, ne legyen ilyen csacsi. 
Vinnie maga mesélte Péternek, hogy mi a 
maga baja és azt mondja Péternek, hogy 
mondja el nekem is. 

Orin (vadul néz rá): Mit mondott? 
Hazel: Hogy maga összeveszett szegény 

édesanyjával akkor este, mikor . . . Szóval 
maga azóta folyton ezen töpreng és saját-
magát okolja a tragikus esetért. 

Orin (erősen): Értem! Vagyis arra az 
esetre, ha ón is beszélnék m a g á n a k . . . 0, 

Biztos és tökéletes szer a kellemetlen 
izzadás (különösen hónalj) 
tel jes megszüntetésén 

milyen ravasz! De most mégsem elég ra-
vasz! (Bosszútállóan.) Ne felejtse el, amit 
odaadtam magának. És tegyen pontosan 
úgy, amint megkértem. (Kétségbeesett 
könyörgéssel.) Az Isten szerelmére kérem, 
Hazel, ha szeret engem, segítsen nekem 
innen elszabadulni, különben valami ret-
tenetes fog történni. 

Hazel: Hiszen azt akarom! Holnap jöj-
jön el hozzánk és maradjon nálunk. 

Orin (keserűen): Csak nem képzeli, hogy 
ő elenged engem? 

Hazel: Hát nincs magának joga oda-
menni, ahova akar? 

Orin (keserűn): Ki tudnék osonni, mikor 
nem néz oda, maga aztán el tudna dugni 
s mikor ő jönne keresni, maga azt mon-
daná, hogy nem tudja, hol vagyok. 

Hazel (méltatlankodva): Nem, ilyet én 
nem csinálok. Én nem hazudok, Orin! (Le-
nézően.) Hogy lehet ennyire félni a nő-
vérétől? 

Orin (neszt hall a hallból): Csitt. Jön. 
Ne mutassa neki, amit odaadtam. Menjen 
rögtön haza és zárja el. (Lábujjhegyen el-
oson tőle, mintha félne, hogy a Hazel kö-
zelében találják. Leül jobbról a szófára és 
rosszul színlelt közömbösséget ölt. Hazel 
energikusan, hidegen nézi. Lavinia megje-
lenik és megijed, mikor kettőjüket egye-
dül Mtja. Gyorsan megérez valamit az 
atmoszférában, élesen néz egyikről a má-
sikra. Bejön.) 

Lavinia (Hazelhez színlelt közönnyel): 
Sajnálom, hogy olyan sokáig maradtam. 
Nem haragszol, úgy-e? 

Hazel: Szívesen ültem itt. 



Lavinia (leül középen a székre): Pétét 
hol van? 

Hazel: El kellett mennie tanácsgyii-
lésre. De mindjárt visszajön. 

Lavinla (ijedten, gyanakodva): Régen 
elment? 

Hazel: Nem nagyon régen. 
Lavinia ((Jrinhoz fordul, élesen): Azt hit-

tem, a dolgozószobában vagy. 
Orin (megérezve idegességét, ingerelve): 

Befejeztem már, amin dolgoztam. 
Lavinia: Befejezted? (Élesen Hazelra néz. 

Igyekszik tréfás lenni.) Ejnye, halljátok, 
de titokzatosak vagytok mind a ketten. 
Miben sántikáltok? 

Hazel (erőltetett nevetéssel): Ugyan, Vin-
nie, mit képzelsz . . . 

Lavinia: Valamit titkoltok előttem. (Meg-
látja a borítékot. Hazel megrezzen és ön-
kénytelenül a háta mögé rejti a borítékot, 
amelyet kezében tart. Lavinia ezt észre-
veszi. Észreveszi Orin is, aki Hazel segít-
ségére siet.) 

Orin: Nem titkolunk mi semmit. Hazel 
meghívott hozzájuk és el is fogok menni 
pár napra. 

Hazel (energikusan támogatja): Igen. 
Holnap már át is jön. 

Lavinia (sértetten, ijedten, hűvösen): Na-
gyon kedves tőled. Tudom, hogy csak jót 
akarsz, de Orin nem méhet. 

Hazel (élesen): Miért ne jöhetne? 
Lavinia: Kár is erről vitatkozni. Tud-

hatnád, h o g y . . . 
Hazel (haragosan): Nem tudok semmit. 

Orin nagykorú és odamegy, ahová neki 
tetszik. 

Orin (Hazelhez): Csak hadd1 beszéljen. A 
változatosság kedvéért ezentúl én fogok 
határozni. (Lavinia ránéz, megijed a hang-
jából érezhető diadal miatt.) 

Hazel (igyekszik álláspontját erősíteni 
és Orint is erőben tartani.) Azt hittem, 
örülni fogsz. Hiszen Orin számára ez biz-
tosan kitűnő lesz. 

Lavinla (haragosan): Nézd, kérlek, tö-
rődj a magad dolgával. 

Hazel (talpraugrik, haragjában elfelejti 
a borítékot rejtegetni, amely most nyilván-
valóan látható kezében): Ez a magam 
dolga. Én jobban szeretem Orint, mint tel 
Ügy viselkedel. hogy azt kell hinnem, 
hogy egyáltalában nem is szereted. 

Orin (meglátja a borítékot és inteni 
akar): Hazel! (Hazel elérti és kezét gyor-

Ha látunk csinosan, 
elegánsan öltözött hölgyeket, kér-
dezzük csak meg tőlük, ruhájuk, 
kompléjük, kosztümjük anyagát 

minden valószínűség szerint 

Klein Anial 
divatházában vásárolták 

Király-utca 49, (A Teréz templomnál) 

A jó árukat igénylő, takarékos csa-
ládok állandó bevásárlási helye. 

mn hátamögé dugja. Lavinia látja a moz-
dulatot, de egyelőre nem érti. Orin foiy 
tatja a helyzet menteset.) Azt mondta, 
hogy sietni kell haza. Nein szeretnem sür-
getni, d e . . . 

Hazel (gyorsan): Igen. Mennem kell. (In-
dul, igyekszik a borítékot rejtve tartani, 
mivel tudja, hogy Lavinia nagyon figyeli. 
Dacosan Ot inhoz.) Holnap várjuk, Orin. A 
szobája készen lesz. |Laviniához hűvösen./ 
Azután az inzultus után, amit tőled kap-
tam, Vinnie, meg fogod érteni, hogy ba-
rátságról többet nem lehet szó közöttünk. 

Lavinia (hirtelen közéje és az ajtó közé 
ugrik, haragos váddal): Mit dugdosol a há-
tad mögött? (Hazel elpirul, de nem akar-
ván hazudni, nem felel. Lavinia Orinhoz 
fordul.) Odaadtad neki, amit írtál? (Az 
habozik.) Felelj! 

Orin: És ha odaadtam? Az az én dolgom. 
Lavinia: Te . . . Te áruló! Te gyáva! (Va-

dul Hazelhez.) Add Ide rögtön! 
Hazel: Hogy mersz velem így beszélni? 

(El akar menni, de Lavinia elállja az utat.) 
Lavinia: Addig innen ki1 nem teszed a 

lábad, a m í g . . . (Letörik, konyőröQ.) Orin! 
Gondold meg, mit teszel. Mondd neki, hogy 
adja ide! 

Orin: Nem. 
Lavinia (odamegy hozzá, átkarolja, Orin 

elfordítja fejét, ő könyörög): Csak egy pil-
lanatig gondolkozz józanul. Ezt nem tehe-
ted I Mannon vagv. 

Orin: Éppen ezért. Mert Mannon va-
gyok! 

Lavinia: A mama miatt nem teheted. Te 
szorottcd, őt»» 

Orin: Mit törődött ő azzal. Rá ne hi-
vatkozz, 

Lavinla (kétségbeesve): Akkor az én ked-
vemért. Tudod, hogy szeretlek. Mondd Ha-
zelnek, hogy adja ide az írást és én meg-
teszek: mindent, amit akarsz. 

Orin (szemeközé néz, egészen közel haj-
lik arcához. Beteges erővel): ígéred? 

Lavinia (visszariad tőle, habozva): ígé-
rem. 

Orin (őrült diadallal kacag fel, de a kaca-
gást hirtelen abbahagyja. Odamegy Hazel-
hez, aki semmit sem ért abból, mi történik 
a testvérek között, de valami balvégzetű 
dolgot sejt és nagyon fél* Orin Laviniára 
néz és Hazßlhez beszél): Adja vissza, 
Hazel! 

Hasel (remegő hangon): Megyek haza. 
(Átadja-) Ügy látom, holnap hiába várjuk 
most már. 

Orin: Felejtsen el. Az az Orin, akit maga 
szeretett, elesett a háborúban. (Gyötrött 
mosollyal.) Csak a halott hősre emlékezzék 
és ne a nyavalyás hazajáró l«l'kéro. (Élesen.) 
Menjen, kérem. (Hazel zokogni kezd és va-
kon fut kd a szobából. — Orin visszajön La-
víníához, aki ott térdel a szék mellett, ahol 
Orin mellé omlott. Odaadta neki a borí-
tékot.) Fogd, remélem tudod, hogy amit 
ígértél, az azt jelenti, hogy Péterrel szakí-
tasz. És sohasem látod többé. 

Lavinia: Tudom, 
Orin: Csakhogy te azt hiszed, hogy én 

beérem ígéretekkel, amiket könnyen oda-
vágsz. Aztán rögtön elkezdesz spekulálni, 
hogyan lehetne megszegni őket. Hát nem! 
Olyan szamár nem vagyok! Én biztos aka-



rok lenni. (Lavinia nem felel és nem néz 
rá. ő Laviniát bámulja és lassan a vágy 
egy torz kifejezése ül arcára.) Azt mond-
tad, hogy mindent megteszel, amit akarok, 
ez nagy Ígéret, Vinnie! Mindent! 

Lavinia (visszariad tőle): Hogy érted 
ezt? Micsoda borzasztóságokon já r t az 
eszed, miala t t őrültségeket fecsegtél? Nem, 
nem akarom tudni, Orin! Miért nézel így 
rám? 

Orin: Ügylátszik, nem tudod, mi mindent 
jelentesz nekem? Mi mindenné tetted ma-
gad számomra . . . Mióta mamát megöltíük. 

Lavinia: Orinf 
Orin: Szeretlek minden bűntudatommal! 

Közös bűntudatunkkal . Talán jobban, mint 
kellene! 

Lavinia: Nem tudod, mit beszéls*' 
Orin: Vannak most már percek, mikor 

mintha nem volnál a nővérem, sem anyám, 
hanem valami idegen nő, akinek ugyanaz 
a szép ha ja van . . . (Becézve megérinti a 
haját. Lavinia vadul visszalöki, 6 vadul 
nevet.) Talán Marie Brantôme vagy. Es inéig 
azt mondod, hogy ebben a házban nincse-
nek kisértetek í 

Lavinia (borzalommal néz rá): Az Isten 
szerelmére . . . Nem! ö rü l t vagy! Nem gon-
dolhatod, h o g y . . . 

Orin: Hogyan lehessek különben biztos 
benne, hogy nem hagysz el? Akkor majd 
nem mersz elhagyni. Eppeö olyan bűnös-
nek fogod magad érezni, mint én vagyok. 
Ugyanolyan átkozott leszel, mint én va-
gyok. (Hirtelen haraggal, mikvr látja La-
vinia undorát egyre erősbödni.) Hát nem 
látod be, hogy okvetlen valami bizonyossá-
got kel szereznem? Csak nem akarsz az 
őrületben kergetni? Elkezdenék fecsegni! 
Elmondanék mindent! Meggyónnék min-
dent! (És mintha ez a szó megmozdítana 
benne valamit, h/xngja azonnal szenvedélyes 
rimánkodissá változik.) Vinnie, az Istenre 
kérlek, menjünk azonnal. Mondjunk el min-
dent. Bűnhődjünk meg mama haláláért és 
talál juk meg együtt a békességet. 

Lavinia (kisértve, kínzottan, vágyódó 
suttogással): A békességet. (Majd vadul 
talpraugrik.) Nem! Gyáva vagy! Nincs itt 
semmi gyónnivaló. Mi csak igazságot 
tet tünk! 

Orin (őrült gúnnyal fordul a képekhez): 
Hallottátok? Lavinia Mannont nehezebben 
fogjátok letörni, mint engem. Egy életen 
keresztül lesz vele dolgotok, kísérteni és 
hajszolni őt. 

Lavinia (elveszti önuralmát, őrjöngő 
gyűlölettel és dühvel fordul felé): Gyűlöl-
lek! Bár csak meghalnál. Hitványabb 
vagy, semhogy megérdemelnéd az életet. 
Ha nem volnál olyan gyáva, már megöl-
ted volna magadat! 

Orin (visszahőköl, mint akit megütöttek. 
Az őrület gyötrött kifejezése arcán bor-
zasztó megdöbbenéssé változott): Vinnie! 

Lavinia: Megölted volna magad! (össze-
omlik, Zokog.) 

Orin (sajnálnivaló, könyörgő suttogás-
sal): Vinnie! (Még egy percig megdöbbenve 
néz rá, aztán felocsúdik, az előbbi vad ki-
fejezés tér vissza szemébe. Vad humorral.) 
Tovább folytatod az igazságtételt, mi? 
Ugyanúgy az öngyilkosságba akarsz ker-

getni engem, mint én kergettem mamát! 
tizemet szemért, mi? C s a k h o g y . . . (Hirte-
len abbahagyja, maga elé mered, mintha a 
gondolat most ragadta volna meg gyötrött 
fantáziáját.) Igen, ez volna az igazság. 
Most már te vagy a mama. 0 ra j t ad ke-
resztül beszél. (Egyre jobban a gondolat 
hatalmába kerül.) Igen. Ez az út visz a 
békességhez, hogy megint megtaláljam. Az 
én elvesztett szigetemet. A halál is a bé-
kesség szigete. Mama ott fog várni en-
gem. (Izgatott mohósággal a halotthoz 
beszél.) Mama, tudod most mit csinálok? 
Térdre fogok hullani, bocsánatot fogok 
kérni tőled ós azt fogom m o n d a n i . . . 
(Szája vonaglik, mintha mérget ízlelne.) 
Azt fogom mondani: örülök, hogy megta-
láltad a szerelmet, mama. Kívánom, hogy 
boldog légy Brant ta l . (Diadallal kacag.) 
Meghallottad? I t t vagy a házban? Hívsz 
engem? Vársz, hogy Ihaza vigyél magad-
dal? (Indul az ajtó felé.) 

Lavinia (a monológ második felében 
ijedten figyel. Most bűnbánóan utána ro-
han és átkarolja): Orin, ne! Ne! 

Orin (eltolja, olyan hangon, mint egy 
bosszús fiú): Eressz! Mama vár! (Az 
ajtóhoz jut, onnan visszafordul). Csitt! I t t 
jön Péter. Hallgass. (Visszalép.) 

Péter: Bocsánat, hogy csak így bejövök. 
Az a j tó nyi tva volt. Hol van Hazel? 

Orin (természetellenes közönnyel): El-
ment. (Gyors, célzatos pillantással Lavinia 
felé.) Én megyek a dolgozószobába, a re-
volveremet akarom megtisztítani. Már na-
gyon berozsdásodott. Jó, hogy jöttél. Leg-

Nem akarok megőszülni !I! 
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Physichrom - hajrenovator 
Csalhatatlan szer ai egészsége«, termé-

szetes hajszín visszanyerésére éa az őszülés 
ellen való védekezésre. 

Ez a híres, rég bevilt hajvii nem featfi-
szer én semmiféle festőanyagot nem tar-
talmaz. A haj magábaszívja ezt a hajvizet 
és igy kellő táplálékot nyer, minél fogva 
az őszUlő hajszálak rövid idő múlva egész-
séges, természetes szint és megfelelő sflrl-
séget nyernek. 

Physirhrom-hajranovator erőeiti és szé-
píti a hajat, remekül fokozza a haj növé-
sét és megakadályozza az őszülést a leg-
magasabb korig. 

Halnrlch MXnnchen, Wien 
A r a I 4 pangO. 

Magyarosszégon gyártja: 

TÖR0K PATIKA 
Budapest VI, Klrâly-u. 12 
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H é t u k a l o u t 
A M l * 
« I 

Lánchíd Penzió L S & 
a Lánchíd b u d a i olüaláu. 
Csendes úri magánhúz. Köz-
ponti fűt s. Állandó melegvíz 

QUÍNAA 
S í i m és zsíros halra 

külön készítmény 
Kapható minden 
Jobb szaküzletben 

Szemölcsök, 
hajszálak, szeplők, szépséghi-
bák végleges eltávolítása 
garanciával. Külföldiek gyors 
kiképzéáe. KOVÁCS kozme-

tika. Teréz-körút 1/c . 
Szépítőszerek szétküldése. 

T e l e f o n 1-262-00 

» « D É V A * * 
szőrtelenítő krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. -
Kozmetikai különlegessé-
gek. Hungária-középkörút 
116. földszint 2., Thököly-

út mellett. 
Amerikából ránctalanító arc-
pakkolás érkezett, tr.ely házi-
lag is alkalmazhat». Hatása 
c s o d á l a t o s . — Kapható : 
Royal kozmetikában 
IV., Váci-utca 21. T.: 186-038 

iszörtelenitésben, 
I szemölcsirtásban, 

tartós szépítésben, ránc-
kezelésben Lórándné elek-
trokozmetika. Andrássy-út 
51 utólérhetetlen. Tanit-
ványkiképzés. I'. 1-204-63. 

Hormon-vitamin 
p a K h o l â s , f z S S 

végleges eltávolítása 
Altmann Magda 

kozmet ika i in tézetében. 
V., Katona József-utca 39. sz. 

Telefon' 1-20Q-Q4 
K u t y a n y a r a l t a t á s 

penzió, tanítás, szobatiszta-
ságra nevelés, t r i m m e 1 é s, 
állatorvosi felügyelet. XI.. 
Bikszádi-út 19. T. 26-85-76. 

Felülmúlhatatlan 

fiéreőmenfe 
s i t i I d f t â s â * . 

házi állatait. Nem mérgező, 
szagtalan. Ezt kérj* mindenül!. 
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O P E R A 
színház-u. 8. O arával szem-
ben. Tel. 1-286-28. Kényel-
mes úri otthon. Polgári árak 

C e n t r u m v.ev"mís 
császár-út 22. Tel : 1-138-08. 
Kellemes szobák. Kitűnő el-
látással már 4 p e n g ő t ő l 

G Ü L B A B A P E N Z I Ó 
MECSET-UTCA 14. Margithldnál, 
kertrenézS hSrSi nép szobák, folyó-
viz, hatalmai (araszok, napi (t pengi. 

Telefonszám s 16-64-3«. 

Rózsa Penzió 
II., Tapolc9ányi-u 6. 
Telefonszám- 1-522-90 
a R ó z s a d o m b leg« 
s z e b b h e l y é n 

Ha Budapestre jön, a 

Fészek Penzióban 
szálljon meg. Szobái, 
kosztja minden igényt ki-
elégítenek As meglepően 
olcsó. Károly-körút 24. 

Telefon: 18.94-49. 

Tömegbélyeget 
veszek Werner, Budapest, 
Károly-körút 10. Valódi meg-

szállás kapható. 

Magyar ötvösékszerek, 
saját készítmény. Ezüst-
és arajnyáruban nagy vá-
laszték. Billig N. L., 

Kossuth Lajos-utca 3. 

DIÁKLEÁNY BUDAPESTEN 
kellemes otthant, i r t Bereifet, tel-
jes ellátást nyer, olcsón. „Anya 

vagyak, anyja lennék" failure. 

•Divatkutyákc, luxnsebek, 
patkányfogók, haszonebek 
megrendelése (válaszbé-
lyeg). párosítása: Köz-
ponti Állatorvosi Bendelő, 
Vilmos császár-út 65. T.: 

1-245-96. 

DR. BAGYÓ Jánosai „Rózsadombi" 
airsdale-letrier kennele (Badspest, 
II. Araokaa. 8. T. t 1-522-05) |a-
lenti, hogy importált angol szár-
mazási tenyisznisténye, csehszlovák 
Varbandssleger, román champion 
i s derby. gviztes magyar champion 
WIRECÓAT NELL kilykel eladók, 
»leg tenyésztik is kliÚitók riszére. 
Apa t Italia champion CL0NMEL 
BONNIE BOY (Birmingham-Meran). 
A kilykik, tiszta aagol vérben 
tenyésztve, a legmodernebb tipnst 
képviselik. Kfllilldre vonaton, re-

paiiJgipen express szállítva. 

alább Vinnie nem marad egyedül. fKi-
megy, Péter csodálkozva néz utána.) 

Lavinia (visszafojtott kiáltással): Orin! 
(Nincs válasz, csak a dolgozószoba ajtaját 
lehet hallani, hogy becsukódik. Lavinia 
utána akar futni, de megáll. Péter kar-
jaiba veti magát, mintegy önmaga ellen 
menedéket keresve és el kezd belőle om-
lani a szó, hagy elnyomja a gondolatokat.) 
Szorítson magához, Péter. Semmi sem f.on-
tos, csak a szerelem, úgy-eí Ez mindennél 
fontosabb! Semmi ár sem nagy érte, úgy-e? 
Sem a szerelemért, sem a békességért. Bé-
kesség az kell. Az ember gyönge ahhoz, 
hogy felejtsen. Senkinek sincs joga senkit 
elzárni a békességtől. (Mozdulatot tesz, 
mintha a fülét be akarná fogni.) 

Péter (ijedten ettől a görcsös izgalom-
tól): őrül tség revolverrel foglalkozni, mi-
kor valaki olyan állapotban van. El ve-
gyem tőle? 

Lavinia (még szorosabban fogja, ömlik 
belőle a szó): ó, milyen csodálatos szép 
volna, Péter, ha már f é r j és feleség vol-
nánk és házunk volna és kertünk 1 Milyen 
boldogok Iestfünk! Mindent úgy szeretek, 
ami egyszerűen felnő! Fel a nap felé, mint 
a fák! Ami egyenes és erős! Gyűlölöm, 
ami lanyha és lehajl ik és önmagát r ág j a 
és örökösen az árnyékban haldoklik, (fel-
emeli hangját, mintha az már hisztériku-
san felmondaná a, szolgálatot. Es az előbbi 
mozdulattal, mintha fiilét akarná befogni.) 
Nem bírok várni! Várni és várni és 
v á r n i . . . (Ekkor tompa dörrenés hallat-
szik a dolgozószoba felöl.) 

Péter (kiszakítja magát, szalad): Szent 
Isten. Mi volt ez? (Kifut.) 

Lavinia (nehezen vonszolja magát az asz-
talhoz. Hangja gyenge és remegő): Orin, 
bocsáss meg! (Borzasztó erőfeszítéssel 
összeszedi magát, ajka fagyóp vonallá 
merevül. Gépiesen rejti egy fiókba a borí-
tékot és bezárja.) Be kell m e n n e m . . . (In-
dul. Meglátja a Mannonok képeit, akik 
vádolóan néznek rá.) Mit néztek így rám, 
mi? Há t nem ez volt az egyetlen módja, 
hogy megőrizzem a titkotokat? De most 
már végeztem veletek örökre. Hallottátok? 
Anyám lánya, vagyok, nem a tiétek. Élni 
fogok, akármit csináltok. (Hirtelen olyanná 
alakul a figurája, mint az apjáé volt: ka-
tonás, parancsoló, merev, mint éppen a 
Mannonok megtagadásakor lett volna iga,-
Mn Mannonná. Mereven kimegy a szo-
bából.) 

(Függöny) 

NEGYEDIK FELVONÁS 
(Szín a ház előtt három nappal később, 
késő délután. Seth jön lassan jobbfelől. Fe-

jét ingatja, dörmög.) 
Seth: Megint virágot szed, mint valaha 

az anyja . De ez még rosszabb. Már az üsz-
szes szobákat megtöltötte virággal . Azt 
hittem, hogy h a a temetésen túl leszünk, 
abbahagyja . Egy szál virágom sem marad 
a kertben. (Elnéz, haragszik, sötéten dör-
mög tovább.) Furcsa dolog, hogy katona-
ember fegyvertisztogatás közben megölje 
magát. Az emberek is mondogatják. A kis-
asszonytól most még jobban vissza fognak 
riadni. Aki Mannon, az errefelé most már-



hirtelen halált jelent. (Sötét büszkeséggel.) 
De Vinnie szembe néz velük. Ebből ugyan 
ki nem vesznek soha semmit. Mannon a 
talpán. 

Lavinia (jön balról. Nagy bokréta van 
nála, ezt odanyújtja Sethnek és különös 
üres hangon beszél/: Fogja ezt és ad ja a 
konyhalánynak. Mondja meg neki, hogy 
odabenn r a k j a szét. Péter t várom, azt aka-
róin, hogy minden csinos és jókedvű le-
gyen odabenn. (Elmegy, a lépcső tetején 
leül, merev, egyenes testtartásban, karját 
Hzorosan testéhez szorítva, lábait egyenesen 
egymáshoz téve. Dacos szemmel, hunyort-
tás nélkül néz bele a napsütésbe.) 

Seth (fogja a virágot és aggódva nézi La-
vinidt): Reggel ötkor, mikor felkeltem» itt 
lá t tam ülni a kisasszonyt. Mint minden 
reggel azóta, hogy O r i n . . . Nem volna jobb 
öiudni? (Lavinia nem is hallja, ö foly-
tatja.) Mi volna, ha kihoznék egy kereve-
tet ide a napra? Egy kicsit szunnyadna 
idekint, jót tenne. 

Lavinia: Nem. Köszönöm. Várom Pétert , 
(Szünet, majd kíváncsian.) Mért mondta, 
hogy idekint? Mért nem mondta, hogy oda-
bent aludjak? (Seth úgy tesz, mintha nem 
hallaná, elnéz.) Maga ér t i ezt. Elég régóta 
van nálunk. Mannonoknál. Maga tudja , 
hogy nem lehet pihenmi abban a házban, 
amelyet nagyapám a Gyűlölet és Halál 
templomául épített . 

Seth (kitör): Ne próbáljon i t t élni a kis-
asszony, menjen feleségül Péterhez és köl-
tözzék el innen, 

Lavinia: Hozzámegyek. Elköltözünk. El 
fogjuk felejteni ezt a házat is és mindent, 
ami törtónt benno, 

Seth: Ez már beszéd. 
Lavinia: Le fogom zárni és i t thagyom 

napnak és esőnek, hogy összeömoljon. A 
Mannonok arcképei majd elrothadnak a fa-
lon és a kísértetek el fognak tűnni ós a 
Mannonoikait mindenki el f og j a felejteni. Én 
vagyok az utolsó közülük és én sem leszek 
az soká, mert Niles Péterné lesz belőlem. 
Akkor ninos több Mannon, hála Istennek. 
(Hátrahajlik a napon és behúnyja a szemét. 
Seth ránéz, aggódik, köp, ekkor neszt hall 
és balra nézj 

Seth: I t t jön Hazel. 
Lavinia (ijedten, mereven felegyenese-

dik): Hazel? Mit akar? (Felugrik, mintha a 
házba akarna befutni, de aztán megáll a 
helyén, hangja megkeménysizik.) Maga 
mehet a dolgára, Seth. 

Seth: Igenis. (Lassan elmegy az orgona 
mögött, Hazelnek még visszaszól.) Kezeit 
csókolom. 

Hazel: Adjon Isten, Seth. (Megáll és rá-
néz Laviniára. Lavinia keményen néz visz-
sza, Hazel gyászban van, arca sápadt és 
szmnorú. Szemén sok sírás nyoma látszik 
De érezhető lényén egy makacs határozott-
ság is, mikor felmegy a lépcsőn.) 

Lavinia: Mit akarsz? Nagyon sok dol-
gom van. 

Hazel (nyugodtan): Nem ta r t sokáig, 
amíg elmondom, amit akarok. (Kitör.) 
Hogy Orin véletlenül lőtte agyon magát, az 
hazugság. Tudom, hogy az. öngyi lkos lett! 

Lavinia: Azt' hittem, hogy te leszel az 
utolsó, aki azzal vádolod Orint, h o g y . . . 

Hazel: Nem őt vádolom. E / t ne merd 
mondani! Téged vádollak! Te kergetted 
belet Tudom, hogy ezt nem vagyok képes 
bebizonyítani, éppen úgy, mint nagyon sok 
mindent, amire Orin célzott. De azt tudom, 
nogy i t t borzasztó dolgoknak kellett tör-
ténniük. Es hogy mindennek te vagy az 
oka 

Lavinia (eltitkolva ijedelmét, sremrehá-
nyást tetet): Váj jon mit gondolna most 
Orin, ha látná, hogy idejössz a temetése 
nap ján és engem okolsz azért a fájda-
lomért, mely a családunkat érte. 

Hazel (hibásnak érzi magát, de ugyan-
akkor dacosan tudja, hogy igaza van): 
Rendben van. Vinnie. Nem szólok többet. 
De tudom, hogy i t t van v a l a m i . . . Te is tu-
dod . . . Valami, ami Orint az őrületbe ker-
gette. (Sírvafakad.) Szegény, Orin 

Lavinia (maga elé mered., ajka megremeg, 
összeszorított foga között folytottan): Ne 
s í r j itt nekem. 

Hazel (összeszedi magát. Szünet): Bo-
csáss meg, de nem Is azért jöttem, hogy 
Orinról beszéljek 

Lavinia (idegesen): Akkor mit akarsz? 
Hazel: PéteT miat t jöttem. 
Lavinia (mintha ez volna, amitől félt. 

Élesen): Nekem, meg Péternek hagy j bó-
két, értetted? 

Hafeel: De nem hagyok békét. Nem enge-
dem, hogy hozzámenj Péterhez és tönkre-
tedd az életét. (Kérve.) Nem szabad! Lásd 
be, sohasem lehetne boldog veled. Ha csak-
ugyan szereted, a boldogságára kell gon-
dolnod. 

Lavinia (hevesen): Szeretem. 
Hazel: Már kezd miat tad boldogtalan 

lenni. Tegnap este összeveszett anyánkkal , 
mikor anyánk beszélni akar t vele. Életé-
ben először veszett ösBze vele. Ki forga t tad 
őt magából. Elment hazulról és hotelben 
vett szobát. Azt mondta, hogy soha az 
életben sem velem, sem anyánkkal nem 
beszél többet. Eddig a világon a legjobb 
f|iú és a legjobb testvér volt. Olyan bol-
dogan éldegéltünk hárman. Most egészen 

HETI KALAUZ FOLYTATASA 

HEGEDŰ 
TÓTH hangversenyhegeifi-
1-észíiőmesternél IV., Kossuth 
Laios-u. 8 József fötietceg 

udvari szállítója 

Gramofonok és lemezek 
használtak közismert leg-
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készen és mér-
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[X., Üllőt-út 69. 

C i p ö l 
Szemfelszedés 
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tása, Javítása. 
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zetem. , . D r e s s i n g " VIII., 

Baross-utca 41. íizlet. 

CIÁNOZ2 
Mezey Va<uum 

engedélyes vegyészmérnöki 
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1130 96. Művészi falradiro-
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megtörte anyánk szívét. Vinnie, ne tedd 
ezt. .Nézz a szívedbe és kérdezd meg a 
lelkiismeretedet Isten előtt, szabad-e ne-
ked Péterhez menned feleségül. 

Lavinia (kétségbeesve): Igenis szabad. 
Isten előtt! Mindenki előtti (Ránéz, dühbe 
jön.) Menj innen, mert hozom az Orin re-
volverét és lelőlekl (Dühe elszállt, gyenge 
és gyötrött lesz, leül.) 

Hazel (visszaretten); Kepes volnál, tu-
dom. Gonosz vagy. Mondd, Vinnie, mi tetí 
téged ilyennél 

Lavinia: Menj innen. 
Hazel: Vinnie! (Lavinia behunyja a sze-

mét, Hazel nézi. Szünet. Hazel remegő 
hangon folytatja.) Bendben van. Megyek. 
Tudom, hogy a szíved mélyén nem lehetsz 
közömbös a tisztesség iránt. Hiszen Man-
non vagy. (Lavinia lei sem nyitja a sze-
mét, röviden, keserűen felnevet erre,) Leg-
alább engedd Péternek elolvasni, amit 
Orin abban a borítékban hátráhagyott, 
Orin megígértette velem, hogy Péter el 
fogja azt olvasni, mielőtt megesküszik ve-
led. És én ezt már megmondtam Péternek. 

Lavinia (furcsám,, sajátmagának, lecsu-
kott szemmel): A halottaki Miért nem túri-
nak meghalni a halottak! 

Hazel (ijedten néz rá, tanácstalan, bi-
zonytalanul néz körül s ekkor lát valakit 
jönni balról): I t t jön éppen. Én elmegyek. 
Nem akarom, hogy találkozzék velem. 
(Indul, de az orgonabokroknál megáll.) 
Tudom, hogy szenvedsz, Vinnie ós tudom, 
hogy a lelkiismereted megmondja, mit 
kell tenned. Isten meg fog neked bocsá-
tani. (Gyorsan elmegy a ház mögé.) 

Lavinia (utána néz és dacosan szól): Én 
nem kérek bocsánatot sem Istentől, sem 
senki mástól. Én magam bocsátok meg 
magamnak. (Hátradől, behúnyja a szemét, 
keserűen.) Remélem, hogy a jók számára is 
akad1 egy pokol valahol. (Péter jön balról. 
Rosszul néz• ki. Lassan jön, földresütött 
szemmel. Meglátja Laviniát, azonnal igyek-
szik összeszedni magát és derűsnek lát-
szani.) 

Péter: Kezét csókolom, Vinnie. (Leül 
mellé. Lavinia nem nyitja ki a szemét, 
mintha félne látni. Péter aggódva néz rá.) 
Milyen kimerültnek látszik. Nem aludt? 
(Félszeg gyengédséggel ütögeti a kezét, 
Lavinia szája megremeg, mintha zokogását 
fojtaná vissza. Péter vigasztalóan foly-
tatja.) Bizony nehéz pár nap volt, de nem 
baj. Nemsokára összeesküszünk. 

Lavinla (nem nyitja ki szemét, sóváran): 
Szeret és el fög velem felejtetni mindent* 

Péter: Azt hiszem. Mindenekelőtt elköl-
tözünk ebből az átkozott házból. 

Lavinia (behúnyott szemmel, furcsán): 
Igen. A szerelem itt nem lakbatik. Elme-
gyünk és itt Wagyjuk, hogy ©pusztuljon. 
És el fogjuk felejteni, aki elpusztult. 

Eredeti világhírű Ludwig gyártmányú 
zongorabillentyűs, chromatikus 

tangóharmonika 
50 p e n g ő é r t 

MTVRXriTX ftangmzmntmfan 
J 6 z a • I - k 8 r ú t 3 7 

Péter (új keserűséggel a hangjában): 
Nem is tudunk olyan messzire menni, 
nogy nekem elég legyen. Gyűlölöm ezt az 
átkozott várost ós mindenkit, aki benne 
l a k i k . . . 

Lavinia (kinyitja szemeit, ijedten néz 
rá): Péter! Soha nem hallottam magát 
ezen a hangon beszélni! Keserűen! 

Péter (elnéz): Vannak dolgok, amik min-
denkit elkeserítenének. 

Lavinia: összeveszett miattam anyjával 
és Hazellel. Igaz ez! 

Péter: Honnan tud j a ! 
Lavinia: Hazel éppen most volt itt . 
Péter: És elmondta! Milyen ostoba 

Miért mondta el! 
Lavinia: Nem akarja , hogy magához 

menjek. 
Péter (haraggal): Kis kígyó! Micsoda 

jogon . . . (Kissé kényelmetlenül, erőltetett 
mosollyal.) Remélem, ügyet sem vet rá. 

Lavinia (inkáibb belsejében egy hang-
nak, sem mint Péternek felelt, dacosan) • 
Nemi 

Péter: ö és anyám egyszerre a legva-
dabb dolgokat vették a fejükbe. Majd túl-
esnek raj ta , 

Lavinia (aggódva): És hia nem esnek túl? 
Péter: Vagy megbékülnek, ha megháza-

sodtam, vagy pedig végeztem velük. 
Lavinia (szünet után kezébe veszi Péter 

arcát és magához fordítja): Péter! Hadd 
nézzek a szemébe. Maga szenved. A szeme 
tele van bánattal. Pedig a szemében ed-
dig nem volt, csak bizakodás. Most gya-
nakvó a szeme és fél az élettől. Máris ezt 
csináltam magából, Péter? Már kezd rám 
gyanakodni? Szeretné tudni, hogy mi az. 
amit Orin összefirkált? 

Péter (hevesen tiltakozik): Nem. Az nem 
igaz. Hiszen jól tudom, hogy Orin elme-
bajos volt! Miért figyelnék rá? 

Lavinia: Megesküszik, hogy sohasem fog 
gyanúsítani semmivel? 

Péter: Ugyan kérem. 
Lavinia: Es sohasem enged senkit kö-

zénk íjurakodni? Ügy-e nem? So'ha semmi 
nem ronthat ja meg a boldogságunkat! 
Ügy-e nem? 

Péter: Nem. Soha. 
Lavinia (egyre kétségbeesettebben): Azon-

nal esküdjünk meg, Péter. Ügy félek. Meg-
esküszik velem, még ma este? Majd talá-
lunk: papot, aki megcsinál ja. Egy pillanat 
alatt átöltözöm és olyan színt veszek fel, 
amit szeret. Vegyen el miég ina, Péter. 
Ügy félek várni. 

Péter (megriadva, kicsit megbotrán-
kozva): Nézze, ezt nem gondolja komo-
lyan. Nem, ez lehetetlen. Aznap, mikor 
O r i n . . . ö r á tekintettel kell lenini. (ön-
kénytelenül gyanakodva.) De nem is értem, 
miért fél" maga várni? Hát volt abban, 
arait Orin írt, valami olyan, amely meg-
akadályozhatná, h o g y . . . 

Lavinia (vad, megvert kacajjal): I t t 
van! A halott közénk állott és mindig 
közénk is állana, Péter. Maga rámbízza a 
boldogságát, de ez azt jelenti, hogy rá-
bízza a halott Mannonokra is. Azokra pe-
dig szerelmet nem le'bet bízni. 

Péter (még idegesebben és még gyanah-



vóbban): Miről beszél maga, Vinnie? Azt 
keil hinnem, liogy volt valami, a m i . . . 

Jbavinia (kétségbeesve): Nem volt. Semmi 
sem volt. (Hirteien átöleli.) Nem. Ne gon-
doljon e r r e . . . Még ne! Egy kicsit boldog 
akarok lenni a halottak ellenere is! Meg-
érdemeltem! Eleget tettem . . . (Vadul, két-
ségbeesetten könyörögve.) Hallgasson ide, 
Peter! Miért kell várnunk ezzel a házas-
sággal! Nekem öröm k e l l . . . És szerelem, 
hogy fel legyek vértezve az ellen, ami 
jön! Most rögtön kell. Hát nem tud elég 
erős lenni, Péter? Nem tud egyszerű és 
tiszta lenni? Nem tud ja elfelejteni a bűnt 
és látni, hogy minden, ami szerelem, az 
szép? (Kétségbeesett szenvedéllyel csó-
kolja.) Csókoljon meg! Fogjon szorosan! 
Akarjon engem! Kívánjon engem úgy, 
hogy képes legyen értem akárki t meg-
ölni! Én ezt t e t t e m . . . Magáért! Vigyen 
be ebbe a halottas házba és szeressen! A 
szerelem ki fogja kergetni onnan a halot-
takat! Szégyenkezve fognak visszafutni a 
liaiálba! (Tetején őrjöngő szenvedélyes oda-
adásának.) A k a r j engem! Vigyél engem! 
Vigyél, Adáml (Erre a névre hirtelen ma-
gához tért, hülyén nevet.) Ádám? Miért 
szólítottam én magát Ádámnak? Soha ezt 
a nevet nem hallottam, csak a bibliában. 
(Aztán hirtelen végleges reménytelen le-
mondással.) Mindig a halot tak lépnek 
közbe. Kár tovább próbálkozni! 

Péter (abban a hitben, hogy Lavinia 
hisztériás, mégis undorodva a szenvedélyes 
jelenettől): Vinnie, maga őrültségeket be-
szél. Nem tudja , hogy miket mond. Maga 
n e m . . . ilyen! 

Lavinia (halott hangon): Nem mehetek 
magához, Péter. Nem szabad többé látnia 
engem. (A férfi meghökkenve, bután néz 
rá.) Menjen haza szépen, béküljön ki 
anyjával és 'húgával. Vegyen el valaki 
mást. Nekem nem szabad szeretni. A ha-
lottak túlságos erősek, 

Péter (teljesen tanácstalanul): V i n n i e . . . 
Ez nem. l e h e t . . . Maga megbolondul t . . . 
(Gyanakodva.) Arról van szó, arról van 
szó, amit Orin írt? Mi volt az? Jogom 
van tudni, nem? (Nincs válasz, még job-
bari gyanakszik.) Orin olyan íurcsa volt, 
mikor mesélte, hogy maga a s z i g e t e n . . . 
Talán arról van szó? Valami azzal a ben-
szü lö t te l? . . . ' 

Lavinia (hogy ez a legalkalmasabb ki-
vezető út, kiszámított durvasággal): Hát 
igen. Ha meg kell tudni, nem hazudom 
tovább. Orin gyanította, hogy odaadtam 
niagam és igaza volt. 

Péter (visszariad, meg van törve): Vin-
nie, maga megőrült! Nem hiszem. Maga... 
Az lehetetlen . . . 

Lavinia (durván): Miért lehetetlen? Meg-
kívántam. Szerelmet akar tam tőle tanulni . 
Olyan szerelmet, amely ijem bűn. Az övé 
voltam. A szeretője voltam. 

Péter (felnyög, mintha arculcsapták 
volna. Borzasztó undorral néz rá. Majd 
megtört keserves haraggal): Szóval anyám-
nak és Hazelnek igaza volt. Maga alapjá-
ban véve rossz és romlott. Nem csoda, 
hogy Orin megölte magát. Szent I s t e n . . . 
Remélem, ho«y ezért az Isten meg fogja 
magát v e r n i . . . Én . ( V a k o n elrohan.) 

Laknia (utána néz, aztán egy kis két-
ségbeesett kiáltást hallatt utána): Péter! 
IN ein igaz! Hazudtam! (Hirtelen elhallgat, 
visszarnerevedik régi megkövesedett test-
tartásába, elveszett üres hangon szói 
utana.) Is ten á ldja meg, Péter. (Seth jön 
balról, a ház mögül, komoran, kíváncsian 
Uézi egy darabig Laviniát. Azt4ß, hogy 
jelenletét jelezze, el kezd énekelni. Eléne-
kel két sort, Lavinia nem néz rá és a vers 
szövegéhez csatolva szavait, — mivel a 
Shenandoah messzireutazásról beszél — így 
szól.) Nem, Seth, nem megyek én sehova. 
Ide vagyok én kötve a halott Mannonok-
hoz. (Nevet, indul a házba.) 

Seth (megijed arckifejezésétől, karjánál 
fogva visszatartja): Ne menjen be. 

Lavinia: Ne féljen. Nem úgy fogok én 
elmenni, mint mama és Orin. Az annyi, 
mint megszaladni a büntetés elől. E n g e p 
pedig már úgysem büntethet senki. En 
vagyok az utolsó Mannon. Magamnak kell 
megbüntetni magamat. És i t t élni a halot-
takkal együtt, rosszabb minden halálbün-
tetésnél vagy börtönnél. Sohasem fogok 
kimenni, sohasem fogok látni senkit . Be 
fogom szegeztetni az ablakokat, hogy 
semmi napfény be ne hatolhasson. Egys-
dül fogok élni a halottakkal. Meg íogom 
őrizni t ikaikat és hagyom, hogy hajszol-
janak, amígi az adósság ki nincs fizetve 
és az utolsó Mannon is el nem tűnik. (Kü-
lönös kegyetlen mosollyal néz előre, az ön-
kínzás hosszú éveibe.) Tudom, gondoskodói 
fognak róla, hogy sokáig éljek. Sajá tma-
gukat kell megbüntetniük, hogy megszü-
lettek. 

Seth (komor megértéssel): Igen. Én pe-
dig abból, amit a kisasszony mondott, egy 
szót sem hallottam. (Ürügyet keres.) Vala-
hol elhagytam a facipőmet, 

Lavinia (élesen): Menjen és szegezze bo 
az ablakokat. 

Seth: Igenis. 
Lavinia: És mondja meg a lánynak, 

hogy a virágokat mind dobja ki. 
Seth: Igenis. (Bemegy a házba, Lavinia 

felmegy a terraszra, ott megáll, vissza-
fordul és megkövesedett arccal mered egy 
darabig a napsütésbe. Seth kihajlik egyik 
jobboldali ablakon és kezdi becsukni a 
zsalukat. A z'salu nagyot csattan, mintha 
ez volna a döntő jeladás. Lavinia élesen 
sarkonfordul és a fakatona merevségével 
bemasíroz a házba. Az ajtó becsukódni 
utána.) 

FÜGGÖNY 

FLY-TOX 
F L Y - T O X A N T I M I T E 
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(IV. közlemény) 
KÖRVERSENY NYOLC PÁRRAL 
A páros vonalversenyeknek egyik h ibája 

az, liogy két győztes is adódik, egyik a 
mozgó, másik a f ix vonalon. Rendezési 
szempontból az sem kedvező, hogy a ver-
seny lezajlása után kell az összes eredmény 
nangsorbaállí tását megcsinálni, ami egy 
jódarab idő. Az a versenyrendszer, amelyet 
most bemutatunk, mindezeket a h ibákat ki-
küszöböli, sőt ezen felül még az az előnye 
is megvan, hogy mindössze négy duplikát 
doboz szükséges hozzá ós ál talában a fel-
szerelése roppant egyszerű. Realitás tekin-
tetében is kitűnőnek mondható ez a ver-
seny, márcsak azért is, mert minden pár 
szembekerül minden pár ra l és egyébként is 
egyforma konkurrenciában van minden-
kivel. 

28 leosztásból (hét négyleosztásos forduló-
ból) áll a verseny, egy esti kitűnő szórako-
zás, kb. 3—31/« órai idő. 

Az asztalokat megszámozzuk 1—á-ig, a 
párokat megszámozzuk: 1—8-ig. 

Az egyes számú asztal Észak—Dél vona-
lára az 1. sz. pá r ül, a Kelet—Nyugat vo-
nalra a 2. sz. pár ül. 

A 2. számú asztal É—D vonalára a 3-as, a 
K—Ny vonalra a 4-es pá r ül. 

A 3-as asztal E—D vonalára az 5-ös, 
K—Ny-ra a 6-os pár ül. 

A 4-es asztalnál E—D-en a 7-es, K—Ny-on 
a 8-as pár foglal helyet. 

A dobozokat 1—4-ig számozzuk. Mind-
egyik asztalra egy-egy dobozt teszünk le. 
Osztanak és lejátszanak egy kiosztást. 
Most dobozcsere következik. Ugyanebben 
az ülésrendben minden p á r lejátssza a négy 
kiosztást. Ezzel lezajlott egy forduló. A 
második fordulót más ülésrendben játsz-
szák le. A forduló befejezése u tán a párok 
ú j helyeikre mennek. 

A párok mozgása >a következő: 
A 8-as pár a negyedik asztal Kelet-nyr-

gat- ján végig iilve m'arad. A többi párok 
minden forduló u tán ú j helyre mennek ós 
pedig: 

1. asztal É-D -ről I. astzital K-Ny-im. 
1. » K-Ny-ról 2. » É-D-re. 
2. Ê- D-ről 3. » É-D-re. 
2. „ K-Ny-ról 1. » E-D-re. 
3. „ E-D-ről 4. » E-D-re. 
3. „ K-Ny-ról 2. » K-Ny-ra. 
4. É- D-ről 2. » É-D-re. 
4. „ É-D-ről 3. » K-Ny-ra. 
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A pároknak; ezt a mozgását úgy közöl-
jük a játékosokkal, hogy az asztalokra a 
világtáj-jelző kis cédula mellé még egy 
kis cédulát erősítünk, amely pl. így szól: 

Innen a 2. asztal 
Észak helyére 

Az északon ülő játékost, ha az É-D vo-
nalon mariad, az É helyre küldjük, a Dé-
len ülőt Dél helyre. Ha á tmegy az Észak-
Délről a Kelet-Nyugatra, akkor É--ról K-re 
és D-ről nyuga t ra di r igál juk. A Kelet 
Ny-on ülők helyfoglalását a következő for-
dulóban hasonló elv szerint oldjuk meg. 

A játszmák eredményeinek a fe l í rására 
szolgáló szkórlapok minden asztalon fek-
szenek. Egy-egy szkórlapon 4 par t i t jegy-
zünk fel, egy-egy forduló minden játszmá-
ját . Minden fordulóban tehát ú j szkórlapot 
kell adni minden asztalra. A szkórlap a 
következőképpen fest : 

Eredménylap 
É 

2. ford. 
D : 7. Sugár—Vadász pár 61 

K—Ny: 5. Kovácsné- Sass pár 5'/2 

Doboz-
szám Felvétel, eredmény É - D 

írt: 

1 È. 3 Tr+t + 130 3 

2 Ê. í P X 2 — 300 0 

3 K. 4 C-l 4- 50 2 

4 K. 6 S - liiO i1!» 

Ami dűlt betűvel van írva, azt a játé 
kosok, ia pontozást a játékvezető í r ják be 

A játékvezető minden forduló u tán ösz 
szegyüjti a teleírt sákórlapokat és miköz 
ben ia játékosok a következő forduló játsz 
máit játsszák, az előbbi forduló eredmé 
nyeit rangsorozza. Ez a rangsorozás úgy 
történik, hogy ,az eredménylapokat egy-
másra fekteti kissé eltólva, úgy hogy 
mindegyiknek a jobboldali része látható, 
amelyiken az elért eredményeket kifejező 
számok vannak. í g y az egy játszmában 



elért különböző eredmények egymás mel-
lett fekszenek. A rangsorozás lényegében 
úgy történik, mint azt a 3. közleményünk-
ben ismertettük. A legjobb eredményt el-
ért É-D pár 3-ast kap, a másod legjobb 
eredményt elért 2-est, az utána következő 
l-est és a legrosszabb eredmény 0-ást kap. 
Ha két vagy több pár azonos eredményt 
ért el, megosztjuk közöttük a rá juk jutó 
pontokat. 

Egy szkórlapra tehát az É-D párok ju-
talmazásaképpen 4 szám kerül és ezeknek 
az összege adja ki a szkórlapon feltünte-
tett É-D pár teljesítményét, az illető for-
dulóban. Ha ezt a számot 12-ből kivonjuk, 
megkapjuk a szkórlapon szereplő K-Ny 
pár teljesítményét erne a fordulóra. 

Most egy összesítő táblázatba beírjuk az 
eredményeket, illetve az eredményeket hoz-
záadjuk az eddig elért eredmények össze-
géhez. így a verseny minden fázisában 
összesítő-táblánk megmutatja, "hogy mind-
egyik pár hogy áll. 

Az összesítő-tábla vízszintes sorai az 
egyes párak rubrikáit, a függőleges sorok 
pedig az egyes fordulók eredményeit tar-
talmazzák. 

Kontroliul szolgál, hogy minden forduló-
ban 48-cal nő a pontok összegé. A befeje-
zés után a pontok összege tehát 336. 

Amikor már mind a hét forduló ered-
ményét lekönyveltük, megkaptuk ia v é g é r t 
ményeket és megállapíthatjuk a helyezése-
ket is. Győztes >az a pár, amelynek legna-
gyobb összpontozása van. 

Ennél a párosversenynél a figurák nem 
számítanak. Bizonyos véletlen igazságta-
lanságokat küszöböl ki ez az intézkedés. 

Még ha el is kell ismernünk, hogy a leg-
gondosabban megszerkesztett versenyrend-
szer mellett is adódnak szerencse-momen-
tumok és igazságtalanságok, ál l í t juk azt, 
hogy ez a versenyfajta a párok jó vagy 
rossz teljesítményének igen hű képét adja. 
Még fokozni lehet a realitást azzal, hogy 
ugyanazt a résztvevő mezőnyt, ugyanan-
nak a versenynek a formájában kétszer 
egymásután játszatjuk meg és a két ered-
ményt összesítjük. A magyar válogatott 
keret is egy ilyen rendszerű válogató triál-
versenyen mérkőzött meg és a szövetségi 
kapitány az itt elért eredmények figye-
lembevételével állította össze a csapatot. 
Ez a triál 8 versenynapon keresztül tar-
tott. 

Próbálják meg olvasóink egyszer ennek 
a versenynek a megjátszását. Ha valamit 
nem értenének, forduljanak szerkesztősé-
günkhöz. 

Jó mulatást kívánunk! 
MEGFEJTÉSEK 

az 1937. 28-as számból. 
Bridzsfeladvány. 1. KÖT kilences! (Észak a káró 

8-ast dobja.) Kelet tit és 2. kárót ihiv, káró bubi 
(Észak a 7-est adja). 8. Kőrlopás. 4. Pikk tize«. 
5. Pikk kilences, Dél a treff 2-est adja. Nyugat-
nak kétszer kell dobnia. Egy kört és egy kárót 
dob el. 6. Treff tízes. Kelet kényszerdobásban. Ha 
kört dob, Dél kőrje magas, ha káJót dob, Délnek 
két magas kárója van. 

Bridzsjutalmak az állandó heti jutalmak közt. 

Pszichológia a felvevőjátékban 
A világbajnokságon játszotta E. C. 

Goudsmit, a zseniális hollandi bridzsező 
ezt a négy pikket: 

# 1062 
< ? 8 7 5 
O K D B 8 3 
• 9 6 

É 

N y K 
p 

• D B 9 5 3 

O A 4 
• A752 

Kőr király az indulás, felvevő ütött az 
ásszal. Két veszély fenyeget az ellenjáték 
részéről. Egyik, hogy a treffet hamar meg-
bontják, a másik, hogy kárót hívogatnak 
az adu beütések alkalmával ós megszünte-
tik az átmenési lehetőséget. 

Goudsmit rögtön lehívta a káró ászt. Az 
a színezete a dolognak, hogy blank az ásza, 
a pikk tízessel aJkar á t ju tn i és a kárókira 
dobni akar. 

Ezután a pikk dámát hívta Goudsmit. Az 
ellenjáték csak a második és harmadik 
menetben ütött, nehogy a pikk tízesre át-
jusson, nem bontottak treffet , mert arra 
gondoltak, hogy a rossz treffet a felvevő-
nek úgyis a kezéből kell ' kiadnia. Kőrt 
hívtak mindig vissza ós Goudsmit telje-
sített. 

BRIDZSFELADVÁNY 
• K8 

0 A 8 2 
• 10 

* - É ~ • B 7 6 5 
< ? D B I 0 M K 

O B 9 8 O i 0 7 
* 7 6 P + 9 8 

A 5 4 2 

O D 

* D B 3 
Treff az adu. Dél hív és 7 ütést csinál. 
Megfejtési határidő a lap érkezésétől számított 

10 nap. 
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^ SZEGKESZTI : 

G r ä t z c r tJózref Ad! 
m é m ő U è) 

S K A N D I N Á V F E L S Z I G E T 
Beküldendő: vízszintes 1., 25., 54., 1GB. és íiigg. 1., 34. «2, 

VÍZSZINTES: 
Ibsen-dráma cime 
Lengyel orvos, az eszperantó 
feltalálója 
Az egyik skandináv állam 
Rt. — németül 
Bányába vezet 
Sir 
Svéd vegyész, nevét a dinamit 
feltalálásával örökítette meg. 
Vagyonát a svéd akadémiára 
hagyta avval a rendelkezéssel, 
hogy annak kamatait részre 
osztva, évenként a fizikai 
vegytan, orvostudomány, iro-
dalom- és békepropaganda leg-
kiválóbb tudósai közt osszák 
széjjel 
. . . . csillagok 
A kis Antillák legnagyobb szi-
gete 
Lámpa — németül 
Idegen kettős betű 
Vissza: rizs — németül 
Vegyjel 
Testrész 
Budapest röv. 
Római pénz 
Sír 
Igekötö 
Kettős — latinul-
Norvég kikötőváros 
Balzsam 
Relief — mássalhangzói 
Falevélnek van 
Az izmokat köti össze 
Szín 
Hozzáér 
Járunk rajta 
Római pénz 
Norvég drámaíró, pszichológiai 
problémákkal foglalkozó társa-
dalmi darabjai voltak 
Magyar iróosalád 
Amerikai tábornok 
Kereskedelmi kifejezés 
Női ruhadarab 
A vége 
Kúszó növény 
N. B. E. 
Vízi tündér 
Filmoperatőr 
Kopasz 
Magyar város 
Távol — németül 
Könyvben sok van 
Régi 
Zuhansz 
Amerikai állam 
Angol számnév 
Angol ital 
Elemi csapás , 
Zár 
Ké" vr .lyen 
Jó szíve van 

85. Autómárka 
86. Díszes épület 
88. Szamárbeszéd 
89. Női név 
90. Italkeverék 
91. R. F. R. 
92.Nobel-díjnyertes svéd írónő 
93. Betű (fon.) 
94. Nem — latinal 
95. Vadász és katona teszi 
97. Kocsma része 
98. Mitológiai isten 
99. Rangjelző 

100. Menet eleje 
101. Becézett női név 
102. Faedény 
103. Kikötőváros Franciaországban 
107. Idegen számnév 
188. Svéd író, a naturalizmus meg-

alapítója. Szótboncolta a sze-
relmet és a nőt bestiává anali-
zálta. A saját életét ugyanazzal 
a kegyetlen kritikával dolgozta 
fel 

110. Leszek — latinul 
111. Zeus szerelme 
112. ü. E. 
113. 995-ben nagy C B a t a helye (fon.) 
114. Idegen névelő 
115. Verne-regény hőse 
116. Nobel-díjnyertes norvég iró 

FÜGGŐLEGES: 
1. Lagerlöf-regény cime 
2. Hindu költő 
3. Ügy bizony 
4. Bajor város 
5. S. N. 
6. Csodálkozó szó 
7. Ilyen kölcsönt vettek fel a vá-

rosok 
8. Vissza: növény 
9. Bácsi — németül 

10. Nyelvtani fogBlom 
11. Trombitahang 
12. Államvasút 
13. Dühös 
14. Rt. — németül 
15. Csend jelzője 
17. Területmérték 
19. Idegen összetételekben kettős 
20. Finn származású, később ma-

gyar álampolgárságot szerzett 
szobrászművész 

21. Búcsúszó 
22. F. D. • 
23. E. P. 
26. Francia város a hasonnevű 

folyó partján 
27. Nortég író. Köztársasági pro-

pagandába miatt külföldre kel-
lett "mennie. 1903-ban meg-
nyerte az irodalmi Nobel-dijat 

29. A legtehetségesebb és legere-

detibb finn építész, a helsing-
forsi operaház építője 

30. Nagyon — németül 
31. Hamis 
34. Svéd Ázsia-kutató 
35. Határrag 
37. Hajtja 
39. Napnyugtai 
40. Igekötö i 
42. Szamárhang 
44. Lop 
45. Kötőszó 
46. Névmás 
47. Ritka férfinév 
50. Pestmegye! község 
51. Indulatszó 
52. Lünnrot Illés által összeállított 

finn népdalok és kisebb elbe-
szélő költemények gyűjtemé-
nye I 

53. Átevez eleje 
54. Szabószerszám 
55. Shakespeare-király 
58. Finn város 
61. Takács igéje 
62. Gazdasági szerszám 
65. Egitáj — németül 
66. Irányjelző 
67. Francia arany 
68. Lóverseny-műszó 
69. Hónap röv. 
70. így mondják Pesten a »cbau-

deau«-t 
72. Norvég zeneszerző. 
73. Mutatószó 
74. Klfekszlk a napra 
77. Vám — németül 
78. A finn nép ajkán élö költemé-

nyekből összeállított eposz 
79. Ájuló 
80. Énekel 
84. Eltölteni a telet 
85. Fizikai fogalom 
86. B. F. 
87. Görbíti 
89. Német prepozíció 
90. Eleső — anagrammája 
91. Szeretek — latinul 
92. Nobel-díjjal kitüntetett norvég 

sarkkutató 
93. Mitológiai isten 
95. Egész újke.letű 
96. Tibor — nagyobb fele 
98. Ilyen a gyógyuló seb 

100. Fehér fém 
101. Juttatok 
103. Idegen számnév 
104. Csúnya 
105. Vissza: seben keletkezik 
106. Német város 
107. Éjjeli madár 
109. Háziállat 
113. Névelő 
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Tárgyalás 
Betű- és képrejtvény pályázatunkra először »F. doktor« rejtvényei érkeztek be: 

y / Jl 
V c 

tt • wi Jl 
ÍM oo^ 

tt • 
t e ÍM oo^ 

V *1 
% 

J 3 
% i £ 

CSAK PONTOSAN! 

r r r i 7—-1 F Tj • 
» 

• • • • 

• • • 1— 
• 

• • • • • 

• • 
1 

• 

L 
• • 

3— 
• # • 

s 
• • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • 

összeálításnál, ugryanis jelzi, hogy melyik 
lesz az ú j négyzetben az ábra bal felső 
sarka.) 

KÖRÖK. 

Ezekből a dominókövekhez hasonló da-
rabokból négyzetet kell összeállítani. Eb-
ben a négyzetben a pontok a következő-
képpen legyenek elosztva: 

1. Az első függőleges sorban egy pont 
legyen, a másodikban kettő, a harmadik-
ban három s így tovább kilencig. 

2. Minden vízszintes sorban öt pontnak 
kell lennie. 

(A figurákban levő kis kereszt segít az 

1. Számozzuk meg ezeket a köröket 0-tól 
9-ig úgy, hogy a három oldal 4—4 köré-
nek összege mindig 20 legyen! 

2. Most pedig úgy számozzuk meg őket 
ugyancsak 0-tól 9-ig, hogy az egyes olda-
lak összege 16 legyen! 
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Cltiagmmntá& 
(dr. K. J., Pécs.) 

KABOS GYULA: Alugy Bakos. 
MURJTI LILI: Ili mit árul. 
EGRY MARIA: Etrign arám. 
SALAMON BÊLA: A méla sablon. 
RAJNA ALICE: Arcain a jel. 
SOLTÉSZ ANNIE: Néni osszál te. 

(Zimmermann Iirmia, Bp.) 

Egry Mária = Gyer imára 
Fejes Teri = Sejt-e Feri 

Strogoff Mihály—HOF M. liftgyáros 
* 

(Aleksandrowiez Anna, Bp.) 
Somló István — Most is lován 

Agay Irén — A nyári ég 
Pasteur = Pesta ur 

* 

(Győri Eleik, Bp.) 
Dénes György = Érdes gyöngy 

Gárdonyi Lajos = Jó Sanyi dorgál 
Latabár Árpád = Pá r darab iá, lát? 

Rajna Alice = Na, jár-e Laci? 
Tihanyi Vilmos — Hát mi ily nívós? 

(Dar ABS, Najgymágocs) 
A vár Árva vára; ázsió — oázis; 

gödör — ördög — dörög; f ránya — 
nyárfa; madár — dráma; zsiráf — 
frázis. 

Szavak, melyek hasonlóak, roko-
nok (pl. nevek, foglalkozások, álla-
tok, élelmicikkek stb., esetleg ellen-
tétek stb): I rma — Mari; János — 
Jónás; Gazsi — Zsiga; Adél — Léda; 
Misi — Simi; Anti — Ni ta; Dani - -
Dina; csikós — kocsis; evet — teve; 
kutya — a tyúk; veréb — véreb; 
zsir — rizs; kapor — korpa; bödön 
— döbön; kancsó — csónak; saru — 
uras; alap — pala; ágyfa — faagy; 
rúgás — ugrás; kaszál — kalász; 
tetem — temet; komor — romok. 

Jókai Móf = Jó irók ma 
Rákosi — í rások; Kosáry 

Farkas Imre = Rimes karfa 
Huszár Pufi = Húsz pár f iu 

* 

(Ubrik Jámasné, Bp.) 
Gaál Franci = A cingár fal 

Mip^xhazug^ágjo^k 
A kisbíró akkorát ütött dobjára, 

hogy az megrepedt s a hangja Pest-
re szállt. Útközben a hang annyira 
megkeményedett, hogy a Teleki-té-
ren cipőtalpnak adták el. A dolog 
természeténél fogva természetesen 
csak kedden lehetett viselni. 

GUMIUTAZÔK EGYMÁS KÖZT 
Egyik: Gyáram nadrágtartója olyan 

jó, hogy John Smith utazó nadrágtartója 
Newyorkban beleakadt a pályaudvar 
egyik lámpaoszlopába; az expresszvonat 
elindult s megállás nélkül ment S/xnfran-
ciskóig. A nadrágtartó mr. Smith-et, 
mihelyt kilépett a kocsiból, visszarántotta 
Newyorkban 

Másik: Ez semmi. Newyorkban egy 
nyolcvanötödikemeleti lakó az én gyá-
ram kalucsnijábfxn éppen el akart menni 
hazulról, amikor tűz ütött ki. Nem volt 
más választása, az ablcokon ugrott ki. 
Talpára esett s a kitűnő kalucsni rugal-
massága feldobta újra a 85. emeletig. 
Onnan újra insszaesett, újra felrepült, 
újra le, újra fel. Ügy kellett lelőni, hogy 
éhen ne haljon a levegőben. 

Uítalálmányaíí 
Villamos jegylyukasztó. Mindkét 

oldalon egyszerre lyukasztja a je-
gyet és hátul üres. 

* 
Egyfogú fésű. 

* 
Hatszemélyes sárcipő. 

* 
([Epstein (Béla., Berlin) 

Cigarettaszipka bedugaszolt szo-
pókával. Megkíméli a torkot a füst-
től és a szervezetet az oly káros 
nikotintól. 

* 
Esernyő, mely csak nyélből áll. 

Jelentékenyen könnyebb az eddig 
használtaknál. 

* 
Barométer, amely megfelelő gomb-

nyomásra az általunk kívánt idő-
járást mutatja. 

* 
Zongora, amelyiken ha megnyom-

nak egy gombot, akkor csak a fekete 
billentyűkön lehet játszani. 



K I S K E R E S Z T R E J T V E N Y 
•Beküldendő: vízszintes X., 58. és függ. 2., ttö. 

VÍZSZINTES: 
Nem veszett kl a Tabánmai 
Ennek fokán nehéz megállni 
Felelet a kit? kérdésre 
Cári palota volt 
A. lélek tükre 
. . . pátia (ellenszenv) 
Jan Kiepura hires dala 
S. V. S. 

. . son = szerelmi kapcsolat 
Három ujjú szőrös madár. 
Ausztráliában él 
Megszólítás 
Göre Gábor bíró uram nem ve-
tette meg 
E nemzetség eredetét Csabára 
viszik vissza. Magyarország 
keleti részének voltak ural 
Török női név (fonetikusam) 
Rövldmaidrág — nőkön (foneti-
kusan) 
Pénztárca »jelzője« 
Fergetege* vihar 
Eb ura is ez 
Kötőszó a latinban 
Középeurópai Kupa 
Vissza: japán játék 
A lusta kerüli 
Felkarolás része 
Révkapitány nincs meg enélkül 
Nagy sivatag (névelővel) 
Iga — keverve 
Jobb ilyenkor, mint soha 
Szórakozóhely 

<6. A szerencse jelzője 
47. Zu . . . (töri) 
48. Friss éra jelzője 
49. Dagálykór helyénvaló ez a kér-

dés 
51. Személyesnévmás tárgyesetének 

többesszáma 
52. Vissza: bibliai név 
53. Jó falat, különösen, ha éhes az 

ember 
54. . . . is fiam Brutus? 
55. Víz 
58. Valamely társaság tagjait erről 

ismerhetjük fal 

FÜGGŐLEGES: 
1. Ellentéte mindannak, ami el-

vont gondolat szülötte (latin) 
2. Madártan 
3. Tudomány, amely a föld légkö-

rének tüneményeivel és változé-
salval foglalkozik 

4. Nem mind arany . . . fénylik 
5. Meglepett felkiáltás 
8. Azonoe betűk 
7. Egy hónap latin neve. Ha 

»iusc-t kapcsolunk hozzá, egy 
szent beneventói püspök nevét 
kapjuk, akit Dlocletianus alatt 
kivégeztek 

8. K. G. I. 
9. Több görög és római monda 

bőse. Vergilius egyik müvének 
cimalakja 

10. . . . felvétetnek (Kirakatban lát-
hatók ilyen táblák. No, persze, 
nem mindenhol.) 

11. Az »Ember tragédiájáénak 
egyik jelenete játszódik itt le 

13. Egy ausztráliai sziget őslakója 
15. Hires orosz 
18. Magyarországot nevezzük ennek 
20. Latin névmás 
22. R. E. R. 
24. Korlátolt Társasig 
25. Egy vllághirü francia filmszi-

nésznő (Csata) nevének máso-
dik része 

28. Ver 
31. Hordóról kiabáló 
32. Egy nagy téli ünnep kezdődik 

ezzel 
33. Az Adriai-tenger partjának 

egy részét nevezik igy 
34. 0. B. E. 
35. Egy művészi tanulmány 
38. Az ilyen »jelzöjü« kutya a hon-

talanságot és árvaságot jelké-
pezi 

37. Azonos betűk 
38. Olajváros neve Kellermann 

egyik regényében 
41. K. K. 
46. Treuga . . . (Isten békéje) 
47. Báty »tartozéka« 
49. Latin kötőszó 
46. Több »e« 
51. A kokain »becézésének« — 

egyik fele 

I 4 Z H 3 



A KÖRSÉTA. 

S é t á l j u n k a c e r u z á n k k a l a házak 
körül, úgy, hogy minden házat egy-
szer megkerüljünk. A-ból indulunk. 

Melyik a legrövidebb út? 

M E o m m c K 
az 1937. 30. számból: 

Nagykeresztrejtvány (122—123): Tölts! (126): * 
GER I NCE SEM LŐ SALLATOK KISZMET M TAKSONY 
OLAJOSHAL E OR ÍGÉRŐ ISZLÁM RIA S I L V I A 
NIT TAORM INA FUVAROZ PTO SPRINTTÁV AKT 
DR VALLAALATT MÁRK V LE ATO C IT R I P KA 
MAGAS IV R I IRO D ÉVE INAL L E S S I N G ÖREG 
EMEL TATA ORÁS I L P I T N IZAM I EZK ATTILA 
NONO ON DURÁK TÁNTAL G 0 E ATTAK A G N 
TD DÜS BARITON B ODE UNALOM E ROMBOL 
ETO IL BUZOG K VADKAN LOKÁLPATRIOTIZMUS 
SALBE I Z E S I T KINO LŐ KIVERT R NANSEN 
BM AMIGÉL NADIR LO S E V T IDEBE A Z M 
0 IRA ERŐSÁRAMÚ OVA S CSŰRTE EZE CICERO 
LAZA IZ ABLAK LÓRAJZ KILO PARITÁS RIEN 
DROTON AD I AMORETTE MN MOI EDE AER MI 
OMLOS ALAGSOR KISLAK AAL SZÜNETELT TET 
GYAKORI SY K V IG ATŐ NIELLO ONT ATFOGO 
S L NEDŰ OROM KOVNOT NARBADA S CSENDŐR 
ÁRTO BAROM RECE ő ST 
GE IHA ESA ITALO B E 
NA LŐRÉSZ EL PER IRAT 
YUK DBL TEREK TAGORÉ 
UMBR IA ORFELIN TAMÁS 
GUKKER KARMEL E I Z GI 
OR MAMÁK ITO MOTYOT 
D UR I IR ITE IL ADNA 
TE UHU ITTAK GÉOL IL 
ÉTERI ANYAG MEKKA T I 
LEVA URA LETAROLNA A 
ELALÉLT E I RIAD UTAB 
TEHERMENTES INGATLANA 

Kiskeresztrejtvény (128) : 
HALÁLOS ÍTÉLET 

T F ILATOR IGÁT A 
A FEKETELEVE S R 
RR N A A R wA 
KAT LEVANTE PEN 
AXEL BANDI VAGY 
LANDOL Y TYEREK 
ELÉR AKÁKA LINA 
PPP AKÖRÖND SER 
KE S V Z S R I 
É CSELEKEDETT K 
M FEKETEPÉTER A 

JEHUD IMENUH IN 
Ki a korzót szereti: 1987-ben áthelyezték a ha-

jóállomásokat az Erzséibet-híd és a Ferenc József-
hid közé, tehát ha a 'háttérben a királyi palota 
látszik az álló hajó, mögött, akkor a kép 1934-e's. 

Kaszálás: '(120X15X23) .* (,18 X75> = 5 nap ,és 5 
óra. 

Fogadás; 5 megfejtésért A 'k»p 5X10 fillért, 
vagyis 60 fillért. íO meg nem fejtett rejtvényért 
A fizet B-nek 10X5=50 fillért. így 15 rejtvény 
köziil, ha A megfejtett 5-öt és nem fejtett meg 
10-et, A és B kvittek. — Mivel áprilisban 30 
nap van, tehát 30 rejtvényről van szó, tehát A 
5X2=10 rejtvényt fejtett rmeg. 

Budapest—London: 1. Furtwängler. 2. Párfőm. 
3. Morfium. 4. Jobbhalf. (F) = 1448. 

Hány óra van?: 12-nek a kétharmada = 8; 
6-nak az egynegyede = 2; 2-nek a fele = 1, tehát 
J óra és egynegyed van. 

ALLANDÚ HETI JUTALMAK 
(Postán küldjük tl.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
VOGEL RÓZSI, Bp., Ceglédi-út 1«. f. 

DERBY HELLER sajt, Juhtiíró, vaj csomag : 
H ALL A E1JZ8ÉBET, Erzsébet-körűt 42. 

Egy doboz RIGLER levélpapír (gróf TI-
sza I.-u. 14.): 

MELICH JÓZSEF, Bp., Gyáli-út 1. 

KALIMENT gyógycukorka (családi doboz): 
FELVINCZY ISTVÁNNÉ, Dunaföldvár. 

1 díszdoboz SZERENCSI MACSKANYELV: 
BUCH WALD KAROLY, Kecskemét, Csáky-u. 1U. 

GALAMBOS (Ferenciek-tere 4.) női divat-
sál: 

RÓZSA BÉLÁNÉ, Pestszfcnterzsébet., Zápolya-u. 4. 

TURNLIGHT PALABA komplett zseb-
lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66): 

SOMOGYI PANNA, Bp., Múzeum-ktfrút 10. 

1 pár GFB arany virág harisnya: 
KUCHARJS&KY ILONA, Bp., Katona József-u. 17. 
Egy nagy doboa világhírű NIVEA oréme: 
NAGY KÁROLYNÉ, Bp., Lengyel-u. 41. 

Egy nagy doboz VALERY pouder: 
FELDMAN A1LADÁRNÉ, Cegléd, Rákóczi-út 68;A. 

dr. Noseda OSMO púder: 
BARTÓiK aiLUS, Bp., Pozsonyi-út 14. 
GE-VI la selyemharisnya: 
KIS BÉLÁNÉ, Bp., Zoborhegy-tér 7/b. 
VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-út 

47.) Marvel-Chipre, Tuft-ptfder: 
MORVÁI ÉVA, Sükösd. 
BOON's kakaókülönlegesség, V. kg: 
ANDITS MAGDOLNA, Kékhegypuszta. 
6 drb. AUTO MENTH fogkrém: 
SZŐKE PÁLNÉ, Bp., Tátra-u. 12/b. I. 3. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
8 CH W ALM GYÖRGY NÉ, Nagytétény. 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
8 TR OB El« ISARI, Nagykanizsa. 
PIATNIK : MATYÓ BRIDZSKÁRTY A : 
RÁKOS GYULANÉ, Bp., Visegrádi-u. 12. 
DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
STRÓBEL 8ÁNDOR, Lovászpatona. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
BERCZELLER, NELLI, Románia. 
PÉZMÁN KORNÉL, Jugoszlávia. 
KISS ESZTER, Csehszlovákia. 
BARRA LÁ8ZLÓNÜ, Románia. 
KOZMA FRICI, Csehszlovákia. 
KÁROLY ELEKNÉ, Románia. 

REJTVÉNYÜZENET: 
Az állandó heti jutalmakra pályázók be-

küldési határideje a Színházi Életnek az 
illető helyre érkezésétől számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre vagy leve-
lezőlapokra ráírandó: »FEJTORNA«. — 
Megfejtések a Színházi Elet Bolt (Erzsé-
bet-körút 7.) levélszekrényébe is bedobha-
tók. Már egy helyes megfejtéssel is lehet 
pályázni, de több megfejtéssel nagyobb az 
esé1" 
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K Ö Z L E K E D É S ÓH! 
Beküldendők a nagybetűs deíinieiók által meghatározott szavak. 

VÍZSZINTES: 
1. GYORSAN JÁRHATSZ RAJTA 

A DUNÁN 
13. Batü fonetikusan 
14. Bibliai női név 
15. Van ilyen iroda és földrajz 
16. PESTKÖRNYÉKI KÖZLEKE-

DÉSI VALLALAT NÉVELŐ-
VEL 

17. Tavaszi ünnepnap 
18. Ilyen képekkel szeretnek ját-

szani a gyerekek 
20. Névmás 
21. Keleti uralkodói cím 
22. AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉSI 

VALLALAT RÖVIDÍTÉSE 
84. A mulatság 
25. Bánat 
26. Európai pénznem fonetikusan, 

névelővel 
27. Z. 0 . 
24. Alpesek — németül 
29. Férfi név 
30. Híres elhalt magyar főpap 

keresztneve 
31. Régi magyar szó 
32. Mezei munkát végez 
33. Vissza: ismert részvény a tőzs 

dén 
34. A nyárfa jelzője magánhang 

zók nélkül 
35/R. R. 
3«. Főér (0 = A) 
37. Vissza: névelő 
38. Dobálnak vele, gyakrabban, 

mint kenyérrel 
39. Énekére 
40. Aprólékos munkát végez 

gúnyos színezetű kifejezése 
41. Tegnaputánit 
42. Terhet felrakni 
45. Hamis 
46. Vigyázó 
47. Pezsgő jelzése 
46. Labdajátékhoz keli 
49. Segédige 
50. Az eleje 
51. Parancsoló 

FÜGGŐLEGES: 
1. Eltávozás 
2. Spanyol bortermő vidék 
3. Mitológiai alak 
4. Elbúcsúztat 
5. Mulató felkiáltás 

6. Vissza: zenei hang 
7. Z. R. 
8. Kedvelt szabadtéri gyerek-

játék 
9. Jósnő 

10. Finom ital 
11. Tivadar idagenesen 
12. 52 hét 
13. H. N. T. 
15. Üvegfajta — névelővel 
16. Leánynév (ék. csere) 
18. Nem maradtak egy helyben 
19. ISMERT HAJÓZASl VAL-

LALAT NÉPSZERŰ NEVE 
21. Balatoni fürdőhely 
23. KÖZLEKEDÉSI VALLALAT 
25. Pirosság 

26 magánhangzók nél-Rácsuk 
kül 

27. Egy időszak megörökítése 
28. Két mély magánhangzó 
33. Francia igevégződés — foneti-

kusan 
34. Török név 
35. FONTOS KÖZLEKEDÉSI 

VALLALAT (névelővel) 
36. A virág része — névelővel 
37. Ezt teszi a fodrász a hajjal — 

de magánhangzókkal 
39. Olasz határállomás volt 
40. Versfajta — németül 
42. Vallás rövidítve 
43. Üresség 
44. Erdei »vad« 
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