ÜNNEPI

OPERETTJÁTÉKOK

Idén augusztus 3. és 15-e között tartják meg Abbáziában az Abbázia-Lidó
szabadtéri színpadán a IV-ik ünnepi
operettjáték-oiklust. Három operett kerül,
előadásra, és pedig: Mascagni operettje,
a »Si«, Ábrahám Pál »Roxy«-ja és Johann Strauss »'Cigánybáró«-ja. Mindhárom
operelttben elsőrangú művészek játszanak, többek között Mafalda Favero, Nerina Ferrari, Mangini, Alfred Ziliani,
továbbá Bársony Rózsi és Dénes Oszkár.
Mint karmesterek: PJetro Mascagnin kívül Ábrahám Pál, Frederico Cupolo és
Naghael lépnek fel. A milanói
Scala
művészein kívül 40 tagú karszemélyzet
és 30 tagú svéd balletcsoport szerepel. Az
első ünnepélyes előadás augusztus 3-án
lesz, bemutatásra kerül a »Si« című operett. Szerzője és dirigense a világhírű
Pietro Mascagni. A »Si« második előadása
augusztus 6-án, Ábrahám Pál

Iis hülcst kaptam—nielyiiéf-fi.gva .»Iva.,
«erentu lJen It-uem hogy aon IriiU•nnyii-4 elrog/.o«!óu a' iesirmt.cn , Hogy
nem voltain <ipáx, sc fckünni. sc iíi"
ui, te ülni, se pétiigfelőHosni,se kivetkezni — hanem in mdug a' tselédciin
öltöztetlek., és azok »etkeziettek-lc, winden-féle patikai ortosiógokkai, cs egyéb
káli orvosságokkal próbál Um annak gyógyítását — de semmivel ki nem tudtam
magamat gyógyítaoi, —hanem «' mások'
javaslásábol elmentem, a' Kirúi ferdôre — a' mely vagyon ÖzamoaújTár mellett , és ott meg íe red te m 24 »erse» é*
azonfordésckáltal, Istennek U»Ià, ùx peu kigyógyultam, azon kegretten rr>.'mátixmusbol — minden petikabcli <ui a
nélkül:—mármost«Istennek báli, jói \.<
njok — következésképp*« jónak la'.o'a
lenni ezen baszuos Ferdül az orswigb*
másoknak k í n « tenni.
tt
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ABBAZIÁBAN

»Roxys-jának bemutatója augusztus 5-én
lesz. Az előadást a szerző vezényli, főszereplők Bársony Rózsi és Dénes Oszkár. A »Roxy« további előadásai augusztus 9. és 14-én lesznek, míg 11., 13. és
15-én a »Cigánybáró« kerül színre, Tavero
(ISaffi) és Ziliani (Baririkay) vendégfelléptével. A rendezés kitűnő és így a IV.
ünnepi játékok siker© teljes mértékben
biztosítottnak látszik.
IBUSZ IRODA VELENCÉBEN
Az IBUSz az Olaszország és Magyarország között örvendetesen fejlődő idegenforgalom további fejlesztése érdekében fiókirodát létesített
Velencében,
melynek Ideiglenes cime: S. Moïse u.
1474., ahol az ott megforduló hazai utazóközönség is kaphat magyarnyelvű,
megbízható felvilágosítást.

Szamosújvár-Gherla állomástól 1 kilométernyire Kolozsvár közelében fekszik ez a kies fürdőhely. Az állomáson a fürdő autója
fogadja a vendégeket. Ajánljuk azoknak, akik csendes, kellemes,
kisebb méretű, de tökéletesen komfortos nyaralóhelyet keresnek
A fürdőtulajdonos: dr. Gyarmathy Béláné, otthonias,
úri miliőt nyújt a nyaralók számára, akik valósággal vendégeknek érezhetik magukat ezen bájos fürdőhelyen

Évszázadok óta közismert
a Kéri-f ürdő gyógyhatása
Olcsó, úrias és kényelmes nyaralásra vonatkozóan prospektust küld:

Directiunea Bailor Baita posta Szamosújvár-Gherla Romania
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GONDTALANUL
ÓHAJT

U T A Z Z É K

NYARALNI.

2 é s 4 h é t ,

IBUSZ
II. v o n a t : 1938 július 1 6 — 3 1 .
ill. v o n a t : 1938 július 3 0 — a u g u s z t u s 14.
IV. v o n a t : 1938 augusztus 1 3 — 2 8 .
A II. és lll-ik vonatnál

2 hetes

meghosszabbítás!

Részvételi díjak 2 hétre:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

ABBAZIA v. LAURANA
CRIKVENICAv. N O V I
BLED (510 m)
VENEZIA—LIDO
R O M A - RICCIONE
ST. MORITZ (1800 m)
SANREMO
CORTINA D'AMPEZZO(1200 m)

170 P-tői
247P-tői
228 P - t ő i
275 P-tői
273 P-tői
351 P-tői
263 P-tői
273 P-tői

Sürgősen jelentkezzék:

A SZÍNHÁZI ÉLET
UTAZÁSI I R O D Á J Á B A N

I D I I C 7
AZ I U U

J

L

BUDAPEST, ERZSÉBET KÖRÚT 7.

M Á V M E N E T J E G Y -

T. 141-950

IRODÁKBAN

A M . N . B. 1049., 1053. és 1055. e n g .

XXVIII. évf.

Budapest, 1938. július 16.

30. 8 z á m

SZÍNHÁZI ÉLET
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI É S MŰVÉSZETI SZAKLAP

SZERKESZTI: INCZE SÁNDOR

LjUSHIU UVH»

Royal Színház: »Ide gyere rózeám«

u»wrvv
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(Angelo fotó)
A

Clark Gable. William Powell és Robert Taylor elmoiup milyen legyen
a

tââéiete&

A tökéletes f e l e s é g , . . Van ilyen? Igazán tökéletes csak a férfiábrándokban
él, ez derül ki az egyik legnagyobb amerikai ujságvállalat körkérdéséből, amelyre az újvilág férfiainak százezrei válaszoltak.
Milyen legyen a tökéletes, a
hibátlan, az eszményi élettársi Hűséges,
házias, az ura épctekeivel azonosuló,
szép, érdekes, megunhatatlan.
És legyen benne még valami, elemezhetetlen, »Je ne sais q u o i . . . « Az a valami,
ami tökéletessé teszi. A nagy amerikai
ankét a filmcsillagokat is megszólaltatja.
íme, néhány érdekes válasz:
CLARK

GABLE'

A tökéletes feleség elsősorban legyen
jó pajtás, hiszen a mai modern időkben

fe£eáéa
képtelenség az együttélés, ha a házastársak nem érdeklődőek egymás kedvtelései és időtöltései iránt. Például, ha
én szenvedélyes halász lennék, elvárnám a feleségemtől, hogy néha elkísérjen és érdeklődéssel
kibicelje
végig
harcaimat a vén pisztrángokkal.
Természetesen erre csak akkor számíthatok, ha én ugyanannyira
résztveszek az ő szórakozásaiban, akármi is
legyen az.
Régi, de bevált mondás, hogy coy jó
időben elmondott tréfa jobban megerősíti a boldog
házasságot, mint
bármi
más. Épp azért az idieális feleségnek
humorérzékkel is kell bírnia, úgyhogy
hibáimat mulatságosaknak találja.
Elvárnám tőle, hogy ne legyen
túlszigorú hamutartók és kiöntött
italok
tekintetében sem. Szóval mindabban,
amit egy átlagfeleség bosszús tekintettel büntet.
Tudnia kell, mi a kedvenc ételem és
ne vágjon tragikus képet reggeli közben, miközben tanácstalanul kérdi, hogy
mi legyen vacsorára?
öltözködésében
kissé tekintetbe kell
vennie az én ízlésemet, mert minden
férfi szeret büszke lenni az asszonyára.
Persze mindig ápolt és szép legyen,
akármilyen messzire is lakunk a kedvenc fodrászától.
Ha
gyermekeink
lesznek, hagyja,
hogy büntessem őket, ha megérdemlik,
ne ontson krokodilkönnyeket ilyenkor,
azt nyafogva, hogy én nem értem őt
ós a gyereknevelést.
Végül, ha valami anyagi bajunk volna, elvárnám, hogy egyenesen hoixija
a fejét és ne példálózzék
állandóan
más, nálam sikeresebb emberekre való
hivatkozással. Azt hiszem, ezek nem is
olyan lehetetlen k ö v e t e l é s e k . . .
WILLIAM

POWELL

Az én ideális
feleségem
ügyeljen
arra, hogy a férje ugyanolyan udvarlónak tartsa magát házasság után, mint
annakelőtte. Ha virágot hoz — kapjon
csókot, nem pedig egy f a n y a r visszaemlékezést a régi illőkben átmulatott
remek estékre.
Korán
reggel
keljen, reggelizzen
a
férjével és ugyanolyan
csinos
legyen
»Learen jó pajtás!«

...toondja

Clark

Gable

És még egy nagyon fontos: egyedül i.s
tudjon
főzni!

ROBERT TAYLOR
Inkább csinos
legyen,
mint Igazán szép, mert
hiszen egy kedves arc
többnyire vonzóbb és jobban le tud kötni, mint az
úgynevezett szépség.
De azért ne csak csinos
legyen, hanem kedves és
jóindulatú is. A
türelem
az ideális feleség
egyik
legfontosabb
tulajdonságaLegyen elnéző férje barátaival szemben. Persze
a férjnek is igyekezni
kell az asszony barátnőimegfjelelő
hangot
»Móg nagytakarításkor se csinál Ion rendet az or 8 holmija közttH.
vei a
... William Powell ezt kéri a tökéletes feleségtől
eitalálni.
K é r j e ki otthoni dolgokra a f é r j tanácsát. A férjnek ugyanilyenkor
is, mint akármelyik
gálavacsorán. Ha búcsúzik munkába induló így kell az asszonyhoz fordulni, egyik
urától, mindig jókedvűen mosolyogjon.
se zárkózzon el a másikat érdeklő ügyek
Ha hazajön az u r a a munkából, szoelől.
kott karszéke v á r j a a kedvenc helyén
és még nagytakarításkor
se csináljon
az ura holmija között
rendet.
Érdemes ezeket a dolgokat a hölgyeknek megszívlelni, hiszen hozzáértő urak
A f é r j e r u h á j á t szeretettel kezelje, a
nyilatkozták. Bár a dolog pikantériájárégi komótos cipőjét vagy vadászruhás
hoz
hozzá tartozik, hogy a sztárok
ját pedig tiszteletben tartsa, ne adja
kissé elfogultak. Hiszen William Powell
oda valami koldusnak, bármennyire is
valószínűleg nem t a r t j a töjótékony szíve van.
letes feleségnek Carole LomHa a f é r j félve megemlíti, hogy az
bard-ot, mert különben nem
anyja készül hozzájuk látogatóba —
váltak volna el évekkel
mosolyogva fogadja a hírt és ne csiezelőtt. Viszont
Clarké
náljon jelenetet.
Gable tökéletesnek t a i ^ f l
Ha a f é r j a kedvenc viccét többször
h a t j a , mert r ö v i d e - ^ H
mondja el, nevessen r a j t a kedvesen és
sen feleségül v e ^ ^ Ê
ne kiáltson fel, hogy ennek a történetszi Carole-t!.
nek szakálla van.
Kísérje figyelemmel, de sohase szóljon bele üzleti dolgaiba. Gratuláljon
csinos titkárnőjéhez. Ugyanannyi jóindulattal egy szabad estét is engedélyezhet neki hetenként.
Ha az ideális asszony deprimált vagy
rosszkedvű, fékezze magát és ne törjön
ki könnyekben, mert a férjek
irtóznak a siránkozó feleségtől. Ugyancsak:
ne csacsogjon a f é r j e ós annak barátai
előtt ostobaságokat.
Az ideális feleség a férjjel mindig
á g y bánjon, mintha csakugyan ő volna
a ház feje. Kérje ki mindenben tanácsát, még akkor is, ha nem is ad sokat a véleményére.
»Inkább csinos lágyon, mint szép«

... mondja

Robert

Taylor

A fiatal szigeti szabadtéri
színpad
örvendetesen
fejlődik.
Gyermekek
tejen, a színházak tapson
gyarapodcsecsemőnknak. Es lám: legifjabb
nek már harmadik foga
(darabja)
mutatkozik.
A darabot jobb
híján
»Nótaszüret«-nek keresztelték, én inkább »Az ellopott nóta« címet adtam volna neki, minthogy az eset
e körül forog. Node sebaj, jobb, ha
a darab chnét kifogásoljuk,
mint
magát a darabot.
A látvány, ami
elénk tárul: tündéri. A fényözönnel
megvilágított
háttér,
balra
fehér
nyírfák, jobbra sötét bükk és hárs,
— lehet, hogy tévedek, de annak néztem őket — aztán a vidám, fellobogózott csárda és a sötét, roskadozó,
félelmetes boszorkányputri,
éles és
dermesztő ellentét. Ügy különböznek
egymástól, mint Hófehérke a gonosz
mostohától.
Node mesében élünk és
ebben a tündéri világban az emberek bátrak, jók, önfeláldozók és szerencsések. Így aztán Izabella meg-'
kapja a csinos és jóhangú Palló Imrét. A gonosz boszorkányok
ellopják
a magyar nótát, de a szerelmes ki
tündér elárulja a gaztettet,
mire
Pallónk legyőzi a boszorkányokat és

visszaszerzi a dalt. Álomszerű a tündérek tánca. Bornemisza Eva mint
éj királynője,
bájosan festett
a
ringó-rengő, táncoló és repdeső tündérek között. Mint kép, ez volt a
legszebb,
de tetszett az utolsó is,
az éneklő, vigadó, lakodalmas menet. Mulatságos a boszorkányok
éjjeli kirándulása, a cigánybanda veszekedése.
Sz&ÉíifrtÚwáves
látvá-

KHUiT
mócsvirágom?

Olty Magda és Bornemisza

Éva

ad a nadárnak,
,'1-ágri. szállni . . .

bsaj/

/ajos, Sala Domokos és Major

Tamás

(Foto Pálháíy)

SARI: Emlékezzünk a
régi Tabánra . . .
fis

PÉTER: Ha rossz vagy mei
némán tűr tovább , . .

Szepes Lia és Kompóthy
Gyula

Sizepes Lia és Szűcs

Lc

Royal Színház: »Ide gyere rózsám«

nyosság
a nótaszüret,
színes
melodikus. Érdemes
megnézni.

és

*

A hét másik újdonságát a Royal
Színházban Dénes Gyula írta, zenéjét Kamjonkay
István szerezte és
a címe »Ide gyere rózsám«.
Remekek a színészek, csinosak a színésznők benne; azt hiszem, viharos sikere lesz. Feleky Kamii, mint báró
Karády
elragadóan dzsiggelt és a
többiek is akár örültek,
akár
szomorkodtak,
több-kevesebb
gráciával lejtették
el érzelmeikel.
A történet az, hogy
Solthy György,
vagyis
Csécsy, az öreg,
nyugalomba vonult cigányprímás,
aki
tetszetős
falusi kastélyt
és birtokot
hegedült
össze
magának, szívéből utálja a dzseszt,
amelyet
FE1HKIE: Hajnalig mulassunk,
az úr nem fizet! . . .

Gábor Tibor, László Lola,
Fodor Artúr
és
Heltai
Andor
Royal Színház: »Ide gyere
rózsám«
(Foto Angelo)

ellenségének, és a magyar
megrontójának
tart.
Ez
a drámai pont: a
cigánymuzsika
a modern dzsesz-zene drámai összeütközése. A szerző igen
ügyesen
szőtte
meséjét:
a
cigányprímás
lánya éppen egy
dzseszkarmesterbe
bomlik bele, amiből azután három
elvonásra váló kiadós
bonyodalom
támad. Az öreg eleinte örömmel fogadja
lánya választottját,
amint

SARI:
Kössünk szövetséget
boldogságunkért

Szepes Lia és Szűcs László
Royal Színház: »Ide gyere
rózsám«

békítő
boldogságában
úszik a nézőtér.
A
hölgy szereplők:
Szepes Lia, László Lola
és Rácz Vali csinosak
és kedvesek. A nézőtér
a forró kánikulai napon is kellemesen hűtött volt és még azt
VIOLA: Hol késik a mesebeli herceg?

Itácz

Vali, Szepes Lia és
László Lola

Royal Szinház: »Ide gyere
rózsám.
(Foto Angoto)

A
mellettem
ülő
hölgy
csupa
hegyes
apró csigákba
göndörített frizurát
hordott;
olyanok voltak ezek a
csigák, mint a staniclik.
Érdekes újdonság ez a
fodrászat terén. Olyan
lelkesen tapsolt,
hogy
minden csigája különkülön
remegett.
Aki
szeret
nyáron
színházba menni, az okvetlen nézze meg a darabot, mulatni fog.

SÁRI; Ide gyere rózsáin,
Ide simulj hozzám . . .

Szepes

Lia és
György

Solthy

Royal Színház: »Ide gyere
rózsám«

a bizonyos
gombostűt
sem lehetett
eldobni,
annyian voltak. A közönség
úgy
tapsolt,
mintha fizettek
volna
érte.
HUNTEBNS: Ezentúl én
leszek az úr a h á z n á l . . .

Köpeczi-Boócz és
Szeréna

Sziklai/

Royal Színház: »Ide gyere
rózsám«
(Foto Angelol

Ahogy írásaim
között
keresgéltem, egy csinos kis képes prospektusra akadtam.
Olyan, mint
egy
nagyon
előkelő szálloda
prospektusa, fotográfiákkal
tarkítva,
parkról, hálószobáról, szalonról. Csak ha
a szöveget olvassuk, látjuk, hogy a
kis füzet nem szállodát,
hanem
öröklakást hirdet, azaz
Hollywood
híres temetőjét, a Forest Lawnt ismerteti.
Előre
kell
bocsátanom,
hogy Hollywoodban
igen
tömegesen halnak meg az emberek. Meghalnak, mert aki nem ott született,
rosszul bírja a klímát.
Meghalnak,
mert aki, ittas állapotban autót vezet, az ritkán jár jól és Hollywoodban mindenki autót vezet és legtöbben ittas
állapotban.
Végül meghalnak, mert különböző erkölcsi és
anyagi okokból öngyilkosságot
követnek
el. Az öngyilkosok
többnyire szegény statiszták, akik éveken keresztül
vágytak
és
vártak
a nagy szerepre.
Végül mikor látják, hogy a dolog reménytelen és
soha életükben nem fog nevük nagy
betűvel a lapok első oldalán szerepelni, kiegyeznek
a sorssal
úgy,
hogy legalább haláluk után jusson
nekik egy kis »publicity«. A hollywoodi öngyilkos
rendesen
valami
nagyon
látványos
módon
végez
magával. Hollywood
és Pasadena
közti mély vízmosta szakadékot híd
köti össze. Ez a híd egyike a legkedveltebb
halálugrási
pontoknak,
úgyannyira, hogy Pasadena
városa
idén drága pénzen magas, szöges
dróthálót húzatott a híd karfájára.
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A
hollywoodi
öngyilkosjelöltek
azonban olyan elszántak, hogy még
a szöges drót sem tartotta
őket
vissza. A város most azon gondolkodik, nem lenne-e jó terv, villanyáramot ereszteni a hálóba? Jó erőset. Másik közkedvelt
öngyilkossági
mód, leugrani Hollywood
második
L betűjéről. Tudniillik a város feletti sziklás hegytetőn, minden este
kigyúl
egy óriás pirosszínű
vil»Hollywoodland«.
A
lanyreklám,
Holly második L betűjében
majdnem. minden
villanykörte
törött.
Már nem is helyettesítik
újakkal.
Hogy miért pont ez az L betű
olyan népszerű,
nem tudom, de a
divatnak nincs
magyarázata.
Egyszóval,
Forest Lawn — mely
minden utcasarkon, minden moziban hirdet, mint a város
legkiesebb,
legózondúsabb pontja, valóban nem
felesleges
intézmény.
Forest Lawn a világ
legvidámabb
temetője. Amint átlépünk
a gyönyörűen aranyozott
rácsos kapun,
első pillantásunk
egy fából
faragott, életnagyságú, skarlátpiros
kabátos rendőrre esik. Ez a rendőr a
kocsiút közepén posztol és kinyújtott karján táblát tart: »Autók lassant Gyerekek csendesen!
Kutyáknak tilos/« A valóban
gyönyörűen
tartott óriási parkban csupa vidám
síremlék.
Táncoló cherubinok, múzsák, nimfák. Egy igen díszes szökőkút azt a pillanatot
ábrázolja,
amikor több, ókori
fürdőkosztümbe
öltözött divathölgy
ráakad a sás
közt elrejtett kis Mózesre. A park-

ban található
főbb épületek a következők: Először is kis dombon az
úgynevezett
Memorial Tower.
Ez
olyasféle, mint nálunk az Erzsébetkilátó, éjjel neonfénnyel
kivilágított torony. Azután
két kápolna,
egyik skót, másik római.
Tetszik
emlékezni a »Ghost goes West« című film skót kastélyára?
Arra a
kastélyra, melyet Skóciában lebontottak,
köveit
megszámozták
és
úgy szállították
Amerikába,
ahol
pontosan újra összeállították.
Ez a
kastély nem a filmíró ötletében született. A Forest Lawn két kápolnáját pontosan ugyanígy
szállították
az óvilágból az újba. Azután itt a
Mortuary, azaz Moi-gue. A prospektusban látható, hogy a Morgue helyiségei
olyanok, mint a párizsi
vagy newyorki Ritz legszebb hálószobái. Gyönyörű Louis XV. bútorok, kényelmes
ágyak, csipke- és
selyemtakarók
és függönyök. Ahogy
a prospektus
mondja:
Hozzátartozók a le g exkluzív abb
környezetben
tölthetik
utolsó óráikat a megboldogulttal. A Forest Lawn főépülete
azonban
a hires
Columbarium.
Egymásba
nyíló
márványtermekben pihennek az
elhamvasztottak.
A márványtermek
falai csupa polc
és a polcokon egymás mellett, kissé
vegyeskereskedésszerűen,
dobozok,
ládák, vázák, urnák, a
legmeglepőbb antik és modern minták szerint.
A Columbaríumban
éjjel-nappal
pillanatnyi
szünet nélkül szól a
zene. Ne tessék
megijedni,
nem
jazz, hanem orgona és nem foxtrottot, hanem népszerű müdalokat játszik. Ugyancsak
itt látható a Forest Lawn büszkesége, Leonardo da
Vinci Utolsó Vacsorájának
kópiájaEz a kópia messzi felülmúlja
az

eredetit.
Mert míg az eredeti csak
egyszerű
öreg festmény, a kópia
üvegablak
alakjában készült, mely
hátulról
különböző színű
villanykörtékkel,
tetszés
szerint,
vörös,
sárga vagy zöld fényben
kivilágítható. Ezt csinálja utánuk da Vincii
A Columbarium
bejáratánál
lóg
Forest Lawn térképe.
Minden útnak szép poétikus
neve van, Rosemary road, Memory lane (Rozmarin-út, Emlék-utca) stb.
A térképen
feltűnt
egy
Dahlia
Terrace nevű részlet, melyet nem
láttam.
Megkérdeztem
a
portást,
hogy a poétikus hangzású Dahlia
Terrace micsoda?
— Ott vannak a
mosdóhelyiségek
— szólt a portás
könnyedén.
Még csak ennyit:
Forest Lawnban valláskülönbség
nélkül vannak
az emberek
eltemetve.
Viszont
a
Forest Lawn-tól
nem messze eső
»Pets Cemetery«
nevű
állattemetőben a katolikus, protestáns és izraelita
hívők kutyái, macskái
és
kanárijai egymástól szigorúan elkülönítve
pihennek.
Mikor a temető-kirándulásról
hazaérkeztem, első utam a telefonhoz
vezetett. Felhívtam legkedvesebb és
legmegbízhatóbb
hollywoodi
barátnőmet, Miss Zoe Akinst és becsületszóra megeskettem, hogy amennyiben leugranék
a Pasadenai
hídról,
vagy a Hollywoodland
második Ljéről, földi maradványaimat
semmi
körülmények közt sem adná át Forest Lawn-nak.
Zoe igen kedvesen
megígérte,
hogy saját
kertjében
egy narancsfa tövében földeltet el
és sírkövemre
a Metro
oroszlánját
faragtatja.

13

Irta: FARKAS IMRE
A liliom szebben virul,
A muskátli jobban pirul,
Nevetnek a dáliák,
Ünnepel a Rózsasziget,
Száz éve, hogy áll a Liget
S kinyílott a rózsaág.
Mocsár, puszta rétek csendje
Volt száz évvel ezelőtt itt,
S kivirult az első zsenge,
Kivirágzott s vele nőtt itt
Egy pár bokor, majd platán —
Rigó dalol már a fán.
Eltűnt a gém, a kuvik,
Tarka szegfűk szirma derül

Egy magányos sírhant körül,
melyen egy szó áll: »Fuit«.
Májusi szép napsütésbe
Ide gyül a város népe.
— Széles kalap, nagy napernyő
Puffos ujjú karcsú delnő,
Mind-mind ide libegett,
Ügy hívták, hogy »Városerd««,
már akkor a Ligetet.
Kiállítás — hölgyek, urak —
Amott épül Vajda-Hunyad,
— iS befagy a tó zúzos télben,
Szánkó röpül csúszós jégen.
Fehér világ, kék, havas,
S világosan, virágosán
Érkezik a szép tavasz!
Millennium, boldog ünnep,
Nóta zendül mindenünnet.
. »Századvégi csuda bár«
/Híre-neve messze hangzó,
Száll a vidám Jambó-Jambó!
. Megnyílott Ös-Budavár.
Álljunk meg egy futó percig,
Ne feledjük Kolegerszkyt,
— Hangos volt itt a világ —
Honvédzene zendült szépen,
Bachó karnagy állt az élen.
Kényelmesen dirigált!
Kttry Klára győzte* kocsiján a Stefánla-útl
virágkorzón
(Kallós Oszkár gyűjteményéből)

S emlékezzünk még itt egyről
Híres kosztról, régi dicsről,
Jó Ujházy-tyúklevesről,
»Ama híres Wampetics«-ről!
S most induljunk balfelé.
Itt kering, zajong a Vurstli,
Itt lehet planétát húzni,
őrmestertől lefelé.
Itt röpül a hajóhinta,
— Fénykép bádoglemezen —
Itt jár Jóska meg Katinka,
Cél, irány: A szerelem!
Családi batár a
Stefánián (Kallós Oszkár
gyűjteményiből)

Megesik, hogy egyszer-másszor
Csömört kapok a világtól,
Ettől a sok gondtól-bajtól,
Rádiótól, autózajtól,
A sok gramofon-zörejtől,
A sok tettetett röhejtől,
Gondtól smiben nincs hiány —
S emlékekkel a szívembe
Meg-megállok elmerengve,
A kihalt Stefánián.
Száz emlékkel, tarka színben,
Egy-kettő — benépesítem,
Könnyű á l o m . . . hip-hop, máris
Itt az első gumirádlis,
Fitos orrú primadonna,
(Miből telik neki, mondja?)
Hajt egy remek fogatot,
(Ennek nincsen semimi gondja.)
»Cab«-koesiban ül a lovag —
Jön egy büszke négyesfogat,
Kié lehet, vájjon kiéí
A híres gróf Czirákyé.
Két öreg ló kocog, bokkol,

A kocsiban: Csodadoktor...
Suhan a víg guimirádlis,
Kamásnis, meg pirosmásnis,
Fiakkeres a bakon.
Virágos kert a klub előtt:
Kecses dámák, előkelők.
Itt-ott egy pár szeladon.
Egyszerre csak — tódul a nép,
Mese hintó, arany-kerék.
Sötét fogat »a la Daumont«,
Elfelejtünk doktort, démont,
Mindenkit, ki erre mén,
Jő két lipicai mén
— A kocsisor gyorsan tisztul Fehér szakáll... öreg tiszt úr Fehér kesztyű — szalutál —
Köszönti az utak népe
Virágszirmot küld elébe,
A kacagó kora nyár.
Alom lepte meg a lelkem,
Rózsa, napfény, kikelet —
Csöndesen így ünnepeltem,
A százéves Ligetet!
^v"
Y

. E g y régi május elseje
a Vurstliban

^

Dion a héten egy ieazi szerelmeslevelet
közlünk.
JBókay
János tot« 1914 februárjában
Portotinoban. A levél írója szerelmeslevél párti. Más nem is
Írhatta azt a gyönyörű levelet,
csak egy szerelmes költő

<Sgy békebeli
írta:

iga$i

szerelmeslevél

BÓKAY JÁNOS

Portofino, 1911 febr. 10.
Mindenem!
Ma sfem hozott tőled levelet a postai Két nap óta semmi hír. Két nan
alatt egyetlen egyszer se jutottam
eszedbe.
Tegnap még mentegettelek. Hosszú levelet ír — mondogattam
magamban — sok-sok sűrű oldalt, torkos kis betűkkel, már behajtja az ívet, becsúsztatja a borítékba, de eszébe jut valami, egy incselkedő szó, egy simogató üzenet és újra tovább ír, nem tudja abbahagyni. Szinte láttam sötét
fejedet, ahogy komolyodó figyelemmel a papír fölé hajlik, felnéző fénylő
szemedet, ahogy áttekint falakon, városokon, mezőkön, hogy
megtaláljon
engem, hogy találkozzék
tekintetünk.
Jókedvű voltam este. Lesétáltam a tengerpartra, letelepedtem egy hallgatag sziklára>, s elnéztem a kikötő hunyorgató lámpásait, ahogy néma
kacérsággal hívogatják
a láthatatlan hajókat. Cigarettára
gyújtottam:
kis jelt lobbantok én is, bogárnyi parazsat, hogy könnyebben
rámtalálj,
ha gondolataid keresnek a papír fölött. Érzem az illatodat: a tenger tiszta
lehellete és' az álmunkban összegubbaszkodó
mimózák szűzi lélegzése . . .
Akkora volt a csend a csobbanó víz fölött, hogy egyszerre csak ott éreztelek
magam mellett, a sziklán-, ki kellelt nyújtanom érted a karomat, hogy
magamhoz vonjam válladat. Sokáig ültünk így. Aztán felálltam,
kinyujtóztam, belebámultam
a végtelenbe, hogy megkérdezzem
a sötéten elnyújtózó tengert a percig tartó élet értelme felöl, s elindultam
hazafelé,
ahogy csak magányos emberek
indulnak
útjuknak, ráérő
lustasággal,
henyén, tűnődő kószasággal, összefonódó
szerelmesek Suhantak
el mellettem — utánuk néztem. Viháncoló,
daloló parasztlányok
jöttek velem
szemben: rámnevettek, s én visszanevettem rájuk . . . A szobám rettenetesen
üres volt. Az ablakhoz álltam: a hold már felkelt tengersírjából
és leterítette halotti leplét a vízre. De felcsendült a lányok távoli éneke, s én
rád gondoltam, Drágám és
elmosolyodtam.
Két cigaretta a sötétben — tudod, ahogy szoktam, elalvás előtt — már
csak Téged láttalak egyedül, aztán láttam a vonatot, ahogy
szikráthányó
mozdonnyal rohan felém
leveleddel, aztán megint csak Téged, egyre
jobban, s mégis egyre tompábban, ahogy összeolvadsz a csenddel, az eszméletlenséggel, velem. Álmomban is a leveledre gondoltam mindig, mert
köibe-közbe
felriadtam, s elismételtem
magamban, hogy
mosolyogva
áthassak tovább: reggelre már itt lesz, az illatával a borítékon
és a
szerelmével a borítékban. De reggelre mégis elfelejtettem, hogy távol vagy
tőlem. Kinyújtom a karomat, hogy megkeressem
hajadat és
megsimogassam. Ijedten ültem fel az ágyban — és felébredtem
egészen.
Felszöktem és kitaszítottam
a zsalukat. Olyan szikrázó
diadallal
16

rohant szobámba a fény, mintha már ott leselkedett volna órák hosszat
ezer lándzsás lovasával elbástyázott ablakom előtt. Szinte megszédültem a
ragyogástól, a gyémántcsillogástól,
a kékségtől. És szinte ittam magamba
a levegőt, melyet tisztára és fiatalra mostak az éjszaka vizei. A mellem
megtelt vele, s vérem megtelt örömmel. Domborodó kékség, henyélő kis
vitorlások, sütkérező sziklák — úgy néztem le rájuk, mint engedelmes!
játékaira a megelégedett gyermek. Egy pillanatra elfelejtettelek
— igen,
igen elfelejtettelek
egy pillanatra, olyan vidám voltam. De az öröm bennem Te voltál, ha nem is tudtam rögtön, a leveled volt ez a bennem támadt
szépség, a leveled, amely már nem késhet sokáig, egy órán belül itt lesz
a kezemben, mint zsákmányom, mint rabom, mint tehetetlen
áldozatom,
tűrnie kell, hogy feltöröm,
kifosztom,
megrablom a kincsét, melyet
Te
szórtál belé a számomra. Már ott hever az öreg postamester hivatali asztalán, aki rendezgeti, kirakja a leveleit, mint a paszianszkártyákat.
Ahogy
a tiedet veszi a kezébe, hosszan nézegeti, forgatja, talán át is világit
rajta
pénzkereső lámpásával, mert megérzi, hogy tilos kincseket hoz borítékba
zárva. Jön a postás nagy fekete táskájával, beleszórja a sok bélyeges hírnököt és elindul a levelekkel. Előbb még zsémbes volt, fájt a dagadt láb
és lomha volt a teste, de most egyszerre fürge lesz, nem fáj már semmije,
meglátja a tenger ártatlan kékségét, amely, tiszta mint a leányszem. Fiatal
lesz és vidám, mert szerelem van a táskájában.
Dolgozni kell — mondtam magamnak: szépen leülsz és dolgozol, szorgalmasan és türelmesen, hogy kiérdemeld a levelét. Órára se nézel, kérdezned
se szabad, hogy megjött-e a posta már, csak dolgozol és dolgozol lankadatlanul, mint aki előre bűnhődik az eljövendő örömért. De a tenger egyre
sötétebb lett, a vitorlák mocskosabbak és remegőbb az írásom. Most már
nem jöhet a leveled. Es levágtam a tollat. Az öröm meghalt bennem, siralmasan, csúfosan. Felálltam. Kétségbeesés, harag. Majd valami
megátalkodottan sötét bosszúvágy, hogy megbüntesselek. Nem írok neki én sem, egy
hétig nem írok, egy hónapig nem írok, fel se bontom a levelét, ha meg is
érkezik. Nem alázkodom meg előtte, neth szolgáltatom neki ki magam, ne
is tudja, hogy szenvedek miatta. Hogy is lehetek a rabja ennyire egy aszszonynak — léha és könnyű, mint a többi asszony és a csókja se különb a
többi
asszonyénál.
Talán igazam is volt: erősnek kéne lennem, fölényesnek, bátornak. Es
mégis itt ülök és írok Neked, alamizsnáért könyörgőn. Bocsáss meg, hogy
gyönge vagyok. Bocsáss meg, hogy szeretlek; hogy jobban szeretlek, mint
ahogy Te szeretsz engem; s hogy magamat büntetem, ahelyett, hogy Téged
büntetnélek. Bocsáss meg nekem, hogy megbocsátok
Neked.
Most lemegyek a tengerpartra: leülök a hallgatag sziklára és bevárom,
amíg elsötétedik a víz és messze fények gyúlnak távoli partokon. S addig
ülök ott, amíg csak magam mellett nem érezlek megint és ki nem nyújtom
érted a karomat, hogy magamhoz vonjalak. Aztán majd felmegyek a szobámba, mint jámbor rab a börtönébe. De nem fekszem ma ágyba,
egyfolytában dolgozom a reggeli postáig, hogy kiérdemeljem a leveledet — és kiérdemeljem a szerelmedet, Te kegyetlen asszony, Te!
Gyere, ne durcáskodj : fordítsd felém a, fejedet, hadd nézek a szemedbe,
hogy lássam, elborul-e még, ha rámtekint, hadd vizsgálom meg az ajkadat,
hogy lázas-e még, ha megérintem.

CL medeií
A mester, Karlovszky
Bertalan, már
negyven év óta művészettörténeti adat
volt, a magyar ' arcképfestés fejedelme,
akinek a nevét a mai ötvenévesek is
biflázták már a gimnáziumban. Amilyen a művészete, olyan volt egyénisége is: egyetlen tömb márványból kifaragva, hajlíthatatlan, makacs, érdekes és úri. Két év előtt az agg mester
fiatal leányt keresett, akit megfesthessen. Szántó Mária festőmüvésznő ajánlott egy lányt. És most, két évvel később, amikor Karlovszky Bertalan meghalt, vagyonút a kis modellre
hagyta.

»Azért a sok szépségért és jóságért,
amivel
életemet
bearanyozta,
igazán
szerény és csekély jutalom
részemről,
ha egész vagyonomat Kiss Ilonkára hagyom.«
Kiss Ilonkának hívják az örökösnőt.
Az arca hamvas, a h a j a kalászszőke, az
egész jelenség ragyog, tüzel, izzik ifjúságában és szépségében. Csodálatos ellentét: ez a gyönyörű i f j ú s á g az öreg,
brokátos, stílbútoros művészlakásban,
amelynek minden szeglete elmúlt korok
szépségét idézi. És az i f j ú modell — ma
már tulajdonosa és lakója a Karlovszkyműteremnek. Nefelejcskék
szeme elborul, amikor a
mesterről beszél. Mélységes hálával és tisztelettel
gondol vissza rá.
— Baranyai lány vagyok, ott is j á r t a m iskolába — beszéli. — Tudja,
mi szerettem volna lenni?
Hivatalnoknő. Nem volt
szerencsém. Állás helyett
mindenki tanácsot adott.
Az utolsó tanács az volt,
hogy legyek modell. Ezt
az ötletet jónak találtam
és attól fogva álltam, ültem, akthoz, portréhoz,
mindenhez. Szántó Mária
festőművésznő karolt föl,
neki köszönhetem,
hogy
megismertem Karlovszky
Bertalant. Két év előtt,
amikor a mester még,
igazán mondhatom, duzzadó erőben dolgozott, fiatal lányt a k a r t festeni.
Szántó
Mária
engem
ajánlott. Az első találkozásunkon nem is melegedett
fel
különösebben
irántam, csak hivatalosan
beszéltünk, igaz, hogy a
diskurzus
eredményével
tökéletesen meg voltam
elégedve, mert kétpengős
órabért
ajánlott, ez a
maximum, amit modell
kaphat. A mester fejA modell
(Foto Láazlt)

Wenckheim
gróf vadászruhás képe, az
egész lakás nagy stílusa még mindig
róla beszél. Az i f j ú örökösaő kegyelettel járkál a termekben, ahol a magyar
arcképfestés nagy halottja dolgozott évtizedekig.
Mit fog csinálni a modell, akinek nem
sikerült hivatalnoknöi állást kapni, de
élete mégis révbe ért? Modiern művészpenziót nyit, aimely otthona, műterme
lesz az i f j ú festőnemzedéknek. Főzni
fog nekik, műtermüket, lakásukat tisztán t a r t j a .
Megpróbája mindazt visszaadni a művészetnek, amit a művészettől
kapott.
Kiss Ilona kitűnő szakácsnő, gondos
gazdasszony: bizonyára sikerülni fog
vállalkozása.

Karlovszky festménye Odry
Árpádról

képet készített rólam. Ez
nem sikerült különösebben, de megkedvelt. Naponként feljártam hozzá,
ha dolgozott, mellette ültem. Elvitt moziba, ahova
különösen szeretett járni.
A
kosztümös
képekért
egyenesen rajongott. Emlékszem, amikor megnéztük
Sacha Guitry »Szerelem. gyöngyeU-t,
egészen felhevült és a szép
este hatása alatt elhatározta, hogy Stuart Mária
kosztümjében fog engem
megörökíteni. Ez a munka
már
nehezen ment, a
mester elfáradt és karjaimban aludt el.
— Végrendelete még a
családnak sem volt meglepetés. Vagyonát
rámhagyta. Én most elosztok
mindent a fiával, aki harminc év óta
Amerikában
él. Azután új mesterséget
kezdek.
A mester már elment,
de arcképei, József Ferenc
főherceg,
Ódry portréja,
Kiss Ilona a portréja előtt
(Foto László)

INTIM PISTA; mi újság a nyaralási fronton?
— A legérdekesebb utaspár, amely
néhány nappal ezelőtt indult útnak:
Muráti Lili és Erdélyi Mici. Muráti
autóján vágtak
neki az országútnak. Az elutazás előtt Ráday különös melegséggel
és
gyöngédséggel,
vagy egy félórán át búcsúzkodott a
feleségétől. Micikét nagyon meghatotta a hitvesi szeretetnek ez a túláradó megnyilatkozása
és meg is
kérdezte a férjét, miért
búcsúzik
tőle ilyen feltűnő
elérzékenyültséggel, hiszen nemsokára újra Pesten
lesznek. »Azért
szivecském,
válaszolta
Ráday
rezignáltán,
mert
most hallottam, hogy útközben Muráti is fog vezetni...«
Ez azonban
persze csak tréfa, azóta már szeren-

esésen megérkeztek a Lidóra és kitűnően szórakoznak.
Az
utazásnak
egyébként külön érdekessége, — jól
figyeljenek, mert pletykáról van szó
— hogy Muráii lent
Olaszországban
találkozik azzal a hódolójával,
akivel kapcsolatban körülbelül egy esztendővel ezelőtt emlegették sűrűn a
nevét. Többet erről az ügyről nem
mondhatok...
Ugyancsak
Olaszországba utazott Somogyi Bogyó is
és hosszabb hollandiai
nyaralásra
indul el a jövő hónapban
Benedek
professzorné, Zilahy Irén.
— Molnár Ferencről
szeretnénk
hallani
valamit!
— Molnár már három hónapja lakója a velencei
Danieli-szállodának.
Ügy lebarnult a Lidó napjától, mint
a legszorgalmasabb
dunai
evezős.
Pontos napi beosztása:
11 órakor
reggelizik a Flóriánban, aztán
nagyot
sétál Velence
sikátoraiban.
Ilyenkor, régi szokása szerint,
jóízűen elbeszélget
a
matrózokkal,
gondolásokkal, koldusokkal,
akiknek
legnagyobb része már régi jóismerőse a világhírű magyar írónak. Később betér egy kis bárba
valami

Zsindely Ferenc kultugzállamtltkár vasárnap tartotta esküvőjét Tüdős Klárával, az Operaház kttünö
di&zlettervezőnöjével. A tehetséges Tüdős Klára nemcsak gyönyörű, egyéni stilust reprezentáló
operaházi kosztümök tervezésével szerzett "magának el Bs merést, de elmúlhatatlan érdemei vannak
a magyar ruhaviselet és a magyar népművészet propagálása miatt is. A politikai és művészvilág
szívből gratulált az új pártnak
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aperitifre, ebéd után újra a Márkus-téren üldögél, olvasgat és újra
sétál. Lényeges változás
életrendjében: mindennap nagyon korán fekszik. Legutóbbi pesti vendége Stób
Zoltán volt, akit megkért, hogy helyette is nézzen alaposan körül Cortina d'Ampezzoban, írja meg részletesen, milyen ott az élet, mert az
idén kivételesen oda is el akar látogatni Budapest, Bécs, Velence, a Riviéra és Karlsbad híres őslakója.
— Remélhetőleg készül már az új
Molnár-darab?
— Meglepő hírt közölhetek
magukkal:
a nagy író ezúttal nem
szítidarabon, hanem regényen, mégpedig egészen
nagyszabású
regényen dolgozik. A regény
valószínűleg már télen megjelenik
Budapesten, viszont éppen emiatt
nagyon
is kétséges: láthatunk-e az idén új
Molnár-darabot.
— Mindenesetre reméljük.
Egyéb
külföldi magyar
hírek?.
— Kálmán
Imre
családjával
Bécsből Zürichbe
költözött.
Két
autón mentek: egy hatalmas amerikai kocsin a családja
utazott
a
sofőrrel és a nevelőnővel, a másik,
kisebb kocsit pedig ő maga vezette
és felesége volt az útitársa.
Kálmánék egyébként
tíz vágón
bútort,
szállítottak
át a hajdani
császárvárosból új svájci
lakóhelyükre...
Vadnay László légipostán írott
levélben cálfotta meg azt a magyar
lapokban megjelent hírt, amely szerint ő valami ócska, öreg tragacsot
vásárolt volna autó helyett.
Kocsija
a legújabb gyártmány,
egyik
előkelő, nagy amerikai gyár
remekmüve és olyan szép, hogy
Hollywoodban, ahol egyáltalában
nincsen
fényűzés az autók terén, szinte szégyel végighajtani vele az utcán. Ez
a restelkedés érthető, mert
néhány
nap óta. például Katherine
Hepburn
egy döcögő teherkocsin rója a szép
hollywoodi
utcákat.
— Hozzánk nem érkezett
érdekes
vendég?
— Lengyel Menyhérten kívül, akinek »Nínocska« című filmjét hamarosan elkezdik forgatni
Hollywooc
.. jji 'ii'wwniiiwwi nwiHufF, i'f ""!••
mmimsmm
Zsindely Ferencné Tüdős Klára
(Angfelo fotó )

ban, mégpedig a nagy Garboval
a
főszerepben, hazajött Gyöngy
Pál
zeneszerző is, akit bizonyos
családi
ügyei tartottak távol egyideig
Budapesttől.
Gyöngy
szorgalmasan
dolgozik itthon is: ő lesz a párizsi
Casino de Paris új, parádés,
őszi
revűjének a zeneszerzője.
Hazajön
rövidesen Kertész Mihály is, a híres
amerikai magyar filmrendező,
aki
70 éves édesanyját viszi majd magával Amerikába, mégpedig
repülőgépen.
— Készülődnek már a pesti színházak az új szezonra?
— Bókay János, az egyre népszerűbb és egyre
nagyobb
sikereket
arató színpadi szerző máris
befejezte új vígjátékát.
A darab címe:
»Ragaszkodom a szerelemhez.« Hőse
egy idősebb úr, aki ragaszkodik a
szerelemhez, de egyáltalában
nem
reménytelenül,
mert a szerelem
is
ragaszkodik őhozzá: két ifjú és gyönyörű hajadon verseng a szívéért. A
darab szatirikus, igazi
Bókay-vígjáték, Még nem biztos, hogy
melyik
színházban kerül színre,
valószínű

Rajnaiig tarló garden party volt az elmúlt héten Kálmán Oszkárék Csipke-úti villájában
A vendégek: V. Kovács Ilonka, Farkas Sándor, Teleki-Kollmann Emil, Gombaszögi Ella, TelekiK oll mann Emiiné, Halász Gitta, Fazekas Sándorné, Rosier Endre, Ferencsik János, Vaszy Viktor,
Csávojszky Vince, dr. Péterffy István, Kovács Kálmán
(Foto László)

azonban, hogy a Belvárosiban.
A
Magyar Színház első darabja Henry
Bernstein új drámája lesz,
ennek
a fordításán már dolgozik is Hevesi
Sándor. Érdekes készülő
magyar
filmről is beszámolhatok: Nyirő híres székely góbéját, Uz Bencét
viszik nemsokára filmre.
Miután
a
hetekig tartó tárgyalások
eredménynyel zárultak, az egyik
pesti
filmes megjegyezte:
»Uz Bence már
nem, csak — Smuz
Bence...«
—

SeprpfírlésV

— Raffay Erzsit, a széphangú oper et t primadonnát
szerződtette
Márkus László két estére az Operába.
Raffay az »Éj királynőjéét
fogja
énekelni és nem lehetetlen, hogy a
jövő
esztendőben
sűrűn
fogunk
majd találkozni az Opera színpadán
a széparcú, kedvesmosolyú
operettprimadonnával.
— Készülő házasságról nem hallott?
— Nősül az egyik legifjabb budapesti színművész, aki még ráadásul
gróf is. Menyasszonya
priváthölgy,
egy ifjú kis budapesti úrilány. Végül, ha már házasságokról
beszélgetünk, hadd mondom
el
Sulyok
Máriáról is, hogy milyen
remek
gazdasszony lett belőle. Néhány hónappal ezelőtt férjhezment s azóta
a gyönyörű,
gesztenyebarna
hajú,
hosszi'iszempillájú
színésznő
hajnali
négy órakor kel férje birtokán
és
alig törődik egyébbel, mint a tehenekkel, lovakkal, a búzával,
gyümölccsel. Férje nekiajándékozta
az
epertermést
és Sulyok
művésznő
olyan
nagyszerűen
gazdálkodott,
hogy csodaszép ezüstrókabelépöt
vásárolhatott
magának az
eperből...
— Mi az e heti történet?
— Erdélyi
Mihály
színigazgató
kicsit összezördült a »Szomjas krokodilus« bonvivánjával,
Bástliy Lajossal, mert Básthynak
filmszerzőMolnár Ferenc és Stób Zoltán Velencében

dése miatt ki kellett szállnia a darabból. Az egyik előadás után Erdélyi Jávor Pállal, Honthy
Hannával
és Somogyi Nusival elment
egyik
budai vendéglőbe és két óra tájban,
amikor már az egész vendéglő
kiürült és a színésztársaság
teljesen
magára
maradt,
Erdélyi
panaszkodni kezdett Básthyra és
többek
között azt mondotta: »Majd megtanítom én, csak összeakadjak
vele.«
Ebben a pillanatban, valahonnan a
mennyek felől megszólalt
Básthy
hangja: »Tessék, itt vagyok,
mire
óhajt engem megtanítani?«
Erdélyiben és a társaságában
elhűlt a
vér: honnan jöhet a hang,
amikor
az egész vendéglő üresf Erdélyi és
a láthatatlan gazdájú hang még rövid szóváltást
folytatott
egymássál, végre
azután kiderült,
hogy
Básthy éppen a vendéglő fölött lakik és minden szó kitűnően
behallatszott lakása ablakán. A tréfás jelenet után az igazgató és a színész
persze kibékültek,
Básthy
felöltözött, lement a kocsmába és hajnalig
együtt maradt
Erdélyiékkel.
— Min nevettek a Fészekben?
— Vaszary
Piroska
megkérdezte
Mezey Máriától, hogy mit
vegyen
ajándékba a férjének.
»Szalmakalapot kellene venni, — válaszolta Mezey — úgy tudom, az nincsen neki.«.
Vaszary
gondolkodott:
»Ez nem

Dr. Sebestyén Károly a tudós kritikus Amerikában van. Ez a kép Theodor Dreiser birtokán
készült róla

Fábry Rezső, Amerikában
élő
festő, Theodor Dreiser, Sebestyén

magyar
Károly

rossz ötlet, de tudod, mégsem
akarok praktikus ajándékot
venni...a
»Nem akarsz praktikusat
venni? —
kérdezte Mezey. — Ezen könnyű segíteni: vegyél neki négy
számmal
nagyobbat.. .1. Kezüket
csókolom.

Vudnay László képes hollywoodi cáfolata: »Nem öreg, ócska tragacsot vettem! Fa az új autóm! ...«
ad

— Mi van veletek?
— Ugy éltünk Velencében, mint a galambok
- felelte a férfi.
Az asszony elmosolyodott, kissé gúnyosan
s csak ennyit mondott:
— Mint a galambok
Velencében.
Folyton
idegenek vállán tartózkodtunk.

gyek, imindig megörülök neki. Most húsvétA barátom és a felekor is találkoztam vele
sége tizenöt éve házaa kolozsvári utcán. Fások. E hosszú idő alatt
hol boldogok, hol bolradt volt és rosszkeddogtalanok voltak, hol
vű.
összevesztek, hol kibé— Mi a baja? — kérkültek. Megvolt az okuk
deztem.
rá; néha rettentő hűtlenek voltak egymáshoz.
Fáj a fejem. UgyNemrég kibékültek és
látszik, elrontottam a
elutaztak
Velencébe,
fejemet.
együtt, hátha megint
össze lehet foltozni az
Az öregúr úgy beKolozsváron van egy
életüket. Amikor vissza- kedves, öreg toprongyos szélt a fejéről, mint a
jöttek megkérdeztem:
barátom. Ha hazame- gyomráról.
A családom
A világon senkit sem szeretek
jobban, mint a szüleimet és a fivéremet. Rettentő rég ismerjük egymást és még soha egy zivataros
pillanatunk nem volt, még soha
sem csalódtunk egymásban. Szüleimnek most nemrég volt az arany
lakodalma. Leutaztam hozzájuk Kolozsvárra. Az öröm és az ünnep

. . . a z anyám
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boldog pillanatában én és az öcsém,
aki a híres Indig-kvartettel dolgozik a párizsi rádióban, megkérdeztük az apámat, hogy életében
minek örült a legjobban:
— Az új lexikonnak — felelte.
En és az öcséin kérdőjellé görbültünk.
— Mert mind a ketten bennevagytok — felelte büszkén.

. . . a z apám

Film

Politika
Kis unokaöcsémet
kivitte
az
apja
egy futballmérkőzésre. Amikor hazajött,
lázas
izgalommal
ímesélte el nekem,
hogy mit látott. Közben ezt mondta:
— Erre a szélsőjobb lerohant...
Beleszóltam:
— Talán a jobtoszélső.
Alig tudtam megmagyarázni
neíki,
hogy milyen nagy
különbség van a kettő között. Mai gyerek. Alig tudta megérteni, hogy »szélsőjobb« az egy politikus és »jobb szélső«
az egy futballista.

A napokban egy régi
fénykép került a kezembe. A képen elgondolkodva állok és egy
inas éppen bundát ad
fel rám. Sokáig nem
tudtam ezt a képet
megfejteni, de hirtelen
eszembe jutott minden.
Húsz évvel ezelőtt Kolozsváron
egy
jótékonycélú társaság egy
filmet készített, valami
rablóhistóriát. A filmen én voltam a detektív. Ez a kép ebből a
filmből való. Az úr, aki
a
kabátot
rámadja,
Sombory László budapesti
rendőrtanácsos.
Akkor én voltam a detektív és ő az inas.
Most fordítva van.

. . . agy régi kép, mely
kezembe került

Szerelem
Kicsi életem, emlékszel, Firenzében
ültünk
egy taxiban és halálosan
szerettük
egymást.
Taxiban töltöttük az életünket,
mert
rettentően kellett ügyeljek rád. A hírnevedre. Megtanítottál boldogtalannak lenni s minden este,
amikor elváltunk, csupa fájdalom és
keserűség voltam. Ezt már úgy megszoktam,
hogy
már nem is tudtam élni enélkül az esti keserűség és bánat nélkül. Valamelyik este — emlékszel? — a taxiban nagyon sokat
nevettünk.
Felejthetetlenül
vidám, boldog este volt és
mikor már el akartál menni, ijedten
szóltam rád:
— Ne menj még haza. Itt akarsz
hagyni
ezzel a pokoli jókedvvel? Hogy tudjak én elaludni ilyen jókedvűen? Légy szíves,
szerezz
nekem gyorsan valami
bánatot.
6L
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A barátom hazajött Amerikából.
Nagyon örülök neki. Már megint
friss, már megint forr és sistereg.
Világos kabátjában, vörös sáljával
a nyakán, a fejebúbjára vágott kis
barna kalapjával, ezervoltos szemével száguld ide-oda a városban.
Hatvan motor zúg benne. Már megint teljes üzemben van. Mialatt e
sorokat írom (»lapzártakor jelentik«) éppen fölfedez egy új színésznőt. Megint talált valakit, akiből az
új Márkus Emmát, vagy új Bajort
lehet faragni. A barátom megint

WW

Azt mondják,
ha
az ember
cipője
nincs kifizetve, akkor nyikorog.
Tegnap a korzón
előttem ment egy ismert
bankigazgató
és a barátnője. Veszekedtek. A nő házsártos volt,
folyton morgott és nyikorgott.
Úgylátszik, nem volt kifizetve.

reggeltől estig szárnyakat varr. Híres szárnyvarrodája van
Egyed
Zoltánnak.
Tegnap éjjel ültünk a kávéházban, kicsit fáradt volt és kimerült.
Keserűen mondta:
— Megint híres nőt csinálok valakiből. Aztán majd az is elrepül...
Nem tudtam vigasztalni:
— Miért csodálkozol 1 Már megtanulhattad volna, ha az ember szárnyakat varr egy nőre, az nem tud
nyugodtan egyhelyben ülni, elkezd
fészkelődni s aztán egyszerre csak
elrepül...
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„ASSZONYOK"
írta:
(A Színházi

MEGYERY SÁRI

Elet kiküldött
munkatársától.)
Stockholm, július.
Már vonaton ültem és még mindig fogalmaim se volt arról, mi is
az a »Nemzetközi
Asszonyhét«?
Hozzá csatlakoztam, mert imádok
utazni és mert olyan régen vágytam
Svédországba. Eltűrtem, hogy ugrassanak: »Nem szégyell
magái,
hát már olyan öreg, hogy gyűlésezik?« »Aztán körülbelül hány ezer
év lesz ott együtt?« »Hallotta, hogy
az északi országokból a férfiak hány atthomlok menekülnek1« A viocelődöknek most legszívesebben megmutatnám a stockholmi j>Asszonyhét« hivatalos jegyzékén a kongreszszustagok születési évét. Egész sereg
háború utáni évszámot láthatnának.
Engem is meglepett, milyen sok csinos. jólöltözött nő van a résztvevők
között. Es ami a legszebb — mindegyik tud valamit. Még hozzá alaposan. A legtöbbnek van — vagy
lesz — diiplomája, átlagon felül
művelt, több nyelven beszél. Az
egyik ügyvéd, a másik orvos, a harmadik pedagógus. Van ezüstkoszorús takácsmesterünk, porcellánégetőnk, iparostanoncunk
Nem, ebben a sokaktól lenézett
asszonytársaságban nem lehet unatkozni. De azt se higyje senki, hogy

itt állandóan kötelező a »fenkölt
társalgás«, összezárva, többnapos
vonat- és hajóutazásokon, ezt nem
lehetne kibírni. A gyűléseken mindenki megállja a helyét, előadást
tart, javaslatokat terjeszt elő, ha
érdekli a téma, hozzászól, vitatkozik, jegyez, esetleg csak hallgat. A
nők, úgylátszik, kevésbé hiúk mint
a férfiak, még azt is megbocsátják,
ha a napi nyolc-tíz ülésekről egyikmásikuk elmarad...
— Ügy-e, nem haragszol, drágám,
hogy ma nem hallgattam az előadásodat. Körülnéztem egy kicsit a városban...
Vettem néhány ananászkonzervet, cínedényt...
Már esedékes volt a fodrász..,
— így mentegetődznek, ha újra összetalálkoznak.
De nincs harag, ezek olyan érvek,
ami előtt meg kell hajolni. Csak a
mi »Vezérünk«, a mindig mosolygó
— a svédeknél is szőkébb — Spurné
Bárdos-Féltoronyi
Magda dr. nem
mulaszt soha egy percet sem. ö
kénytelen mindenről lemondani, múzeumról, kirándulásról, áruházlátogatásról, kirakatnézegetésről, délutáni
teáról, esti táncról, sokszor még az
étkezésről is. Az egész dolognak ő
a lelke, az ő agyában született meg
ez az egyszerűnek hangzó zseniális
ötlet: az asszonyok barátságán keresztül közelhozni egymáshoz a kü-

Ai »Asszonyhét« résztvevői a stockholmi Nordisk múzeum előtt
(Megyery Sári felvétele)

lönböző nemzeteket. Szinte hihetetlen, hogy egy gondolat, ami Magyarországról indult el, néhány rövid év alatt ilyen visszhangot tudott
kelteni az egész világon. Mi mindennel, ami a miénk, kissé bizalmatlanok vagyunk, otthon még tréfálkoznak
az »Asszonyhétről«,
de
külföldön komolyan veszik. Svédországban olyan ünnepségeket rendezl e k a tiszteletére, amilyenekben csak
az egészen nagy és ritka eseményeket részesítik. A miniszterelnök felesége megszakította a nyaralását,
vidéki kastélyából autón jött viszsza, hogy velünk lelhessen. Az összejöveteleken a legelőkelőbb asszonyok vállalták a háziasszonyi tisztet. A városházán azokon az aranytálcákon szerviroztáik az uzsonnát,
amelyekre legfeljebb egy éviben egyszer kerül sor. Egyik meghívás a
másikat éri, már megfájult a szám,
annyit mosolygok ezekre az igazán
bűbájosán kedves vendéglátó asszonyokra. Idefelé jövet amerre utaztunk, mindenütt asszonyokkal telt
vonatokkal találkoztunk. Utas, vámtiszt, kalauz, hordár, mindenki tudott a kongresszusról. Igaz, hogy
bajos lenne nem észrevenni. Berlinben háromszáz angol asszonnyal
gyarapodtunk. A németen és az olaszon kívül valamennyi nemzet képviseltette magát. A németek hivatalosan nem szerepelnek, ők, csak
mint érdeklődők vannak jelen. Az
olasz
asszonyok is »hallgatnak«.
Náluk nem szokás, hogy asszony
szónokoljon.
Ahová nézek, mindenkin margaTßta. Ez a kongresszus jelvénye. A
virág mellett kis, kék kartonlap,
rajta három aranybetű: »W. I. W.«
»Women's
International
Week«.
Stockholmban étteremben, szállodahaliban, üzletekben mindenütt ott
van az Asszonyhét
napi programmja. Az utca is tele a plakátjaival. Reggel a rádió bemondja az
előadásokat, az újságok naponta oldalakat közölnek róla. A Grand
Hotel bejárata előtt nagy tömeg
várja a szereplőket. Az ismertebbeket még meg is tapsolják.
Megérdemlik. Az előadások érdekesek, színesek. Spurné »A magyar nő hivatása a külföldi népek asszonyai között« — címen tartott előadást. Miss
E. B. Lyall arról beszélt, hogy mi
a nő szerepe a sajtóban. Amerikai
nők az Asszonyklubok jelentőségét

Spurné Bárdos-Féltoronyi Magda dr. bevezető
beszédét mondja
(Foto Nor disk Rotogravyr)

magyarázták, egy igazán rivierai
külsejű nizzai nő a francia nők
szociális tevékenységéről számolt
be. Az előadások negyedrészét se sorolhatom el, hiszen még az afrikai
és ázsiai asszonyok helyzetét is
megtárgyalták. Az első napot a háziak foglalták le, Svédország történelmét, irodalmát, a szociális intézmények és a tudományos intézetek munkáját ismertették. Spurné
kongresszus-megnyitó beszéde után
Mrs. Martha Garde, a Svéd Fogadó
Bizottság elnöke üdvözölte az egybegyűlt asszonyokat. Hófehér csipkeruhában, fehér, derékig érő fátyolos kalapban, eszményien szép volt.
Olyan légies és törékeny, nem is
értem, hogy bírja ezt a sok munkát.
Nem elfogultságból mondom, de
a magyarok itt is feltűnnek. Már
olyan jó a hírűk, hogy ha magyar
beszél, a hallgatóság megrohanja a
világoskék pompéi motívumokkal
díszített nagy teranet. Ilyenkor senki
se szökik ki a hallba pihenni, cigarettázni. Bródy
Ernőné előadása
még a leghidegebb skótokat is fel27

gyújtotta. Érdekes volt
a téma is: »Hogyart befolyásolják a női írók
a közvéleményt«. Dr.
György Júlia idegorvos
»A Ibéke lelki biztosítékait« fejtegette. Nagytudású asszony, már
nem is jön vejünk tovább
a svédek bekapcsolták
gyermekvédelmi
tevékenységükbe.
Baloghy
Máriát
is itt fogták
egész nyáron előadásokat tartani a különböző
pedagógiai egyesületekben. Mindennap reggel
eggyel kevesebben meIsa Quensel Ottkore, svéd operaénokosnő, aki a kongresszugyünk haza, ma regson a svéd művészetről tartott előadást
(Foto Svenaka Dagbladet)
gel a »szövőnőnket«,
Szabó
Évát vitte el
tőlünk egy kitűnő szerződés. Csodá- sok virág érkezik a penziónkba,
latosan szép brokátokat, miseruhá- folyton cseng a telefon. Az egyik
kat sző, a legelőkelőbb svéd kasté- legrégibb grófi kastély huszonhatlyokat, klubokat, fogja ellátni bú- éves tulajdonosa véletlenül — imint
torhuzatokkal, függönyökkel. Gyamesékben — akkor ment keresztül
nakszom, hogy a magyar bäbiosz- aa boltíves
folyosókon, mikor a guide
tályfból, a tizeühétévesekből is lesz
a sok száz asszonyt vezetgette, namég néhány svéd lakos. Feltűnően
gyon megnézte a legfiatalabb kongresszustagot. Rögtön visszafordult,
felajánlkozott, majd ő megmutatja
azokat a lakosztályokat, ahová nem
engedik be az idegeneket. Ezekbe
a szobákba csak a királyi család
tagjait szokták elhelyezni. Szerényen
megállt egy lovaglóruhába öltözött,
határozott
vonású,
jellegzetesen,
sasorrú asszonyportré előtt és maától értetődő természetességgel azt
ndta: — Ez egyik ősanyám —
risztina. — Es már ment is tovább, mint akinek nem kellemes a
rokonság. A guide a fülembe súgta
iz okot. — A fiatal gróf haragszik
Krisztinára, mert elhagyta Svédországot, Rómiába költözött és ott is
halt meg.
Mondanom se kell, milyen büszkék vagyunk, amikor Krisztina királyné leszármazottja, Greta Garbo
ükükunokája«, mesrielenik a penziónkban, hogy kellő gardedámokkal felszerelve, mótorcsónakázni,
táncolni vigye a kislányunkat. Valamennyiünkből kitör az anyai ösztön, hiába vagyunk »dolgozó nők«,
ugyanazokat mondjuk, mint száz év' vei ezelőtt, »aztán kedves légy«, »a
, kékvirágos ruhát vedd fel«, »sá' padt vagy«. Szépítgetjük, tanécsoKét dán leány í r y felpakolva érkezett
a kongresszusra
(Foto Arvldson)

kat osztogatunk és azt reméljük,
hogy férjhezadjuk. A tündérkirályfihoz, aki még az »Asszonyhét« komoly munkájában se szűnik meg
élni a fantáziánkban.
Mert akármennyi komoly
szó
hangzik el itt az asszonyok szájáról, — ha valamelyik gyorsíró a
szünetekben is jegyezne — rájuk olvashatná, hogy azért nem szűnnek
meg igazi nők lenni. Éppen eleget
beszélnek ők is sportról, ruháról,
filmről, gramofonslágerről, férfiakról. A különbség: csak annyi, hogy
nekik nem ez a legfontosabb.. Es,
hogy nem irigyek, mégse annyira
kicsinyesek. A legszürkébíb külsejű
is örül, ha a másik szép és fiatal.
Az egyik hófehérbőrű, kékszemű
kislányt — ennek adnám az Aszszonyhét szépségdíját, ő is magyar
— majd szétszedik az öreg angol és
amerikai nénik. Boldogok, ha megcirógathatják, megbámulják, hányféle variációban tudja a fejét bekötni pöttyös parasztkendőivel. Egy
másik lánynak a szandáljait csodálják. Minden órában miás és más formájú szandált visel. Könnyű neki,
fafaragó, most végezte el az Otberammergau-i négyéves tanfolyamot,
olyan talpat farag magának, amilyent csak akar. Nekem a neve is

nagyon ^ tetszik, Maeterlinck hősnője után Selysette. Nem csak szandálokkal van sikere, de a szobraival is. »Szent Ferenc« szobrát a
stockholmi »Modern művészek« elfogadták kiállításra. Mondtam már,
hogy Selysette is magyar?
Érzem, illetlenség folyton honfitársakról beszélni, gyorsan hadd
említsem meg hát azt a belga aszszonyt, aki annyira imponál nekem,
— templomokat épít. Egy tanárnő heti
öt órában arra tanítja egyik kanadai gimnázium növendékeit, »hogyan kell filmet nézni«? Nem tréfálok, ez kötelező tantárgy. Egy fiatal francia asszony jóformán pénz
nélkül jött ide és egész nap vásárol.
Találmányát, a kalapkoffer és gramofonkombinációt egész vagyonért
adta el a esikágói üzletasszonynak.
A sanfranciskói üzletasszony a lengyel diáklány vízhatlan könyvfedéltalálmányát vette meg. Es így tovább . . . Tudom, mindenki úgy megy
majd el az Asszonyhetekről, hogy
azoknak volt valami célja. A frázisokban, hangzatos szavakban nem nagyon hiszek, de ezek az üzleti kapcsolatok, barátságok, amik itt »szövődnek«, éppúgy, mint a megrendelt brokátok, selymek, hosszú időre,
talán egy egész életre szólnak.

A •Skan» e n.-i ünnepségen ennek e zenekarnak a muzsikájára táncoltunk
(Foto Svensfca Dagbladet)

Feltalálók

kora..
ŐLvieU

Az ember ül a kávéházban és a
szomszéd terraszasztaltól szófoszlányokat hoz át a gyenge júliusi szél.
»A Miska találmányát
megvették
Amerikában...«
A lapokiban folyton új és érdekes találmányokról
van szó. Volt idő, hogy Pesten mindenki »doktor úr« volt; később a
»szerkesztő úr« lett a divatos. Most
a feltalálók. Egőszemű ifjak, hónuk
alá szorított aktatáskában hordják
a nagy titkot. A tervezetet. De
nyolcvanas aggastyánokat is számontartanak a szabadalmi hivatalban, véneket a halál kapujában,
akik most, hirtelen feltaláltak valamit. Mindenki feltaláló ma Pesten. Tamás István regény- és színdarabíró felfedezte a papírnélküli
cigarettát, egy lelkes bankhivatalnok az örökké író töltőtollat, de percenként hallunk új, meglepő felfedezésekről.
A Csáky-utca egyik hazáiban, a
földszinten székel a Magyar Feltalálók Országos Szövetsége.
Agilis,
sima modorú fiatal úriember, Bálint István igazgató, aki, úgy sejtem, egykor majd a feltalálók Marton Sándorja lesz, beszél a feltalálási lázról, amely az utolsó éviben
kitört. Az előzékeny igazgató úr
írógépek, kézirathalmok, feltalálók
dedikált fényképei és sürgő-forgó
titkárok között fogad. Miközben
diskurálunk, a telefoncsengő percenként zavar. Feltalálók
jelentkeznek.
— Kérem szépen, — veszi elő az
adatokat Bálint úr — háromezerkétszáz feltaláló tartozik
szövetségünkhöz. De ezenkívül több mint ötezer
feltalálóról tudunk. Nem túlzás, ha
a számukat kilencezerben állapítom
meg.
— Hölgyek is vannak
közöttük?
— Ö nem. — mosolyog
az igazgató szeliden és
elnézően — a hölgyek
nem szoktak
feltalálni
semmit...
(Ö, Istenem,
gondolom én, de meg
mennyit...) A hölgyek
legfeljebb
kisjelentcségű háztartási dolgokat fedeznek fel, olyasmiket, amikről beszélni
sem érdemes.
hoiió

Nevek röpködnek a szobában, a
szakértők felsorolják a most híresedő új feltalálók neveit. Holló Sándor úr feltalálta a Böntgen-sugár
konkurrensét, egy zseniális újfajta
hordozható átvilágitókészüléket.
A
klinikákon negyvenezer pengős gép
helyett ötszázpengőset fognak használni.
— Zseniális találmány, a sugár...
Ebben a szobában olyan otthonosan beszélnek a találmányokról,
hogy az új eljárást, csak úgy keresztnevén, sugár-n&k nevezik.
Szóbakerül Naményi László neve,
aki a »Navigráfot« fedezte fel. A
Navigráf: drótnélküli
betűtávíró
készülék. Felhívunk telefonon bármilyen távoli várost, Sidneyt, vagy
Buenos Airest.
Ha ott van Navigráf-készülék, akkor a Pesten írógépelt szöveget ugyanabban a pillanatban a Navigráf Buenos Airesben, vagy Sidneyben is lekopogja.
Ugyancsak Naményi László találmánya a tökéletes
telefon.
Szigeti József bácsi öreg ember,
fehérhajú és mosolygós nézésű, nevéhez az örök-hűtőkészülék
feltalálása fűződik.
Egy vidéki úriember, Nagy János
a növényhúst találta fel. Ez növényből készült elraktározható anyag,
amely teljesen olyan ízű, mint a
hús.
Tóth Lajos mester:
hangszernemesxtő. Bármilyen ócska zenei instrumentumból
tökéletesen szóló
hangszert varázsol, két-három pengős költségen. Egészen rozzant, vacak hegedűből mesterhegedűt
készít.
Martin Djemil, aki idegenes hangzású neve ellenére is magyar ember és a Sziget-utcáiban lakik,

Sándor

Naményi László

diót tudják tökéletesen
megjavítani,
néhány
fillérnyi befektetéssel.
Pálmai János nyugalmazott fővárosi altiszt
tetszhalott-jelzö
készüléket fedezett fel.
*

az éter-hangszer feltalálója. A levegőből csihol
ki hangokat, hangszer
nélkül.
Balárdy István a fáradt gőz hasznosítására
jött rá.
Péntek Zoltán Gyula
a
gyapjúfinomításnak
olyan új eljárását találta fel, hogy remélhető: a magyar gyapjú
legkülönb lesz a világon.
Zakariás
István főmérnök zseniális motortalálmánnyal rukkol ki.
Kertész Ferenc BESZKART műszaki igazgató pedig olyan új
csapágyat fedezett fel,
amely iránt már a külföld is érdeklődik.
Bálint I. Dezső a tökéletes fényképezés
feltalálója.
Timár László a műbenzin felfedezője, viszont Paikert
Henrik
az aranykutatásban
és
aranykotrásban
ért el
remek eredményeket.
Igen célszerű Bencze
Jenő találmánya. Bencze mester azt ajánlja,
hogy mindenki csak tizenkét gallért
vegyen
egész életére. Ezzel a tizenkét gallérral el lehet
gürcölni
ötven-hatvan
évig az ő gallértisztítási eljárása mellett.
Bogdán Andor és Hesz
Adám az elromlott rá-

Balárdy litván

De most már annyian
keresik fel Bálint igazgató urat, hogy távozom. Meg is jegyzem,
hogy olyan itt a forgalom, mint 1922-iben az
inflációban valamelyik
divatos
tőzsdebizományos irodában.
Akkor
papírjaikban
bíztak; most az agy velej ükben. Érzik, hogy
egyetlen ötlet elég és
nevüket az egész világ
ismeri, a pénzfolyam
árad feléjük és minden
az övék: a Lidó nyári
öröme, a takarékkönyv
fölényes biztonsága és
a
hírnév
dicsősége.
Egyszer Weiss Manfréd
megkérdezte
Herczeg
Ferenctől, hogy az írók
miből élnek? »Kitalálnak valami mesét és
megírják« — felelte az
írófejedelem. Az iparvezért érdekelte a dolog.
»Es mindig új és új
dolgokat találnak kií«
Herczeg Ferenc bólintott: »Igen...« Weiss
báró mosolygott. »Látod, ezt én okosabban
csináltam. Egyszer találtam ki valamit és azóta is abból élek...« —
Ezt szeretné ma Pesten
mindenki...

Szigeti József

Bálint igazgató úrnak
arra a kérdésére, hogy
melyik feltalálóhoz társulnék be, habozás nélkül kijelentettem, hogy
Paikert úrhoz, az aranykutatóhoz. En már csak
neki adnék mutyit. Magam is régi aranykotró
vagyok.
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S Z I
Két új szerződés
a nemzetiben

Kik lesznek ú j tagok a
Nemzetiben! Ez, mindig
érdekes és izgalmas kérdés. Az idén is több ismertnevű színész nevét
emlegetik, de ezeket a
hireket eddig még meg sem
cáfolták, meg sem erősítették. Egyelőre a Nemzeti ú j tagképpen mindössze két i f j ú akadémistát szerződtetett.
A két
'fiatal Nemzeti színházbeli tag neve: Rajczy Lajos és Kenessey
Ferenc.
Berend látván áv Irmelin RáUi

Egy fiatal magyar színész regényes dániai
házassága
Berend István, az időnként Budapesten is felbukkanó, de főleg- külföldön turnézó és külföldön
bolyongó kedves magyar amorozó néhány hónap óta
Kopenhágában tartózkodik. A dán fővárosban egy
garden partyn megismerkedett Irmelin Ráth-t&\, egy
dúsgazdag cipőgyáros leányával. A pesti színész és
a dán kislány egész délután és este együtt táncoltak, sétáltak, szórakoztak és másnap reggel Irmelin
kisasszony kijelentette édesapjának, hogy férjhez
megy a magyar
színészhez.
Rövid családi vita után megtörtént a bemutatkozás, majd néhány nappal később a család öröímmel
és szeretettel egyezett bele a tervezett házasságba.
E hónap végén már meg is lesz az eskiüvő: Irmelin
Róth-ból Berend Istvánné lesz.
A darabban egyébként a
bemutató óta fontos szereplőváltozás j
történt:
Básthy Lajos, a bonviván,
filmkötelezettségei
miatt kilépett az együtSziSzilassy László és Mezey tesből és szerepét
Mária
lassy László, a Belvárosi
Márkus Park Színhíz: »Szomja« Színház fiatal és tehetsékrokodil«
(Foto Angelo) ges t a g j a vette át. Sikere
van az ú j bonvivánnak is
és a 25. előadáson a kö25.-ször
zönség szeretettel ünneszomjas a ^Krokodil pelte
Meze y Máriát, a
Keletit
Az idei legidősebb nyá- Alice-t, Gárdonyit,
primadonnát,
r i produkció, a Szomjas flürdőtrikós
Rajna
krokodil
jubilál:
most a kis Latabárt,
játsszák
huszonötödször. és Sárossyt.
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Szedő Miklós villát vett
Szedő Miklós, a kedves és népszerű operaés rádióénekes, villát
vásárolt Gyömrőn. Lázár Ödönnek, a Király
Ssínház volt igazgatójának
villáját
vette
meg,
már
meg
is
kezdte a költözködést,
Az énekes nemcsak nyáron, hanem télen is új,
gyömrői villájában fog
lakni.

A TIPSZTER
Munkácsi Mártom küldte
haïa ezt a bájo« amerikai
ló versenyhistór iát :
J i m éa Bili kimennek a
lóversenyre. Elhatározzák,
hogy megjátsszák Saturnust. Ekkor hiyazájuk lép
eigy vézna a l a k
— Uraim, foiztoe tippem
warn. Nyeir ajs Ëva I I .
Játsszák azt • . .
Hallgatnak: rá. l e f u t j á k
a., v e r s e n y t . . . Saturn us
nyeir. A következő futarnbaia a Rosalinda mervü ló
tetszik nekik. A tipfczter
közbelép.
— Sajmoe, az előbb csődöt mondott a tudományom. De most Liliant fogadják meg. Nyerni fog.
J i m és Bili megint hallgattak az ismeretlenre és
n y e r t — Rosalinda I Jimnek még maradt 10 centje. Odaadja
Bilinek a
pénzt:
— Eredj, végy ezért amerikai mogyorót.
Bili agy etanicli pattogatott
kukoricával
tér
vissza.
— Te szamár, — mordul
r á J i m — hiszwn én amerikai mogyorót kértem!
Bili bűnbánóan h a j t j a le
a fejét
— Igein, de találkoztam
a tipszterrel..,

— Érdekes, te sokkal jobban kijössz a heti
15 dolláros gázsiból, mint én...
(Esquire)

A CSACSENER NYARALASA

A csaosener, aki egéez
évben bólogatni, helyeseln i kénytelen, nyáron a
strandom folyton tagadóan
rázna a fejiét. ö így pihen.

EURÓPAI
SZÁZÉVES
A VÁROSLIGET
A pesti platykaizáj szerint
Legalább négy évvel
vénebb;
De hölgyeinktől eltanulta
fis letagad négyet.

RÖMISTA
A REPÜLŐGÉPEN
A römista repülőgépen utazik.
Kihajol,
mire útitársa ijedten
visszarántja.
— Vigyázzon, kiesik !
Mire a szórakozott
römista legyint;
— Legfeljebb vipsza
iratkozom
EGY CSÓK:
HAT ÉS FÉLÓRA
— Tegye a fülét a földre, fiam és hallgassa meg, jön-e— már a koesimí

Ennek a világrekordnak
Föszenzáciéja,
Hogy a hölgy közben ejkait
Nem nyitotta szára.

(Lilftlput)

(Anyu és Tibi
weekenden
vannak
egy
közeli
birtokon. Este léi
kilenc. Anyu lefekteti a gyereket,
de ő már dúsan
dekoltált
estélyiruhában
pompázik.)

Anyu: Hunyd be szépen a szemedet
és aludjál. Eleget hancúroztál egész
nap! (Gyanakodva.) Imádkoztál tel
Tibi: Hogyne! És te mikor jössz lefeküdni!
Anyu: Nekem még vissza kell mennem a társasághoz. Nem akarom a háziakat megsérteni.
Tibi: Éjszakai úszás lesz a tóban?
Anyu: Dehogy! Nincs olyan hőség!
Tibi: Azt hittem, fürdőruhában vagy.
Anyu (dühösen):
Az effajta humort
hadd az apádnak! Légy szíves és aludj,
nem akarom, hogy órákig v á r j a n a k
rám a vacsorával.
Tibi: Vacsora után mit csináltok!
Anyu: Bridzsezünk.
Tibi:
Hiszen már megbridzseztetek
vacsora előtt. Egész délután játszottatok.
Anyu: Azért jöttünk weekendre, hogy
szórakozzunk.
Tibi: Apu is bridzsezik!

Anyu: Apu horgászni megy.
Tibi: Azért öltözött szmokingba!
Anyu: Te csacsi, a vacsorához öltözött szmokingba. Reggel aztán korán
kel és indul horgászni.
Tibi: Tu'döm, már Pesten megvette a
szárított kukacot.
Anyu: Mintha ezeknek az itteni halaknak nem is felelne meg a vidéki
kukac! A l u d j szépen.
Tibi: Anyu kérem, úgy-e ez kastély!
Anyu: Persze, hogy kastély. Mit kérdezed, ha úgyis tudod! Csak hogy ne
kelljen aludni!
Tibi: Tudom, hogy kastély. Szombaton, mielőtt elindultunk, folyto'n telefonáltál, »nem leszünk itthon, meg vagyunk híva weekendre egy kastélyba«.
(Kis csönd.) Kísértet van ebben a kastélyban!
Anyu: Nincs, szivem. Miért beszélgetsz ilyen butaságokat, elalvás előtt!
Tibi: Akkor nem igazi kastély! A
birtokon sincs kísértet.
Anyu: Nincs, kis fiam.
Tibi: Akkor mi van a birtokon!
Anyu: Adósság van a birtokon. Lőrinc bácsi kicserélné egy kísértetre.
Tibi: Lőrino bácsi nem fél a kísértetektől!
Anyu: Nem, fiam, Lőrinc bácsi semmitől sem fél. Ez védett birtok, angya-

ELSŐ N A P AZ

ISKOLABAN

ÖTLET
vendéglők
étlapját
háztetőre teszik;
vendég elfárad, mii-j
megnézi
kétszer annyit oszik.

A BÖLCS

KALAUZ

A
pályaudvaron
a
kalauzhoz
rohan
egy
úr.
— Mondja,
van
még
időm elbúcsúzni
a feleségemtől?
— Attól
függ, — feleli a kalauz
— hogy
mennyi
ideje
tetszik
házasnak
lenni.

FILMBŐL

BOMBA

Ezentúl az ócska lilmböl
Gyújtóbombát csinál Pária;
Vagyis egy Ilim megbukik
ás
Bombasiker« lesz máris.

M o s o l y o g j a t a n í t ó úrra, P é t e r k e !
.
(Men Only)
I I. «I
lom. Itt niuos mitől félni. Legfeljebb
zunk, ebédelünk és kártyázunk, teniattól, hog'" tönkremegy a vacsora, ha
szezünk és kártyázunk.
te nem alszol azonnal.
Tibi: És mikor alszol, anyukám!
Tibi: És holnap mit fogok csinálni!
Anyu: Ne nyaggass annyit. Hétfőn
Anyu: Amit akarsz. Mehetsz sétálni
bemegyünk Pestre, igazán nincs más
a földekre, játszhatsz a gyerekekkel.
dolgom egész héten, mint hogy jövő
Nézheted a cséplőgépet, lovagolhatsz.
weekendig nyugodtan aludjak! (stella)
Tibi: Fiára szabad másznom!
Anyu: Ha becsületszavadra megigéred, hogy nem esel le. Mit keresel te
a fánt
Tibi: Barackot.
Anyu: Barack, az itt nincs.
Tibi: Dinnye se!
Anyu: Az se! A dinnye nem fán torem, hanem . . . izé . . ; bozótban.
Tibi: Akkor honnan volt délután az
a sok saép gyönyörű gyümölcs!
Anyu: A pesti vendégek hozták. (Idegesen.) Ne kérdezz annyit, az ember
egyszer egy héten kirándul egy kastélyba, hogy egy kicsit k i f ú j j a magát
és akkor azzal töltöm el az időmet,
hogy a te csacsi kérdéseidre válaszoljak.
Tibi: Még csak azt mon'dd meg, hogy
mit fogtok egész este és holnap egész
nap csinálni!
Anyu: Mondtam már, hogy vacsora
után kártyázunk egy keveset, aztán
táncolunk, aztán megint kártyázunk,
délelőtt úszunk a tóban, aztán kártyá-

EGY KÖZLEMÉNY MARGÓJARA
»Közeledik a Hold a
Jól van
Amerikai nagybácsim
A Holdban.

Földközi
van

PÁLYAUDVARON

M*
50 'pc-ui^ő- C^y

ài^aÎMAaliAt

Ezt a rajzot közölte a Színházi
Élet
multheti számában
azzal,
hogy az olvasók törjék a fejüket
valami remek viccaláíráson. A legelmésebb
aláírás
beküldője
50
pengő jutalomban részesül. A pályázatok beküldésének határideje
július 18, déli 12 óra.
Természetesen már egész sereg
képaláírás érkezett be már e héten
is a szerkesztőségbe. Mutatóba itt
közlünk egy-kettőt.
A BOXBAJNOK
— Lacika, szépen beszélj a bácsival,
boxvilágbajnok volt!
— E z ! Ezt nem is lehet állon vágni.
Beküldte: Kellner Géza, Budapest.

— Aztán
feleségem!

jól viseld

magad,

kis

(Lilliput)

A SIVATAGBAN

'*

Tibi: Anyu, ki ez a bácsit Valami
ú j rokont
Apu: De Tibi fiacskáin! Nem ösrnered meg a p u t t
Tibi:' Az lehetetlen! Az én apukám
nem szakállas!
Apu: Én sem voltam az, de ma megvártam, amíg anyu felöltözött a sétához.
Beküldte: Schwartz Adolfné,
Fehérgyarmat.

BESZKRT
Nő: Kisfiú, mikor jön erre a következő villamost
Fiú: A néni még megvárhatja, de a bácsi már nem éri meg.
Beküldte: Sztrókay Nándor, Pécs.

ABERDEENBEN
— Ügy-e, bácsi, maga az, akinek a
testvére magával vitte a borotvát, amikor elutazottt
Beküldte: Szivor Olga,
Szabadka-Subotica.
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— Hová rohan J i m m y t
— J ó hírt hallott, elment egy f á t keresni, hogy lekopogja.
(Men

Only)

Régen és most

A

Ml

SARKUNK

Buksi: Jóestét,
Csöpi
kisasszonyI Hallom, kinn
volt az újságíró napon.
Szép voltt
Csöpi: Pazar! Tekintettel az újságírókra, az elvarázsolt kastéjiy stílszerűen kacsalábon forgott.
Buksi: Egyéb
kacsa
nem volt?
Csöpi: Dehogy nem! Az
újságokban az állt, hogy
az újságíró napon minden ember mulat. És csupa
európai
volt
ott,
egyetlen mulattot se láttam.
Buksi: Mindennek ez a
szeszélyes
időjárás
az
oka. Tudja, hogy mennyi
lakosa volna Budiapestuek, ha félmillió eszkimó
és félmillió néger laknáí
Csöpi: Na hallja! Egymillió.
Buksi: Téved. Egy se!
Csöpi: Hogy-hogy?
Buksi:
Egyik
héten
megszöknének az eszkimók, másik héten megszöknének a négerek. Különben egy végzetes félreértés az oka ennek az
időjárásnak.
Csöpi: Hogy-hogy?
Buksi : A kánik ulában
valaki leadta a vészjel t:
A f ü r d ő t r i k ó I9O8 b a n é s
ess ó ess! És azóta esik.
Csöpi: Én csak a nyaSTART!
J"
ralókat sajnálom.
A Fészek inűvészcsere-;'
Buksi: Miért?
startját igry^
Csöpi: Most nem tudják akciójának
képzeli el a rajzoló.
szegények, hogy a Spitzbergákra menjenek-e nyaralni, vagy a Lídórái
— Sima —
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AZ AJÁNDÉK

— Azért hozattam be ezt a
másológépet,
mert a feleségeimnek
írok üdvözlő
sorokat...
(London Op.)

FELESLEGES AGGODALOM

- V t V f q:
Békeffy
László a muïf
héten
Brüsszelbe
érkezett. Unokaöccse,
Békeffy
György,
az ottélő
karikaturista, ajándékkal
lepte meg. íme, az ajándék.

SZERZŐI KÖRŰT

— Köszönöm, ez a ruha nem kell nekem.
Mindenki fiatal lánynak nézne!
(Rio et Rao)

A
fiatal
színpadi
szerző elkártyázta
utolsó fillérjét
is,
mire
sietve távozik a Fészek
kártyaszobájából.
Feiks Jenő utánanéz
és azt mondja:
— Tudjátok,
hová
ment a barátunkf
— Nosf
— Szerzői
körútra.
Pénzszerzői
körútra.

Havhri Margit: Fürdőruhában a fenyvesben

Tóth Ferenc: Turisták

L«1

büki Fejér Judit: Az

M.^1.'-.

elöntött Szajnapart Párizsban

,I»JJ<J

Szigeti nyaralás . . .
Akik még emlékeznek arra a Szigetre,
amelyen lóvonat döcögött végig az ütöttkopott szállóig, ahol Arany János, majd
később Bródy Sándor, Krúdy Gyula erősítgették, hogy a Margitsziget a világ
legszebb nyaralóhelye, azok szinte csodálkozva látják, milyen fantasztikus változáson ment át a sziget:
világviszonylatban is a legpazarabb
nyaralóhellyé
változott. Modern hotelek, szanatórium,
csodálatos
strandfürdő, gyógyfürdők,
pólópálya, golfpálya, mondain esti szórakozóhelyek, színház, mulató, minden
van itt annak, aiki szórakozásra vágyik.
Aki pedig pihenni akar, annak itt van
áldott csendjével ez az óriási erdő, mely
beborítja a Szigetet évszázados faóriásaival és virágok milliárdjaival.
Eddig írók és színészek, színésznők esküdtek a Szigetre, újabban a külföldiek
is ráeszméltek, hogy ennek a szigetnek
valóban nincs p á r j a az egész világon.
Sereg külföldi rendszámú autót látni

Reggeli a szanatórium előtt

A gollpályán

minden nap a Palatínus, a
Piccadilly, a Polo Bár, a
Parisien Grill, a Csárda
előtt.
A sziget legújabb szerelmese Turay Ida. Nem utazott idén külföldre, édesapjával, Thurmayer
festőművésszel és férjével, Bék e f f i Istvánnal együtt a
, Margitszigeten nyaral. Azt
mondja: ezentúl sem fog
soha másutt nyaralni.
. . . a strandfürdőben
(László fotók)

Az ezer korlát közé szorított emberi
léleknek csak egyetlen olyan megnyilatkozási formája van, amelyben cenzúra és kritika nélkül, szabadon, korlátlan
szárnyalással
és fantasztikus
őszinteséggel élheti ki vágyait, érvényesítheti, sokszor még önmaga előtt
is féltve rejtett gondolatait és valósíth a t j a meg céljait. Ez a megnyilatkozási, vagy helyesebben mondva, ez a kiélési forma, az álom.
Az álom a lélek »terülj asztalkám«-ja.
Egyetlen pillanat alatt gazdaggá változtathatja a szegényt,
biztonságba
rejti az üldözöttet, megszünteti a térbeli és társadalmi távolságokat, szárnyat ad a megkötött fantáziának, soha
nem képzelt szépségeket tár fel, pillanatok alatt megalapozza a karriért,
szóval mindent valóra vált, amiről az
ember még túlfűtött hangulataiban is
csak
reménytelenül
ábrándozik. Az
álom a lélek tükre. Történéseivel, képeivel, fordulataival és hullámzásával
szinte leleplezi az álmodót az előtt, aki
olvasni tud az álmok titkos
írásának
sorai között.
Az álom az élet ablaka, amelyen Iis
betekintünk, leplezhetetlen őszinteségében, igazi karakterének el nem rejthető
és meg nem változtatható meztelenségében látjuk magunk előtt a jó és
rossz indulatoktól fűtött, aljas, vagy
nemes célok felé törekvő, alattomos,
vagy tisztaszándékú embert. Aki ismeri
álmai értelmét, megismerheti
önmagát.
Ezzel a kis játékosan beállított tanulmánnyal, ehhez az
önmegismeréshez
a k a r j a k elvezetni az olvasót. Ez a Játék nem jósol, nem leplezi le előttünk
a holnap titkát, de álmaink
szimbólumainak
megvilágításával
elvezet bennünket az önmegismeréshez
és leleplezi
előttünk
lelkünknek
azon titkait, melyek eddig talán ismeretlenül, talán öntudatlanul,
talán csak be nem valottan, de éltek bennünk, irányítottak
tetteinket
és befolyásolták
gondolatainkat.
Ahány ember, annyi álom. Ahányféle
öröm. csalódás, remény, csüggedés, szerencse. csapás, hangulat és érzés, anynyiféle álom. Lehetetlen volna az álom
valamennyi f o r m á j á t és változatát felsorolni. ezért mi is Aldous
Chardwick
módszeréhez
folyamodunk.
Aldous
Chardwick szerint a lélekelemzö
tudomány kilencféle
alaválmot
különböztet
meg. Ezek:
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ALAPÂLMOK
1.

Visszatérő-álmok

2.

Lidérces-álmok

3.

Vágy-álmok

4.

Szenvedő-álmok

5.

Repülő-álmok

6.

Zuhanó-álmok

7.

Utazó-álmok

8.

Művész-álmok

9.

Kínos-álmok

Elemezzük ezeket az aiapálmokat.
L Visszatérő álmok. Már a nevében
benne van a lényege. Valamely történés,
kép, vagy szituáció, határozott, vagy
határozatlan időközökben, látszólag indokolatlanul megismétlődik. Napóleonnak volt egy híres visszatérő álma.
Nemcsak, mint ismeretlen kis kadét,
hanem, mint világhódító császár is sokszor álmodta azt, hogy orvos lett. Elhívják egy beteghez. A beteg az ő fia,
de ezt r a j t a kívül senki sem tudja.
Megvizsgálja a beteget, de nem ad
semmiféle gyógyszert, hanem feláll a
beteg ágya mellett és elszaval neki egy
költeményt. A beteg erre meggyógyul
és talpraáll. Jellemző és érdekes ebben
az álomban az, hogy Napoleon már akkor is álmodott kis fiáról, amikor még
egyáltalán
nem volt gyermeke,
aminthogy soha hírét sem hallotta az álomban elmondott költeménynek. Ébrenlétekor nem is emlékezett arra. Az álom
értelmezésében
a beteg gyermek az akkori Franciaországot
jelképezi,
amelyet
6, Napoleon
akart egészen » különöst
módon meggyógyítani,
illetve
talvraállitani. Napoleonnak, ezt az oly soüszor
visszatérő álomban kifejezett törekvését. később Napoleon egyéni és Fran,
ciaország nemzeti történelme is igazolta.
A visszatérő álmok mindig
valamilyen makacs
cselekvő szándékot
jellemeznek. Olyat, amelynek
keresztülvitelét
következetesen
akarjuk.
Akinek
álomvilágában szerepel egy visszatéri
álom, aa rendszerint reális életében is
makacs, konok
egyéniség.
2. Lidérces álmok. Nincsenek össze'

függésben a bőséges vacsorával. Legfőbb oka a félelem. Akinek lidérces álm a i vannak, az nézzen szét jól a napfényben és próbálja kikutatni, mitől
fél, minek a bekövetkezésétől retteg
olyan nagyon, hogy ez a félelem még
álomországba is követi. A szerencsétlen
sorsú Pál c á r n a k voltak ilyen félelmetes, szinte őrületbe kergető lidérces álmai. A lélekelemzők véleménye szerint
Pál cár m a j d n e m vérszomjasán kegyetlen természete, lidérces álmainak következménye. Állandó rettegésben élt.
Erőtlen, gyáva
és megfélemlített
embereket gyötörnek
a lidérces álmok. Ha
tisztázzuk
a félelem okát, elmúlnak a
lidérces álmok is.
3. Vágyálmok. Amit nem valósíthatunk meg reális életünkben, azt megvalósítja az álom »tündére«. A legmlndennapibb álomtípus. Nincs ember, akinek ne volna legalább egy teljesiiletlen
vágya, tehát nincs ember, akinek ne
lennének vágyálmai. Röghöz kötött ember világkörüli utazásról, , a hivatásos
globetrotter nyugalmas kis kertes házról, a kis masamód autóról és ékszerekről, a nagyvilági dáma pedig talán
mosolygó, édes gyermekekről álmodik.
Ne keressünk csodát a vágyálmok hátterében. Egyszerűek, természetesek és
emberiek azok. De vegyük tudomásul
mindenesetre azt: amilyen
az ember,
olyanok a vágyai. Aki józan és számár a a reális életben is elképzelhető vág y a k a t valósít meg álmában, az nyugodt, derűs lélek. Aki minden
tekintetben irreális területre
téved
álmaiban,
az valószínűleg
az ébrenlét óráiban
is
csak bárányfelhőkkel
kergetödzik.
4. Szenvedő álmok. Nem tévesztendők
össze a lidérces álmokkal. I n k á b b nevezhetnénk küzdelmes álmoknak. Mintha az élet folytatódna tovább az álom
területén. Rendszerint nagy feladatok
(vizsga, érettségi,
premier, valamely
felelősségteljes állás
betöltése
előtt,
stb.) nehezedik az éjszakánkra. Ezek
azok az álmok, melyekben a kötelességtudó és helyes önkritikával bíró ember
a nagy m u n k a elkezdése előtt még egyszer számot vet önmagával. Jól tettem-el...
Helyesen választottam-eí . . .
Igazam volt-ef . . . Ilyen és hasonló józan tépelődések i n d í t j á k el bennünk a
küzdelmes álmokat, amelyeknek szorongásában lázasan keressük a helyes ú t r a
vezető ösvényt. Természetesen a legkülönbözőbb helyzetben és f o r m á b a n oldódnak fel bennünk ezek az álmok, de
szimbolikájuk mindenesetre elég világos ahhoz, hogy kis gondolkodás u t á n
megérthessük őket.
Tiszta szándékú
és megfontolt
ember
az, akit
nagy feladat
előtt
küzdelmes
álmok
»gyötörnek«.
5. Repülő álmok. Kivel nem történt
még meg álmában az, hogy egyetlen
mozdulattal ellökte m a g á t a földtől,
v a g y egy mélység fölött tátongó sziklacsúcstól és repült. Könnyedén és győzedelmesen, k a r j a i egyszerű mozgatásával, mint Ikarusz. Milyen büszkén ós já-
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tékos fölénnyel szeli az ember álmában
a levegőt. H a üldözik és üldözői már a
s a r k é b a n vannak, éppen lecsapni készülnek, szinte m á r elveszett, akkor
íme csoda történik,
teste könnyűvé
lesz, egyszerre felszabadul és repül. Elm a r a d n a k üldözői és ő csak szárnyal,
túl a felhőkön, túl minden bajon, veszélyen, félelmen és keserűségen.
Nagyratörö
emberek
álma ez. Tudósok, poéták, n a g y gondolkodók — és elnyomott, meg nem értett, még be nem
érkezett tehetségek álma. Olyan embereké, akik nappal is legszívesebben
álomvilágban élnének, de akiket lenyom az élet ezer józan kötelezettsége.
Egyébként tipikus karriérálmok.
A repülő álmot két különös e m b e r f a j t á n a k
t a r t o g a t j a a sors. A művésznek és a
meg nem értett, helyzetéből és környezetétől szabadulni v á g y ó embernek.
6. Zuhanó álmok. F o r m á j á b a n pontosan ellenkezője a repülő álomnak. Lényegében pesszimista
álom.
Csüggedt,
letört, elgyötört, e l f á r a d t és kiábrándult emberek z u h a n n a k le álmukban az
ablakból, a toronyból, egy szikláról,
vagy egy mélység fölé fektetett vékony deszkapallóról.
Szomorú
életű,
nagyrészt m á r mindenről lemondott és
mindenbe belenyugodott emberek álma.
Vegyük
körül
gondoskodó
szeretettel
azt, akit
gyakran
rémítgetnek
ezek a
zuhanó álmok.
Vegyük körül szeretettel őket, hogy mosolyuk és életkedvük
ismét őszinte legyen.
7. Utazó álmok. Az álomban történő
helyváltoztatás, minden esetben az életben bekövetkező helyváltoztatás v á g y á t
jelenti. Ez vonatkozhat állásra, lakásra,
de vonatkozhat a r r a is, hogy az álmodó
szabadulni szeretne egy olyan megkötöttségtől, amely terhes számára. Például a házasságtól, v a g y valamely vállalt kötelezettség teljesítésétől. Tartozás, váltó, p á r b a j stb.
Á l t a l á b a n határozatlan
emberek életében szerepel g y a k r a n az utazó álom.
Akik porba d u g j á k a f e j ü k e t és mindig azt remélik, hogy m a j d valami vár a t l a n csoda segít Tajtuk.
Határozatlan
emberek életében
szerepel gyakran
az
utazó álom, akik azt szeretnénk, ha életük minden
nagy kérdését
más oldaná
meg helyettük.
Nem vall szilárd
egyéniségre.
8. Művészálmok. Ilyennek nevezzük
azokat, amelyekben az álmodó maga
végez valamilyen művészi m u n k á t . Természetesen álmában. Példâtil valaki,
aki még sohasem fogott hegedűt a kezébe, azt álmodja, hogy óriási és előkelő közönség előtt koncertet ad, vagy
á r i á k a t énekel csodálatos hangon, drámában lép fel lenyűgöző sikerrel. Szóval művészálom az, amelyben az álmodó m a g a végez valamilyen művészi
munkát, rendszerint n a g y közönség jelenlétében.
A
müvészálom
jelentése
ugyanaz,
mint a repülő álomé,, csak
megnyilatkozási formája más.
\
9. Kínos álmok. Kínos álom például

az. ha valaki egy nagyon előkelő estélyen jelenik meg, ahol egy Bzámára nagyon fontos és egyébként is nagyon
előkelő embernek a k a r j á k bemutatni. A
hölgyeken természetesen estélyi ruha
van. az urakon f r a k k . Az álmodó m á r
ott áll az előkelő és fontos személyiség
előtt, éppen meghajlik, mikor észreveszi. hogy i n g u j j b a n van és rongyos
cipő éktelenkedik a lábán. Kínos helyzet. Más példa. Az álmodó szíve asszon y á v a l táncol és m i n d ú n t a l a n elesik a
parketten. Bárhogy erőlködik, képtelen
talpraállni. A p a r k e t t oly síkos, hogy ő
ú j r a , meg ú j r a hanyattesik és természetesen mindenki kineveti.
Kínos álom tehát az, amelyben az álmodó minden jószándéka és igyekezete
ellenére állandóan félszeg és nevetséges, zavart és kellemetlen helyzetbe
kerül.
Érdekes m a g y a r á z a t o t
fűz Aldous
Chardwick a kínos álmokhoz. Szerinte
gőgös, öntelt,
nagyképű
és
beképzelt
embereknek
vannak
leggyakrabban
ki*
nos álmai.
Az emberi lelket nem lehet
becsapni, megtéveszteni. A lélek az
álom fegyverével nemcsak jellemez, hanem kritizál is. A kínos álmok pedig —
állítólag — ilyen k r i t i k a i megnyilatkozások.
*
í m e a kilenc alapálom és magyarázata. Próbáljuk
megismerni
magunkat
általuk. Hogy megkönnyítsük a dolgot,
a kilenc alapálom segítségével három
táblázatot állítottunk össze. Mindegyik
táblázatban 3—3 alapálom típust csoportosítottunk.
Aki meg akarja ismerni önmagát, az
próbálja megjegyezni
kilenc napon keresztül az álmait
13s minden reggel jegyezze be a megfelelő táblázatba,
hogy
melyik
álomtípushoz
tartozik az álma.
Ezt a fentebb ismertettek a l a p j á n m á r
nem lesz nehéz eldönteni.
ÁLMOK

1 2 3 4 5 6

3 r»i 9

Visszatérő-álmok
Vágy-álmok

1

Repülő-álmok
ALMOK

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szenvedő-álmok
Utazó-álmok

—

Kfnos-álmok
ALMOK

1 2 3 4 5 6 7 8~ 9

Lidérces-álmok
Művész-álmok
Zuhanó-álmok
Akinek álma oly rapszódikus, hogy
szinte m i n d e n n a p más-más
csoportba
illik, az az alább következő negyedik
áblázat megfelelő rovatába jelölje be
álmait kilenc napon keresztül.

~ ALMOK

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Visszatérő-álmok
2 Lidérces-álmok
3 Vágy-álmok
4 Szenvedő-álmok
5 Repülő-álmok
6 Zuhanó-álmok
7 Utazó-álmok
8 Művész-álmok
—
9 Kínos-álmok
Akinek
álmai kilenc napon
keresztül
nem léptek ki az első számú
táblázat
keretéből, az jellemes, határozott,
megbízható egyéniség.
Pontosan tudja, mit
akar. Elhatározásait
meg tudja valósítani és minden
kellemetlenségen
átsegíti mindent
legyőző optimizmusa.
Tehetséges
és ambiciózus.
Vaunak csüggedő periódusai, ilyenkor szinte teljesen munka- és gondolatképtelen, de
ezek csak múló hangulatok lehetnek
íletében. Olyan einber, akit éppen úgy
szeretnek, mint irigyelnek.
Akinek álmai kilenc napon
keresztül
nem léptek ki a második számú táblázat keretéből,
az határozottan
filozófus
elme. Töprengő, rágódó, lassú,
megfontolt. Mint a sakkjátékos,
előbb
kidolgozza terveit és csuk azután fog a megvalósításhoz.
Fölényes, szatirikus,
kritikus elme. Kritikájában
magát sem kíméli. de másoktól is abszolút
megbízhatóságot, pontosságot
és
elhatározottságot követel. Vezető típus. Hogy célját elérje, a kíméletlenségtől
sem riad vissza.
Akinek álmai
kilenc navon
keresztül
nem létetek ki a harmadik
számú táblázat keretéből, az sokkal többre
törekszik, mint
amennyit
ereje
megoldani
képes. Éppen ezért élete tele van csalódásokkal, újra kezdésekkel
és bizalmatlansággal.
Könnyen
fárad,
hamar lemond és általában
pesszimista,
bizalmatlan.
Nem megbízható
karakter.
Ingerlékeny
és bosszúálló.
Fantaszta.
Akinek
álmai nem rendszerezhetők
a.
fenti három csoport szerint
és
álmait
így a negyedik táblázatba jelölte be, az
általában
rapszodikus,
türelmetlen
és
méa eayáltalán
nem lehiggadt
egyéniséa. Alkalmazkodó
ember, akinek ió és
rossz napjait
kizárólaa külső
körülményei befolyásolják.
Az ilyenekből
lesznek azok a bizonyos
»hol fenn. hot
lenn«
emberek.
Rugalmasak
és edzettek. Nincsenek
feltűnő képességeik,
de
nem is mondhatók
szürke
embereknek.
Megélnek
a jég hátán is, mert az érzelmi életnél
többre
becsülik a pénzt
és a vénz
örömeit.
Akinek egyáltalán nincsenek
álmai
(illetve, aki azt hiszi, hogy nem álmodik. mert reggel
az álomnak m á r
eirvetlen képére, mozzanatára sem emlékezik), az igyekezzen tisztázni magáb a n azokat a kérdéseket, melyeknek
lózanságától a n n y i r a fél, h a g y még álmában sem engedi felszínre kerülni őket.
Érdekes és tanulságos játék ez. Prób á l j u k meg. talán hasznát vehetjük.
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Alomvonaton
Azur-expressz!
Emlékszem a kék vonatra, a termes kocsikra, a hangosi csörömpölésre, ahogyan befutott a szegfűmezőkkel ékes bordigherai határból a monacói völgybe. Boldog, vidám és
gondtalan kirándulók ültek rajta!
Azur-expressz: így hívják azt a
filmet
is, amely
Budapest-Wien
cím alatt aratott, mint dalos-zenésvíg játék zajos sikert. A film távolabb viszi imost a közönséget, az
Azur-expresszre ülteti; nem kell útlevél sem hozzá, ott áll
befűtve a vonat a Hunnia műtermében. Hiphop — Mestre, Milano,'j/
Genova, San Remo, Bor- v
dighera, Monte Carlo.j •
N i z z a . . . már ott is vagyunk a Riviérán!
*
Jó társaságban utazunk. Két ritka szép
és érdekes hölgy utazilk velünk a —
kfiï felé _és . riébán

a

Riviérára!

kedves tehetséges úr. Az Azurexpressz film főszereplői: Tolnay
Klári és Szeleczky Zita, aztán Páger
Antal, Básthy,
Köpeczi-Boócz.
A
masiniszta: Balogh Béla, régi kipróbált rendező, pompásan eligazítja az Azur-expressz útját a csörömpölő váltók között, állomások
előtt, biztosan indít, nagyszerű tempót diktál és diadallal érkezik meg
a Siker végállomásra.
Érdekes, hogy Tolnay Klári ezúttal először — nem játszik naiva

A LEGENYBÜCS'
Sugár Lajos, Vándory (
táv, Németh Dezső, Páger
ta!, Pártos Dezső és Bárdi

szerepet. A darabb1
ezt a titokzatos, édt '
meglepő női alakot Fe
jes Teri adta. Szeleczky
Zita örömmel próbál,
akárcsak Tolnay, frissesség, ifjúság, üdeség
árad abból a pár jele— Mondja, maga nászutak
férj létére a más feleségének
udvarol...
Tolnay Klári éa Básthy Lajos
az »Azur-expressz« egyik jelenetében

BORCSA ÉS ZSIGA
NEW-YORKBAN

Most készültek « l a »Bores» Amerikában« filmváltozatának műtermi felvétel«!.
A külső jelenetekhez Borosa
és partnerei már előzőleg New
Torkba utaztak és most dolgozik
Keljti Márton rendező, a f i m
összeállításán. A hét lakattal lezárt
vágósiobából csempésztük ki ezeket
a filmkockákat, a »Borcsa Amerikában« néhány igazi amerikai jelenetét.
A film meséje szerint Borcsa {Dayka
Margit) és Gyümölcs Zsiga (Mály Gerti)
kiutaznak Amerikába^ hogy egy nagy
revüben toll ép jenek. A newyorki utcák vad
forgatagában és a felhőkarcolók kó'fcött ezer
vidám kaland éri őket. Ezekből adunk olvasóinknak néhány képben most Ízelítőt
(Reflektor-film fotók)

^Radváner bácsi,
a kutyák, a macskák, a teknősbékák, a sündisznók
és a verebek atyja, egész vagyonát az emberek és
az állatok megmentésére ajánlja fel
Riadváner Józsefnek hívják, 66 éves
nyugdíjas hivatalnok. A Csokonai-utcában kis mállóban szerényen lakik. Most
örökölt. És a magános öregúr elhatározta,
hogy a váratlanul jött pénzzel a szenvedőket váltja meg: embert és állatot egyaránt. Utópiát akar megvalósítani: ha
valahol egy ember méltatlanul kihull az
élet laza ujjai közül, vapy ha szenved
egy állat, akkor segít rajta. Radváner
József pár hét alatt közel
negyvenezer
pengőt fordított
Jótékonyságra.
Dr. Datky Lajos rendőrtanácsossal, a
rendőrkutyákat védő Doberman Egyesület elnökével karöltve megalapította a Magyar Ember- és Állatvédelmi
Ligát.'Ágyidejűleg bankba tett harmincezer pengőt,
amely a Liga céljaira kamatozik, tizenötezer pengő ember-, tizenötezer pengő
pedig állatvédelmi célokra. Halála után
n bankba helyezett összeg teljes egészé-

ben, minden kikötés nélkül a Liga tulajdonába megy át.
Szobájának ablaka a szálló udvarára
nyilik. Hajnalonként verebek beláthatatlan sokadalma ébreszti: kérik a madárkák a megszokott napi reggelit,
amit
minden áldott reggel bőségesen meg is
kapnak.
A verebek után kapja reggelijét a
Bobi kutya, m a j d a sündisznó és a teknősbékák. Ezek külön helyiségben laknak a szállodában.
Ezután Radváner bácsi taxiba ül és
megy bevásárolni a többi állat részére.
Dob-utca 37. szám alatt, a Dobics-udvarban van a macskafarm. 23 elhagyott
macskára ügyel itt fel Radváner bácsi
állandó helyettese, Kisch Jánosné. Amikor az állatok bőkezű mecénása megérkezik a húsos csomagoklkai, á macskák
pillanatok alatt körülsereglik. jól ismerik már és hangosan várják a finom falatokat. Némelyik félénkebb cica nem
mer lejönni a tetőről és
onnan nézi társai dáridózását. No de ezek som maradnak éhen: Radváner
bácsi feldobálja porciójukat a tetőre.
Arca boldogságot
kifejező mosolyra szélesül: esznek a macskák.
A másik háznál van a
kutyák etetése. Majd a
csarnokok ellenőrzésére kerül sor.
Radváner bácsi
megnézi, hogy nem kinozzák-e, nem lógatják-e az
eladásra szánt baromfikat.
Ha olyankor ilyesmit tapasztal, szépen kioktatja
az árusokat az állatokkal
való helyes bánásmódra.
Bámulatos, hogy mennyit
dolgozik védenceiért és milyen odaadással, a lelkesedésnek milyen apadhatatlan tüzével. Megtudjuk,
hogy gyermekkora óta ezt
csinálja és az örökségnek
csak azért örül, mert így
beteljesült, amit mindig
kívánt: többet tehet az emberekért és az állatokért,
mint régebben, magántisztviselői életének keretei köRadváner bácsi és egyik
pártlogoltja

Cica etetés

zött. Elhatározta, hogy vagyonát és
elkövetkezendő éveit maradéktalanul az ember- és állatvédelemnek szenteli. Tervei igen
érdekesek és nagytávlatúak :
— Ez még csak a kezdet, — mondja —
az igazi munka aikkor kezdődik, amikor
a Liga alapszabályait a belügyminiszter
jóváhagyja. Utána az egész országban
megindítjuk az
állatvédelmi tanfolyamokat. Budapesten
állatmenhelyet fogunk létesíteni az elhagyott, elaggott és
megrokkant állatok részére. A menhelynek lesz külön ló-, kutya-, macska-,
baromfi- és szükség szerint egyéb osztálya is. Minden állatfélét pártfogolunk,
amely hasznot h a j t az embernek. Legelemibb kötelesség volna, hogy az ember jó
bánásmóddal viszonozza azt a sok jót,
amit az állatoknak köszönhet. Gondoskodni fogunk a hasznos állatok végtisztességtételéről is: állattemetőt
fogunk
létesíteni. Ebben csak itthon leszünk úttörők: Nyugaton már szép példák vannak erre is. Közben persze a rászoruló
emberekről sem fogunk megfeledkezni.
Már most is összejövünk minden csütörtökön egy kávéház különtermében, este
5—8 között mindenkinek szívesen adunk
tanácsot, felvilágosítást ember- és állatvédelemre vonatkozólag. Meg akarjuk,
meg fogjuk mutatni, hogy az ember és
állatvédelem nem üzlet, hanem szívügy!
Nálunk nincsenek vallási, politikai, társadalmi és anyiagi kérdések. Nem kell
pénZk Van! Az embertől mi nem kérünk
semmi mást, csak ezt: szeressétek egymást és szeressétek az állatokat!
. . . Majd igyekszünk.
SIMA FERENC
Radvíser bácsi puszit kap az egyik klscicától.
Igazán megérdemli
(Pálházy fotók)

Se bök Györgynek Jávában van tánciskolája,
melynek vizsgáján csárdást táncoltatott magyar ruhába öltözött kinal leányokkal

Lázár Ulla sanzon éa magyar]
dalémekesnö Csehszlovákiában
vendégszerepel

Gellért Bora Egyiptomban
turnézik

W681

Lázár Margit »Daisy D'Orsay,
néven Syri&ban táncol

Gábor László operaénekes
Génuában énekel

A Turandb Brothers
két pesti fiú. Cochran
londoni ú] revüjében
lépnek fel
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— Mit tudtok
ti, angyalom
arról,
hogy ürül-e már Pest, sokan
utaztak-e
már el nyaralnif
— összeszedtem
egy bokrétára
valót
arról, hogy ki merre jár és ki merre
készül. Általánosságban
megállapítható,
hogy a divatos útirány Svájc és Olaszország s nagyon népszerűek a hajóutak
különösen
észak felé. Ilyen
hajóutat
tesz például a magyar
idegenforgalom
vezérkari
főnöke,
Veress
Gábor, az
IBUSz vezérigazgatója
is, míg Halászy
István,
az IBUSz igazgatója,
Svájcba
készül a feleségével. Stromszky
Dénesék
már túlvannak
a nyaraláson,
tiroli
hegymászásaik
fáradalmait
most Leányfalun pihenik ki, ahol a
hagyományos
törzsélet
kezd lendületbe
jönni.
Vámossy Zoltán »ősturullal« az élén a régi
kolónia jóformán teljes számban össze-

b e l

a

gyűlt már és Benes József is jelezte
már a vadászoknak
közeli
érkezését
Gasteinból.
Tormay Béláék szokás szerint Almádi és Leányfalu között pendliznek, de künn vannak
már Vancsó
Béláék, Tóth Lászlóék, Delmár
Tódorék,
Zsigmondy Mihályék,
Wikus
Károlyék,
Rauscher Aladárék, Hankovszky
Zoltánék és rendkívül
nagyszámú
fiatalság,
továbbá Ratkóczy Nándorék, Ring Oszkárék, Felde Tiborék és Lamotte Károlyék. A balatonföldvári
strandon Cséry
Miklósné úsztatja
kis katonáit,
Cséry
Lajosné
is
lenn tartózkodik,
aztán
olaszországi
útra megy,
ott
vonnak
Lugosy Gézáék, Schmidt tíichárdék, Pé.
tery Ignácék,
Hável Béláék, a vadak
klubjában
minden
szoba
foglalt
és
László Ernöék
és Roboz Imré\ék villáiban nagy a weekend-forgalom.
Siófok
valóságos
eldorádó,
szombat-vasárnaponként még a kabinokban is hálnak,
egyébként
egy röpke
balatoni
körút

A (brecht iöherceg felesége Bocskay Katalin a mosonmagyaróvári állomáson, az aranyvonat
érkezése előtt

zborói Zboray Hona 6« dr.

(ierardus Feu nem a esküvőjén
(Foto László]

kapcsán
megállapítottuk,
hogy József
föhercegék Tihanyban, Festetics
György
hercegék
Keszthelyen,
Dusárdy
Istvánék Balatonfenyvesen,
Márkus
Andorék
Szemesen, Szacelláry György ék és Jankovich Antalék Balatonfüreden,
AlgyaPapp Sándorék és Jekelfalussy
Wolnhoffer Emilék Lellén,
Schreiner
Jánosék Balatonmáriatelepen,
Győrbíró Endréék, Jeszenszky
Sándorék
Balatonalmádiban nyaralnak,
ahol hol vitorlásklubavatás, hol teniszverseny,
hol vívóverseny adnak alkalmat
az elmaradhatatlan nyári
lumpolásokhoz.
— Én, mialatt
te a Balaton
körül
cserkésztél, angyalom, egy kicsit körülnézegettem
itt a szomszéd.
Svábhegyen
és a Zugligetben, no meg a Hűvösvölgyben, amely vidékeken a telelőkből most
ugyancsak nyaralók
lettek.
Szóval
a
Zugligetben
nyaralnak:
Lötz
Antalék,
Saxlehner Tiborék,
Bernardt
Győzőék,
Pintér Gézáék, báró Kohner
Willyék,
Mauthner Alfrêdék, Balonyi
Agostonék,
a Svábhegyen:
Fellner Alfrédék,
Feliner Györgyék,
Bubala Györgyék,
Szinay Béláék,
Konkoly-Thege
Sándorék,
no és ha Felsőgödre
kikukkantunk,
ott
látjuk
a villájuk
strandján
Drucker
Jenőéket, Bun Józseféket,
Mátyásföldön
Zupka
Lajosékat,
Visegrádon
pedig
Zsitvay Tiborékat
éis Szendy
Károlyékat.
— Szóval
Pestkörnyékkel
is
végez'
tünk nagyjában. És kik készülnek
autótúrárai
— A közismert
égszínkék
kis kocsi
már elkerekezett
Cannesba, a közismert
kis pirosbéléses
fekete kocsi pedig a
Lido irányába startolt.
Az utóbbit felváltva vezeti két utasa: Muráti Lili és
Erdélyi Mici. Lókay Ferencék é's Egyed
István
hosszabb
autólítra indultak
a
Dolomitokba és a tengerpartra
és rövidesen hazaérkezik
Pestre ismert gépkocsiján
gróf Tascher Benjaminné,
aki
jelenleg a Lidón üdül Tokióból hazajö-

vet. A benfentesek máris tudják,
hogy
a grófné nem megy vissza
Tokióba,
mert az ottani klíma rosszat tesz neki,
hanem újra pesti lakos lesz. No, de
cserkésszünk
tovább
a
nyaralóhelyek
útvesztőjében.
Vagyis a Lidón nyaralnak Titsch Gyuláék és Salusinszky
Imrétek is, karlsbadi magyar kúrlista szerint ott tartózkodnak
Chamaré
Félixné
grófné, Kállay Zoltán,
gróf Csekonics
Gyula, Gasteinban Konkoly-Thege
Kálmánék,
Szontagh
Emilék
és
báró
Sardagna Lászloné.
Londonba
utaztak:
báró Prónay Györgyné,
Fabinyi
Tihamér és Párkány
Frigyes,
Londonbál
visszajöttek:
Hantos Elemér ás Orosdy
Fülöpné
báróné,
Muslay
Istvánék
Bledbe utaztak,
Preszly Elemérék
Rohitsch-Sauerbrunnba,
gróf Berchtold Lipót és felesége Reichenhallba,
IgmándyHegyessy Gézáék Interlakenbe.
Rengeteg nevet és helyet
lehetne még felsorolni, de egyelőre el&g ennyi,
Radványról, Lillafüredről,
Párádról,
Kékesről
majd
legközelebb.
— Apropos Kékesi Tudod,
angyalom,
•hogy még mindig a kékesi magyar bál
a legfőbb beszédtárgy mindenfajta
társaságokban.
— Tudom, magam is rengeteget kotyogtam róla. Gyönyörűek voltak a legszebb asszonyok
a magyar
menyecsKeruhákban, különösen Tőry Tiborné, Dusóczky Károlyné, Dietl Hubertné,
Vida
Pálné, Zborayné Petri Puci és természetesen az estéiy lelke, Csonka Lászlóné
a húgával,
Jeney
Istvánnéval
együtt. De nemcsak a magyar bálról, a
magyar ruhákról
és a hajnalig
tartó
lumpolásról beszélnek sokat ám, hanem
arról a vidám délelőtti
fürdőzésről is,
ami a nagy estély után
következett!
— Ugyan
kérlek,
ilyen
kánikulás
időkben igazán
nem lehet
rossznéven
venni, ha valaki
olyan
sebbel-lobbal
megy a vízbe, hogy még levetkőzni is
elfelejt. Különben is az ilyesmiről
nem
c-t

kell később beszélni, csak akkor, mikor
az ember abban a hangulatban
még
benne van. Hányszor furdalja az ember
lelkiismeretét
másnap egy
pohártörés,
mikor ugyanakor éjszaka
még a világ
összedűlt volna, ha nem vágjuk
falhoz
azt a poharat. Szóval: nem történt semmi, gyerünk tovább, halljunk
valamit
az
Anna-bálokróll
— Előbb külön egy személyi
hírt,
amelyet azért kell külön kiemelni, mert
igen ritka alkalomról
szól.
Hendkivül
ritka alkalom ugyanis,
hogy Mészáros
Ervin,
a kitűnő vívóbajnok,
kimozdul
kedvenc Budapestjéről.
Mióta
emlékezünk, ez csak kél alkalommal
történt
meg, egyszer a lillafüredi
erdősegekbe
vette be magát rövid időre, tavaly pár
napra leszaladt
a Balaton mellé, idén
azonban már hosszabb idő óta Sófokon
tartózkodik s olyan kedvet kapott a tündéri parton a sütkérezéshez, hogy egyelőre nem is akar ódáik
hazajönnie.
— Csitt, angyalom, s most már igazán
beszéljünk az
Anna-bálokról!
— Csak egy pillanat még!
Tudniillik
még egy személyi
hírt kell külön
felszolgálnunk,
amely
ugyancsak
különös
szervírozást érdemel személyi és érdekességi szempontból.
Arról
van
ugyanis
szó, hogy Hatvany Bertalan báró rövidesen kerek egy esztendőre Indiába utazik tanulmányútra;
az »Ázsia
lelke«
című
könyv nagytudományú
szerzője
így valószínűleg egy újabb, ezúttal Indiáról szóló kitűnő munkával fogja gazdagítani irodalmunkat.
No és most jöhet a várvavárt nyári karneváli
műsor.
— Az Annarbálok
sorrendje
egyelőre
a következő. Július 23-án tartják
meg
a balatonföldvári
Anna-bált, amelyet a
a balatonalmádi
Anna-bál követ július
24-én. Július 30-án lesz a
leányfalui
Anna-bál, amely ezidén különösen nagy-

György Ervin és Gonda Baba jegyesek
(Foto Schnitzet*)

szabásúnak ígérkezik s a rendezés munkáját máris nagy ambícióval kezdte meg
a három leánybizottsági
vezető: Mikecz
Suzy. Ratkóczy Magda és
Zsigmondy
Ancsi. A nyári farsang sorrendjén szerepelnek még a keszthelyi, parádi és
lillafüredi Anna-bálok,
majd
augusztus
13-án lesz ugyancsak Almádiban a Tennisz-bál, mely a nyári szezón
legzártkörübb mulatsága s ezt követi
augusztus 18-án a balatonföldvári
István-bál.
A báli műsor befejezése után a »hetek«
szezonja
következik, vagyis
elsősorban
a Nemzetközi
Balatoni Sporthét,
amely
augusztus 27-töl szeptember i-ig tart galamblövőversenyekkel,
teniszmérkőzésekkel, úszóversenyekkel,
garden-partykkal,
szabadtéri
előadásokkal,
vitorlásversenyekkel,
nemzetközi
bridge-versennyel,
autószépségversennyel,
sőt
autósbállal is. Ezt a rendkívül változatos
programmú hetet közvetlenül
követi a MAC
sporthete
szeptember
3-tól 11-ig. A
rendezőség még nem döntött
véglegesen
abban,
hogy Radványban
vagy a
Kékesen
rendezi-e
az
ugyancsak
gazdag
programmú
sporthetet,
egyelőre Radvány
esélyei a
jobbak.
— Ne nyargaljunk,
angyalom,
máris
szeptemberben,
maradjunk
egyelőre a mi gyönyörű júliusunkban.
Szóval,
mi
akad még
emlitésreméltót
QHlffl

Forgách-Farka« Natália és
Ágoston házasságot

«m KSSWffl Papp

kötöttek

(Foto Schalter)

— Tenger apróság! El kellene mesélni,
hogy hozott fagylaltot a strandra szive
hölgyének a motorbiciklis gavallér, vagy
szóljunk egy szót a MAC július
hetediki
nyári vacsorájáról, amelyen már csak a
kánikula
miatt is rengetegen
vettek
részt, vagy emlékezzünk meg az ugyancsak július 7-én lezajlott ritka alkalomról, a hármas
Wolkenberg-esküvőről,
mikor is Wolkenberg Gyula ny. rendőr
felügyelő három gyermeke:
Wolkenberg
Mária és két fivére, Antal és Kázmér
egyszerre
kötöttek
házasságot
Óbudán.
Legbölcsebb
végül,
ha
megállapítjuk,
hogy a Magánvállalati
Sportegyletek
Ligájának garden-party ja, amelyet július 16-án rendeznek a városligeti
Zsetbá
pavillonbau, ezidén a nyári szezón egyik
legszebb mulatságának ígérkezik,
amenanyiben húsz nagy magánvállalat
sportegyletei rendezik s a rendezöségi
hölgybizottságban a következők foglalnak helyet: Apor Éva, Barán
Emilia, Bárd
Anna,
Berger Lilly,
Bergl
Györgyné,
Bohus Marianne bárónő, Detrich Márta,
Ferenczy Pálné, Glasner Vera, Halbauer
Pálné, Heumann Kató, Hoffmann
Zsuzsa, Hunfalva
Lajosné,
Jakabffy
Lola,
Jámbor
Erzsébet,
Kondora
Ferenc né,
Mauthner Krisztina, Miklós Etelka. NáSchlemm
das Valéria,
Rózsa Anna,
Lotto, Sugár Júlia, Szász Ilona,
Tajthy
József né. Tihanyi Qyuláné és Wagner
Olga. Szépségverseny,
táncmérkőzés
és
műsotombola tarkítja a garden-party
rát, okvetlenül menj el a
mulatságra,
angyalom.
— Megyek, megyek,
csak még előbb
néhány fontos
beszámolni
valóm van.
Például az, hogy Debrecenben, az ottani

Aranybika-szállóban
dr. Kováin
Andor,
a debreceni egyetem
jogi karának dékánja és felesége nagyobb vacsorát adtak, amelyre számos egyetemi tanár és
Debrecen több más előkelősége volt hivatalos. Azután be kell számolni arról
is, hogy egyre-másra zajlónak a kisebbnagyobb férfivacsorák,
amelyekel a tömeges előléptetések
alkalmából
rendeznek az újonnan kinevezetlek
tiszteletére
s végül alig hallható hegedüszóban el
kellene
húzni egy válási
szenzációt,
amely
tulajdonképpen
harsonát
érdemelne, de miután az érdekeltek
legutóbb
haladékot adtak eyymásnak, inkább hallgassunk el a türelmi időre.
— No, valami
kis
búcsú-édességet
kárpótlásul1
— Két hónap óta egy rendkívül
érdekes és állítólag nábobi gazdagságú
külföldi hölgy
tartózkodik
Budapesten,
illetőleg Magyarországon,
aki a benfentesek szerint spanyol származású, de
Amerikában
él, rendkívül
elegáns, viszont életkora: titok, de azért az aranygavallérok sorában és körében nagy az
izgalom miatta, vacsoráztatják,
táncoltatják,
autóztatják,
weekendeztetik
a
a titokzatos szépséget,
aki
legutóbb
egy megyei
székhelyen
rendezett
teniszverseny
tribünjén
tűnt fel s feltűnése természetesen
ugyancsak
feltűnést keltett.
Az arany-gavallérok
versenyfutása
egyre erősödik
a
külföldi
tünemény körül,
sokan már
házassági
sebességre kapcsoltak s a budapesti társaság nagyrésze lélekzetfojtva
vár az
s
eredményre.
Várj te is, angyalom
addig is, — adieu!

AZ OSLÓBAN BAJNOKSÁGOT NYEBT MAGTAR BRIDZSCSAPAT
Pór András, Bokor Imre, Ferenczi György, Klór László, gróf Zichy Ede ós dr. Widder Lajos
(Foto: László)
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Hollywoodi í i M n U I tigrlsszelidítű
A hangosfilm, amely annakidején forradalmasította Amerikát, egész sereg ad
dig világsikerű és nagyjövőjű filmszínós;
karrierjében okozott jelentős változást.
A magyar Bánky Vilmától kezdve Mary
Pickfordig a filmsztárok egész légiója
fordított h á t a t a stúdióknak, mert részint nem bírt megbarátkozni a hangosfilm követelte ú j játékmodorral, részint
pedig megszerzett vagyonukkal más vállalkozásokba kezdtek. Hollywoodban nem
ritikaság, hogy egy filmsztárnak kávéháza, vendéglője, vagy éppen tisztítóintézete van, de a hollywoodi sztárok közül kétségkívül a legbizarrabb foglalkozást W. Tennyson választotta, aki
a filmamorozól szerepkört, amelyben^
filmek
női tigriseit szelídítette,
fel
rélte a valóságos tigrisszelidítői pályá
val. Leleplezzük a Fényes-cirkusz
nagy
attraíkciójiának, a bengáliai királytigriseknak idomító-hősét, aki most régi családi nevén, mint Trubka kapitány arat
sikereket, ha, nem is a világ minden
W.

Trubka

mint

lUnuzlir

filmszínházának lepedőjén,
hanem a világ legnagyobb
cirkuszaiban.
Húszéves
volt, amikor Tennyson, illetve William Trubka hátat fordított a hollywoodi
stúdiók forró légkörének.
Egyik napról a másikra
tűnt el Hollywoodból, mint
akkor megírták a lapok,
egy nagy
szerelmi történet kapcsén. Egy amerikai milliárdos leány yachtján, ennek vadásztársaságával utazott Indiába és
azóta eltűnt a világ szeme
elöl. Mint most kiderült,
tigrisvadász
lett,
élve
(ogta el azokat a tigriseket, Bengália őserdejében,
amelyekkel most a Fényescirkuszban lélekzetállítóan
izgalmas
mutatványokat
végez egyetlen korbáccsal
a kezében. Trubka kapitány remek kiállású daliás fiatalember és ha kilép a cirkuszporondra, veszedelmes
konkurrenciát
támaszt a tigriseknek —
legalább is a hölgyközönség szemében.
. . . és

mint

tigrisszelídítő

IRODALMI
ÉLET

Az örökség
4l<y>dL

8zerktsztl :

ír ta:

MARGARET KENNEDY

SZITNYAI ZOLTÁN
Célia Mallan rossz érzéssel ébredt föl.
Férje, Gerry, nem volt mellette. Célia
egyedül n y a i a l t a gyerekekkel a tengerparton. Gerry csak a weekendet tölthette családijával. Célia alig várta f é r j e
érkezését.
Azon
gondolkozott:
elmondja-e férjének, hogy Tessie, legjobb
barátnőjének húga, elhanyagolja a gyerekeket. Pedig Célia azért fizette Tessie
nyaralási költségeit, azért vitte magával a lányt, hogy a gyerekekre vigyázzon. Célia keserűen mosolygott: Gerry
túljó véleményt táplál Tessie felől. Pedig Tessie állandóan fiatalemberekkel
kószál. De ezt Gerry nem hiszi. Azt
képzeli, hogy ő az egyetlen férfi, akire
Tessie elragadtatással néz. Milyen beképzeltek a térfiakl Persze Tessie nagyon csinos. — De a nyaralásomat alaposan elrontotta — gondolta Célia.
Hirtelen rettenetes csörömpölés hallatszott. Célia kiugrott ágyából és a gyerekek
szobájába rohant. A magára hagyott három gyerek mosakodni akart, feldöntötték a rozoga kis mosdóaaztalt. A mosdótál és a korsó eltörött. A gyerekek ágya
és r u h á j a vízben úszott.
Már a reggelizőasztalnál ültek, amikor
Tessie megérkezett. Durcás piros ajkát
csücsörítette. Célia csak
harminckét
éves volt, de Tessie mellett hervadtnak
érezte magát.
— Ha máskor fürödni mégy reggel —
mondotta szemrehányóan Célia — legalább figyelmeztethetnél. A gyerekek
nem öltözködhetnek egyedül. Ma is öezszetörték a mosdót.
— Rendben van. — mondta közömbösen Tessie.
»Ez a rendben van< azt jelentette,
hogy máskor bejelenti majd Céliának,
ha fürödni megy reggel és nem azt,
hogy kötelessége szerint felöltözteti a
gyerekeket.
— Igazán úgy gondblom — kezdette
megbotránkozva Célia, die ekkor a házi
asszony jött és a postáját hozta. Célia
Gerry levele után kapott és elfelejtette
azt, amit Tessienek mondani akart.
Hat oldal — nézte kelletlenül a hosszú
levelet Tessie. — Hogy í r h a t neki
Gerry ilyen
sokat, tíz
évi házasság
után!
— Ma halászni megyek a Bennettfiúkkal — jelentette ki fennhangon.

Célia fel sem nézett leveléből.
— A Bennett-fiúkkal megyek halászni
— ismételte kihívóan Tessie.
Célia kábultan nézett föl. Arckifejezése megijesztette Tessiet.
— Mi baj, Célia? — kérdezte.
Célia, mintha álomból ébredt volna.
— Ó, Tessie — kiáltotta. — Félmillió
l'ontot örököltünk. Gerry öreg nagybátyja, Bruno Mallan meghalt, ránk
hagyta minden pénzét, összeveszett az
egész családijával, még Gerry születése
előtt. Sohasem álmodtuk, hogy mi leszünk az örökösei. Harminc évvel ezelőtt csinálta a végrendeletét és azóta
nem változtatta meg.
— De hiszen akkor rettenetesen gazdag vagy — mondta tiszteletteljesen
Tessie, — Mindent
megvásárolhatsz,
amit csak megkívánsz. Milyen gyönyörű
ruhákat csináltathatsz magáéinak.
— Igen, minden régi rongyomat eldobom, még az utolsó zsebkendőt is.
Tessie a r r a
gondolt,
hogy Célia most
már
nörszökct és nevelőnőket
tarthat gyermekei mellett és bármikor kiteheti
őt. Amiért is igen alázatosan felajánlotta, hogy
leviszi a gyerekeket a
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tengerpartra és a Bennett-fiúkat elküldi.
Alig hogy elvonult Tessie a gyerekekkel, megjelent a háziasszony, aki kijelentette, hogy ma hidbg vacsorát szolgál föl. Célia arra gondolt, hogy jövő
évben már valamelyik divatos fürdőhelyre megy és ridegen válaszolta, hogy
meleg: vacsorát követel, mert a férjét
várja. Azután lement a tengerpartra,
kényelmesen lefeküdt a magával hozott
párnára és nézte, hogy épít homokvárat
Tessie a gyerekekkel. Célia inost már
tiwllta, hogy mindenki a kedvét fbgja
keresni ezután.
Elhatározta, hogy ú j
életében kiköltözik a szegényszagú külvárosból • Nagy házat vesz magának
liondon közepén, gyönyörű bútort, autót
és szakítani fog a régi barátokkal is.
Csakis előkelő, társaságbeli emberekkel
íog érintkezni.
Este egy teljesen megváltozott, ú j
Célia varta Gerryt az állomáson.
Nem üdvözölte férjét azzal a viharos
szeretettel, mint máskor. Már a nagyvilág, hölgy nyájas modorában beszélt
vele . G e r r y , akit nem változtatott meg
a váratlan örökség, meghökkenve fip e l t e megváltozott,
ú j feleségét. A
kertkapunál Tessie elragadtatott melegséggel kívánt szerencsét Gerrynek. Szép
szemében alázatos imádlat ragyogott.
— Kidobom ezt a lányt — gondolta
Célia. — A nővérével sem barátkozom
többet. Senkivel sem, a régi körből.
Este a házaspár karonfogva sétált a
tenger p a r t j á n . Ezfck a séták voltak
Célia legnagyobb örömei. Most kifejtette
Gerrynek jövőre szóló terveit. Gerry elképedve nézett feleségére.
— Ügy képzeltem, hogy kényelmesebb,
nagyobb házat veszek a régi házunk
szomszédságában, így nem kell elszakadnunk a régi barátainktól. Jobban ós
kényelmesebben akarok élni, de nem
egészen másképpen. Nem akarok sznobokkal érintkezni, akik tudomást sem
vettek rólam, míg szegény voltam. Ragaszkodom a régi, kipróbált barátaimhoz.
— És én velem nem törődlsz? — kérdezte szemrehányóan Célia. — Most,
hogy módomban van, ne élvezhessem az
életemet?
— Hát eddig nem élvezted az életedet,
velem? — kérdezte megdöbbenve és kiábrándultan Gerry.
— Milyen önző vagy — zokogta Célia.
— Az eddigi élet jó volt, mert nem
volt választásom. De most, hogy módomban van, egészen másképpen
akarok
élni.
— En pedig nem kérek ebből a léha
életmódból — dlühöngött Gerry. — Nem
adom fel a munkámat, az érdeklődéseimet, és az apró kedvteléseimet.
A házaspár úgy Összeveszett jövendő
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életén, mint soha, tíz éves együttélésük
alatt. Gerry végül dühösen sarkonfordult ós otthagyta Céliát. Magányos sét á j a alatt Gerry Tessievel találkozott,
akit Célia áfonyát szedni küldött. Tessie olyan bánatosnak látszott és
a
korsó, mit Célia rákényszerített, olyan
nehéznek látszott, hogy Gerry azonnal
átvette tőle. Tessie édes hangján elmondotta
Gerrynek, hogy
mennyire
imádja az itt-tartózkodást, kár, hogy
Gerryék nem jönnek ide nyaralni többé.
Gerry elmagyarázta Tessienek: nem
hagyja befolyásolni életmódját a nagy
örökség által.
— Mennyire igaza van. Milyen csodálatos ember maga — rebegte Tessie.
A korsó már maj'dhem megtelt, amikor
Tessie jumpere megakadt egy tüskés
ágban. Gerry kiszabadította. A lány
arca nagyon közel került az övéhez.
Gerry hirtelen megcsókolta.
Mindig
nagyon szép lánynak tartotta Tessiet,
de nem csókolta volna meg, ha előbb
nem vész essze olyan keserűen Céliával.
Tessie a csók után teljesen megváltozott. Veszedelmes lett és mámorító.
Könnyű volt megindítani a lavinát, de
nehéz volt megállítani. Későn érkeztek
haza vacsorára. Célia pokoli jelenetet
csapott nekik.
Gerry vasárnap este nem utazott
vissza, munkahelyére. Családja körében
töltötte kéthetes szabadságát. Pihenése
alatt, hol a lelkiismerete bántotta, hol
teljesen igazoltnak érezte magát. Célia
kiakarta harcolni, hogy az ő ízlése
szerint rendezzék be ú j életüket. Tessie
maga volt az alázatosság és mindenben
Gerrynek adott igazat. Gerry nem akart
túlkomoly flörtöt Tessievel. De azért
csókolódzott a lánnyal, halászni vitte és
mindent megvett neki, amit a kis fürdőhely divatiizletében talált. Ha Célia elkínzott arcát látta, bűnösnek érezte
magát, megkísérelte a kibékülést, de
Célia ridegen visszautasította. Célia
jéghi'cfeg volt, Tessie forró és alázatos.
Célia vadul ócsárolta Tessiet. De Tessie sohasem szidta Céliát, csak azon
csodálkozott, hdgy Célia nem éri be
Gerryvel és nagyvilági emberek társasága után vágyódik. Ez okból Gerry
mindig véíllelmébe vette a lányt és nem
engedte meg, hogy Célia hazaküldje,
A kis fürdőhelyen mindenki élvezte a
nyarat, csak
a
dhisgazdag irigyelt
MaJlam-házaspár volt halálosan szerencsétlen. A szakítás Gerry szabadságának
utolsó napján történt. Egy ártatlan darázs okozta, amely rászállott Tessie lekváros tányérkájára. Tessie félt a darazsaktól, el akarta űzni a fenevadat,
esztelenül csapkodott maga körül és
véletlenül arculütötte a kis Pollyt. A
gyermek sírni kezdett.

— Te kis rongy, hogy mered megütni
a lányomat — kiáltotta magából kikelten Célia. Minden keserű féltékenysége
kirobbant. Két hatalmas pofont mért
Tessie bársonyos arcára.
Egy pillanatig halálos csönd uralkodott. A kis Polly úgy meglepő-lőtt, hogy
menten abbahagyta a sírást. A darázs
kiszállott a nyitott ablakon. Tessie félig ijedt, félig diadalmas pillantással
húzódlott Gerryhez. Gerry haragtól elszíntelenedive meredt feleségére. Célia
sarkon fordult, kimenekült a szobából.
Hálószobájába rohant és az ágyra vetette magát. Tudta, hogy Gerry sohasem
bocsát meg neki. A félig önkívületben
lekent ütéssel összezúzta házasságát.
Odalent csönd! volt. Célia vad kétségbeesésben feküdt ágyán. Gyűlölte Tessiet. E!hitette önmagával, hogy Gerryt
is gyűlöli, ök ketten kergették bele
ebbe a felelőtlen, ízléstelen, durva cselekedetbe.
Ebédl idején Gerry feljött a szobájába,
jeges hangon megkérdezte, hogy nem
óhajt-e enni valamit.
— Nem! — kiáltotta Célia.
— Tessie elutazott. Visszament Londonba.
— Tudom, hogy meg akarsz szabadulni tőlem — mon'dlotta fásultan Célia.
— Fiatalabb és csinosabb nőt kívánsz
magadnak. Én átkínlódtam veled a nehéz eszten'dfeidet. Most mással akarod
megosztani
a
szerencsédet. Óhajtod,
hogy elváljak tőled, hogy feleségül vehessed Tesslet?
Célia azt várta, hogy Gerry tiltakozni fog, de Gerry nem tiltakozott.
— Ha azt hiszed, hogy boldogabbak
leszünk, ha elválunk egymástól — mondotta kimérten — elintézhetem. Akkor
azután igazán úgy rendezheted be az
életedet, ahogy neked jól esik. És én is
úgy élhetek, ahogy akarok. Elég pénzünk van, megengedhetjük magunknak.
— O, igen — mondotta kábultan az
asszony - megengedhetjük magunknak.
— Ennyi pénzzel igazán nem muszáj
együtt maradnunk. — Gerry úgy érezte:
szívesebben élne együtt Tessievel.
Amikor férje kiment a szobából, Céli;i
keserves sírásra fakadt.
A gyermekeket megtartom
magamnak és annyi pénz.t
szedek ki Gerrybői, amenynyit csak lehet. Barátai
mind nekem adnak maid
igazat és remélem: szakítani fognak vele. Hirtelen
eszébe jutott, hogy hiszen
ő nem akar ezekkel a barátokkal érintkezni. Ezien
vesztek össze először.
Végül elaludt. Mikor felébredt: késő este
volt.
Gerry az ágyánál állt és
aggódva nézett le reá.
— Egy csésze teát hoztam neked — mondotta bizonytalan hangon.

A tea jól esett Céliának. Megkérdezte
Gerrytől, hoy mi van a gyerekekkelt
Gerry azt felelte, hogy legjobb barátjuk felsége vigyázott rájuk egész. nap.
Aztán hirtelen kirukkolt a szenzációval:
— Kosz hírem van számodra, Célia. A
délutáni postával levél jött az ügyvédemtől. Megtalálták az öreg nagybácsi
később kelt végrendeletét,
amelyben
megsemmisíti az elsőt és minden vagyonát jótékony célra hagyta.
— Ó, Gerry, hiszen akkor pontosan
úgy állunk, mint azelőtt.
A férfi komolyan nézett feleségére.
— Remélem — mondotta.
Igen, ez a szörnyű összeveszés, ez volt
az egyetlen, amit a képzelt örökség
hozott Céliának.
— És Tessíot —. mormolta Célia.
—• Telefonon felhívtam Londont. Most,
hogy az örökség füstbement: egészen
más hangon beszélt velem. Rájöttem,
hogy más eszközökkel ugyan, de ő is
csak a nagy, gaz*Iag életet akarta.
Voltaképpen megérdemelte azt a pofont,
amit te adtál neki, kedvesem.
— De hát akkor, hol a rosszhír, amiről
beszéltél előbb? — simult férjéhez Célia.
— Hiszen csupa jó hírt hoztál.
Fordította: Derend Miklósné.

Egy cscs/u teát hoztam neked!
(G. Erdélyi Aranka rajzai)
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Az írói tehetség rendszerint zsenge korban jelentkezik, Ritka eset, ha valaki
érett korában eszmél rá, hogy olyan
mondanivalói vannak, amelyek igényt
tartanuk a legszélesebb nyilvánosságra.
Anatole France túl volt a negyvenedik
évén, amikor felejthetetlenül kedves,
első regényével, a Bonnard Silvesterrel
bevonult az irodalomtörténetbe. Egészen
hajlott korban azonban rendszerint csak
olyan irodalmi debütánsok jelentkeznek,
akik egy-egy kivételes érdefcességű élet
eseményeit vetik papírra.
A magyar irodalmi életben egyetlen
olyan kivételről tudunk, aki jóval a hetvenedik évén túl eszmélt rá, hogy írónak született. 'Ez a kétségkívül
nem
mindennapi jelenség már azért is különösebb figyelmet, sőt gyengéd figyelmességet érdemel, mert a női nemhez tartozik. Az olvasóközönség vagy
nyolc
évvel ezelőtt figyelt föl rá, amikor egy
Ignotus-hatás alatt született verses regénye jelent meg a könyvipacon. B. Késmárki Róza néven mutatkozott be az
akkor hetvenöt esztendős irodalmi újszülött és a kritika meglepetéssel konstatálta hangjának és szellemének eleven
csengését. Az olvasóközönség azonban nem ismer
koncessziókat és ha befolyásolható is bizonyos
mellékkörülmények
által,
nem ajándékozza oda kegyeit könnyelműen se csodagyerekeknek, se csodnmatrónáknak. Amikor tehát B. Késmárki
Róza
nevét megjegyezte, azért
tette, mert amit produkált, jó volt, nem pedig
azért. mert hetvenöt éve«
korában írta első művét.
Azóta a magyar írónők
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doyenneje többször szerepelt és ú j r a meg
ú j r a bobiKonyította, hogy ez a kései virág-/,ás nem természeti csoda volt, hanem a teremtő művészi szellem tudatos
feltárulása.
B. Kérmárki RÓZA az Idei könyvpiacon
újabb vaskos kötettel vonult föl. Novellás-könyvének homlokán ez a szó áll:
Herbárium. A cím szerencsés jelképe annak, amit a kötet tartalmaz: egy sereg
régi emlék: van itt lepréselve, figyelmes
gonddal, műértéssel, a botanikus szerelő
szakértelmével, ügyefiv«, hogy ha már
az élet üdesége és harsogó, meleg színei
el is enyésztek a prés alatt, de tisztán
maradjon a megőrzött növény művészi
rajza. Valóban, iB. Késmárki Róza Heroáriumának egyes darabjai régi és átélt kedves történetek illatát árasztják.
Ami különösen figyelemre méltó bennük: a tálalás közvetlen és eleven módja,
a hangnak talán nem modern, de természetes muzsikája. Nem dzsessz ez, de
finom, szolid, kamarazene. És egyikmásik történetében megnyilatkozik, hogy
a nyolcvanhárom esztendős hölgy akkor
sem fullad ki, ha lépést
•kell tartania korával. Egyegy meglepő jelzője, találó
•szava bizonyítja, hogy az
újabb irodalom nyelvtisztító törekvései nem viharzottak el hatástalanul fi-nom, ősz feje fölött. A
-könyv egyes darabjai között vannak olyanok is,
amelyekről kevesebb öko•nómiával akár regényt is
•írhatott volna, de az írói
•mértéktartás éppen itt jelentkezik B. Kéwmárky Rómánál: nem méretezte túl
történeteit, amelyek bizon y á r a sok kellemes órát
szereznek még a m a g y a r
olvasóközönségnek.

(^cmbaú (Mcujdos
A világszép Juliette Récamier viszonzatlan
Könnyű fiákerek, aranyozott hintók,
csilingelő szánok egymás után hajtottak a párizsi nagyopera bejárata elé.
A hölgyeik, akik a járművekből kiszálltak, siettek a bálteremmé alakított nézőtérre. Siettek, mert egyszál véikony
indiai muszlinruhánál
nem
viseltek
egyebet e jeges téli éjszakán; repültek,
mert hónapok óta várták ezt az estét.
Bál, álarcosbál! Első nyilvános operabál a nagy forradalom kitörése óta!
Párizs úgy érzi, most tűnik csak el a
felhő, mely oly soká borult fölé, most
szlik el végre a rémuralom köde. S
mintha a zenekar is sejtené ezt: ujjonganak örömükben a hegedűk, a fuvolák.
Még a szomorú oboák is vigasztalóak
ma: »Aki meghalt — dalolják — megbocsát, aki él az éljen«. Egyik gavottot a
másik után játssza a zenekar, majd vad
farandole következik.
— J a j az uszályom! — sikolt egy merveilleuse, kinek muszlinuszálya elszakadt. — A karkötőm! — kiált egy másik, de a forgatag nem áll meg. Csak később lassul... Abban a percben, mikor híre
jár, hogy megérkezett a bálra a direclegnépszerűbb,
leghatalmasabb
toire
t a g j a : Barras. Már jön is felfelé a márványlépcsőn, tökéletesen szabott fehér
nadrágban, frakkban. Alla elvész habos
nyaksáljában. Kegyesen köszönget jobbra-balra. De imég nálánál is leereszkedőbben, diadalmasabban bólogat barátnője, Madame Taliien.
(Notre Dame du Thermidor — így nevezik forradalomban csinált karrierjéről
Taliien asszonyt — fehér kezét Barras
vállán tartva lép a bálterembe s rászegeződik minden férfi szeme. A szép
Thérèse
Taliien
nem
azért
öltött
ma báli toalettet, hogy eltakarja junói
idomait, hanem azért, hogy minél jobban kidomborítsa őket. Hadd gyönyörködjön a közönség a híres idomokban, a híres ékszerekben, melyeket Taliien asszony abban az időben szerzett,
mikor legszorgalmasabban aratott a
nyaktiló.
Smaragdjai
ragyognak
s
versenyt ragyog velük mosolya, mely
akkor se olvad le ajkáról, mikor Barrashoz hajolva így sziszeg:
— Ha nem veszed le a szemedet a fehérruhás nőről, aki a terem bal sarkában áll, botrányt csinálok.
Barras rémülten engedelmeskedik. Is-

szerelme

meri barátnőjét. Tudja, hogy Thermidor
asszonya nem riad vissza egy kis botránytól. De amint Thérèset körülveszik
az udvarlók, Barras izgatottan vonja
félre egyik bizalmasát.
— Ki az a fehérruhás tündérnő a terem
bal sarkában, ki az az idős ember melleitől Kik az urak, akik körülveszik)
Mi a neve, honnan jött, hol lakik!
A kérdezett mosolyogva mondja el
Rarrasnak, hogy a hölgyet Juliette Réçamiernak hívják. A Bue Mont-Blancban lakik kis palotájában s aki mellette
áll: a csúnya idős ember, a f é r j e , . .
— A f é r j e ! — Barras felragyog, de
b a r á t j a a fejét rázza:
— Juliette
Recamier
megközelíthetetlen.
Barras azonban nem azért híres Don
Juan, hogy higyjen a szép hölgyek ridegségének. Megismerkedik Juliettel s
forró ostromra készül. De csakhamar
hátrál. Megrémítette, a természeti
tünemény, mellyel szembetalálta magát: a
káprázatos szépségű huszonhároméves
asszony, — akinek nem lehet udvarolni.
Vagyis dehogy nem lehet! Juliette
édes mosollyal fogadja & bókokat, a figyelmet, nevetve a vallomást, de amint
idáig jut az ember, páratlan ügyesen
átkormányozza abba a hűvös ligetbe,
melyben a barátság szűzi virágánál nem
nyílik egyéb.
Ha Madame Bécamier akarja, plátói sóhajtozóvá válik közelében a legtüzesebb Don J u a n is. S Madame Bécamier mindig így akarja, A férfiak mindezek dacára imádják. Pedig Juliette házasságáról kfülönös dolgokat súgnakbúgnak. Bécamier — mondja a pletyka
— nem férje Juliettenek,
hanem apja.
— Igenis apja! — erősítgetik azok,
akik valaha a Rue des Saints-Pères környékén laktak, s emlékeznek Juliette
szüleire: apjára, a kiskeresetű hivatalnokra, anyjára, a galambnevetésű, csi-

nos Mme B e r n a r d r a s a ház barátjára,

Jaques-Bose Récamier.-ra.
Ennél az úriembernél aligha létezett ragaszkodóbb barát. Aranyozott
hordszéke naphosszat állt Bernardék
k a p u j a előtt. Csak a forradalom tudja
onnan elmozdítani. De Bécamier hűségén nem változtatott a forradalom sem.
Bárhogy
lövöldöztek
Párizs
utcáin
Jaques-Bose a Rue des Saint-Pèresben
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vacsorázott. Mégpedig kitűnően. A legnagyobb éhínség idején is teremtett élelmiszert barátai 'számára.
A Rue des Saint-Pères és vidéke
ügye« embernek tartotta
Récamiert.
Egyesek azt mondták: a forradalmon is
keres, bakancsot szállít a garde-nationalnak, mások szerint sikerült külföldre
mentenie vagyonát, ö maga csak azért
maradt Párizsban, hogy Bernardék segítségére legyen.
— Vagyis Madame Bernard segítségére
— helyesbítették a rossznyelvüek, de elállt a szavuk, mikor a hűséges Récamier
a rémuralom első napjaiban eljegyezte
Bernardék leányát, Juliettet.
A menyasszony tizenöt éves volt ekkor,
Récamier, a vőlegény negyvenhárom.
— Alházasság — mondták a »quartierbeliek«, kiket oly bölccsé tett a forradalom, hogy nem csodálkoztak semmin.
— Ha Récamier feleségül veszi Juliettet s így í r a t j a r á vagyonát, kevésbbé
kompromittáló, mintha örökbe fogadja
— okoskodtak tovább s szívből gratuláltak Madame Bernardnak, akiről mindig
tudták, hogy okos asszony.

*
— Nem szeretem ezt a vidéket — mondta egy nyári napon Juliette Récamier
s remegve csukta be kis lakása ablakát.
Reggel óta hetedszer robogott el az ablak
alatt a szekér, mely a telhetetlen nyaktiló felé vitte az áldozatokat.
— Én se rajongok érte — felelt Récamier, a férj, aki néhány hónap ulatt
úgy megváltozott, hogy a Rue des
Saint-Pères nem ismert volna rá- Mozgékonysága, tevékenysége eltűnt. Sápadt,
ijedős, csendes ember lett. Robespierre
uralma halálra rémítette.
— Ne menj az utcára drágám! Ne beszélj senkivel drágám! Húzzuk meg magunkat — mondogatta feleségének s ő
maga a hajdan ezerprotekciójú Récamier. lapult, l a p u l t . . . ösztönösen érezve,
hogy e véres időkben csak a legszürkébb
jelentéktelenség mentheti meg az embert.
De megmentheti-e! Récamier minden
zajra, minden bútorropogásrn összerezzen/ti s minél jobban félt, annál ellenállhatatlanabb vonzerőt
gyakorolt r á a
hnlál. Délutánonként felöltötte legkopottabb kabátját, elindult a tér felé. melyen
a nyaktiló »működött« s a tömegbe vegyiilvo nézte a kivégzéseket.
— Citoyen Récamier! — szólt r á egy
ismerőse. — Mért áll itt, hiszen m i n d j á r t
elájult
— Meg akarom szokni a halált! — felelte Récamier remegő hangon. — Ki
tudja, nem hoznak-e ide holnap!
*
A sors azonban úgy akarta, hogy
Jaques-Rose Récamier életben maradjon.
Fiatal feleségével a r r a ébrednek
egy
szérp napon, hogy a forradalom elviharzott felettük. Béke van, béke! Igaz:
kissé ideges béke, mieJy alig bízik önmagában, de Récamier annál jobban bízik
benne. Ez az újjáéledő, spekuláló, tülekedő világ az ő világa. Juliette férje
azok közé tartozik, akik a bizonytalan
alök hullámverésében úsznak
legbiztosab-
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ban. Alig áll Franciaország élére a direktórium, Récamier bankot alapít, vállalatokat finanszíroz. Mire megalakul a
konzulátus, — élén Bonaparte Napóleonnal — megszázszorozta vagyonát.
H a Juliette ékszert viselne, túlragyoghatná most Párizs valamennyi új-gazdagját. De nem visel ékszert. A drágaköveket átengedi a Bonaparte-hölgyeknek, akik lábuk u j j á n smaragdot villogtatnak s ha nem félnének bátyjuktól,
Napoleontól, gyémánt-függőt akasztanának lovaik fülébe is. ök és barátnőjük,
Junolti tábornokné, az ú j divat kreálói.
Hóbortjaik azonban nem ragadnak Juliettere s ezt nagy örömmel veszik tudomásul a hölgyek. Valamennyiük szépségét elhalványítaná Madame Récamier.
ha felöltené Bonaparte Pauline legújabb
kreációját, az indiai muszlinruhát, mely
úgy szép igazán, ha egyetlen szál fehérneműt se visel alatta az ember. A párizsi nők, akik rég búcsút mondtak
zsupónjaiknak s más alsóneműíknek,
lelkesen fogadják az újítást. Lelkesen
válnak meg »utolsó ingüktől«. A válás
úgyis divatos. A direktórium s a konzulátusi időszak asszonyai úgy váltogatják férjeiket, mint kalapjaikat vagy
monoklijukat. Mert e hölgyek monoklit
is viselnek, kis szivarkát szívnak, önállóságról álmodoznak, spekulálnak, valutáznak, nem kímélik egymás hírnevét.
Igaz: nincs is mit kímélni a hírneveken.
A markoltányosnőkből lett tábornoknék
úgy örülnek karrierjüknek, a forradalomból menekült arisztokrata-dámák életüknek, hogy sutbavágják a morál unalmas tanításait. Párizst eszeveszett jókedv fogja el s e brutális, mindentlegázoló életkedv közepén nyílik, mint magányos, hófehér virág, Juliette Bédámier.
A férfiak körésereglenek. Lucien Bonaparte, az Első Konzul öccse halálosan
beleszeret. Bernadotte tábornok a harctérről árasztja el levelekkel s a daliás
Murát — a későbbi nápolyi király —
sehogyse érti, hogy egy asszony, akinek
6, az ellenállhatatlan, ily hevesen udvarol, nem omlik k a r j a i közé.
Jóval szerényebb Ballanche, a filozófus, s Montmorency herceg, a régi világ
grand-seigneurje. Ok is imádják Juliettet, de nem kívánnak, nem várnak tőle
semmit. Boldogok, ha a közelében lehetnek.
•Szalonja hamarosan Párizs első szalonja. Háza a luxus csodája.
— íliirdőszoba is van benne! — dicsekszik a kor egyik memoárírója — freskók ékesítik falait s akár az ókori Róma
divathölgyei, bronzveretű márványkádban fürdik Madame Récamier. De Juliette nemcsak a márványkád vizében
fürdik, hanem a siker napsugarában is.
Boldog, aki eljöhet hozzá. Még boldogabb, akit megszeret.
»A szép Madame Récamier
művészetté
emelte a barátságon — í r j a egyik kortársa. — »Mosolya hidat von a legelszántabb ellenségek közé, szelídsége
lefegyverzi a harcias
kedélyeket.«
Pedig de sokan vannak, harcias kedélyek ezekben a Directoire és Császárság

közti esztendőkben, melyek levegője úgy
telve vau régi és ú j gyűlöletekkel, mint
viharelőtti nyári est villamossággal.
*
Párizsban nem is örül senki, mikor
híre jár, hogy a. Récamier-bank
megingott . . . Igaz, Récamier cáfolja a hírt.
Talán mert reinéli, hogy minden rend bejön, hogy Bonaparte nem teszi fejére a
koronát, melyért már kinyújtotta kezét.
A császárság, a konszolidáció, halomra
döntené Récamier valamennyi tervét.
De nemcsak Juliette f é r j e ellensége
Bonaparténak. Barátai is gyűlölik. Az
arisztokraták, — a régi világbeliek —
meirt trónbitorló, a
fiatalok, — a forradalom neveltjei — mert
zsarnok. Leglángolóbban Juliette barátnője,
Madame
de
Staël, az irónő gyűlöli. Szóban és Írásban támadja az Első
Konzult, s Madame de
Staël
tollánál csak
nyelve élesebb.
— Nem szeretem, ha
a nők politizálnak —
szólt Bonaparte egy
estélyen, melyen Staël
asszony elmésen kritizálta a politikai pártokat.
— Nem politizálunk
mi szívesen, — felelte
Madame do Staël —
de olyan országban,
melyben a nők fejét
levágják, a nők szeretnék tudni; miért
történik ez.
E válasz viharos sikert aratott, s Napoleon se a sikert,
se a választ nem feHadarna
lejtette el. Alig került
trónra,
száműzte az írónőt s alig zajlott le a koronázás ceremóniája, kipattant a Récamierbank csődje. Juliette nyugodtan fogadta
a csőd hírét. Maga készített leltárt éksaereiről, ezüstjeiről, a palota bútorzatáról, mely eladásra kerül. Mosolyogva
vigasztalta Récamiert:
— Nézz körül, nézd, mily sok a jóbarátunk — mondta. — Mindenki segítségedre lesz. Egy év se telik bele s lábra
állsz, mon amil
— Miattad vagyok csak kétségbeesve
— zokogott Récamier. — Te nein nélkülözhetsz, Juliette.
— Dehogy nem — nevetett a fiatalaszszony. — Emlékezz csak, milyen vidáman nélkülöztünk a terror napjaiban,
hogy nevettünk, mikor tizennegyedszer
ebédeltünk, reggeliztünk és vacsoráztunk
babot.
— Angyal! — felelt Récamier, s megcsókolta felesége kezét.
Gyémántjaitól, gyöngyeitől derűsen
búcsúzott Juliette. D e mikor édesanyja
megbetegedett, inajd néhány hét muiva

megható, — teljesen összetört. Hónapokig nem tért magához, h úgy lefogyott,
oly vérszegény lett, oly sápadt, hogy
Kécamier boldog volt, mikor a száműzött
Staël asszony meghívta svájci kastélyába.

*

— Nem írtunk még eleget? — kérdezte
Juliette, aki a coppeti kastély kis szalonjában ült Madame de Sltaël mahagóni
íróasztalánál. — Nézd milyen hosszú ez
a levél! — s felemelte a papírt, melyon
sűrűn sorakoztak szép nyugodt betűi.
— A herceg imádja a hosszú levelekot
— felelte Madame de Staël a szoba mélyéből. — írd oda, hogy biztosan várom.
Rajta kívül csak tizen
vagyunk Coppetben s
itt találja a világ legszebb asszonyát, Juliette Récamiert.
— Dehogy írok ilyet
magamról, dehogy! —
kiáltott juliette nevetve.
— Majd én írom —
szólt a fiatalember,
aki eddig szótlanul
állt az ablaknál.
— Dolgozzon inkább
a regényén! — kiáltott Madame de Staël
ingerülten.
— Ne kínozzon, kérem! — felolt a fiatalember s miközben Madame Récamier halkan távozott a szobából, kitört a csetepaté
Staël asszony és a fiatal Benjamin Constant
között....
Reggeltől estig, estétől reggelig viharzott ez a különös szerelmespár:
a világhírű hervadó írónő s
líócamler
a kezdő,
fiatal író
s miközben civakodtak, gyengéd szálak
szövődtek a kastély többi lakói köré is.
Amor, a láthatatlan vendég, vígan hegyezte nyilait,
A nyilak mindenkit «1 találtok, csak
Jullettet nem.
— Mi ez a páncél, mely sebezhetetlenné teszí — gondolta miközben a szalonból kisétált a kertbe. Az első csillag
most gyulladt ki az égen. A kert végében ragyogott a tó. A fák közt párok
ölelkeztek...
— Szerelem, — sóhajtott — szerelem,
mikor jössz el hozzám is végret
Juliette nemrég mult harminc éves.
— Kritikus kor! — mondta barátnője,
Staël asszony és Juliette maga is éírzi,
hogy kritikus korba lépett. Szokatlan
"lmok nyugtalanítják, bolondos vágyak
élednek benne. Ingerült, ideges.
— Oly nyugltalan vagyok, mintha várnék valakit, — gondolja — « néhány nap
múlva Coppetba érkezik Ágoston herceg,
kinek a hosszú levelet diktálta Madame
de Staël.
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Nagy Frigyesnek erről az uuokaöecséröl nern írnak rokonszenvvel kortársai.
Csapodár, nyegle fiatalembernek mondják, de Juliette nem is a hercegbe
szeretett, hanem a szerelembe, mely
oly soká késett. MV>st se jött még
el teljes zenekarával. Csak első, gyenge
kis szólóját küldte, de Juliettet ez is
elkábítja s megrészegíti a herceget. A
csapodár Ágoston érzi, hogy élete nagy
szenvedélyével találkozott. Térdenállva
könyörög Juliettenek, váljon el férjétől
s Madame de S'taöl is a helceg p á r t j á r a
áll. Mi értelme Juliette házasságának a
huszonhét évvel
idősebb Récamierval,
akit sohase szeretett?
De Juliette nem szánja magát egykönynyen válásra. Réoamier gyengéd vollt
hozzá, elárasztotta minden jóval, most
h a g y j a el, mikor szegény ós öiregí A herceg azonban oly türelmetlenül ostromolja s Juliette számára oly tündöklő
délibáb egy magáhozvaló emberrel kezdeni ú j életet, hogy levelet ír Récamiernak. Megírja, hogy mást szeret.
Alig ment el a levél, kétségbeesik: miit
tett? Cserbenhagyta férjét, aki jó volt
hozzá, aki imádja! Halálos izgalomban
v á r j a a választ, mely egy hét múlva
megérkezik.
— Ne h a g y j el Juliette, ne ölj meg!
— zokog Eécamier és Juliette érzi, tudja,
hogy ezt az embert nem hagyhatja el
soha. De a hercegtől, a szerelemtől se
tud most imár megválni.
— Várjunk! — könyörög szerelmesének. — Várjunk! Hátha történik valami,
hátba megkönnyíti dolgunkat a sors, —
s kétségbeejtő búcsú után visszatér Párizsba.
A Rue Mont-Blanc-beli palotát közben
eladták. De a megmaradt bútorokból
gyönyörű kis lakást rendez be Juliette.
A barátok követik ide is. Szerény fogaódélutánjait épp oly sokan látogatják,
mint a hajdani káprázatos estélyeket. A
befolyásos barátoknak egy szavukba kerülne, hogy Madame Récamiert udvarhölggyé nevezzék ki az ú j császárnő udNapoleon is szívesen
vartartásában.
látná. Szereti a szépasszonyokat De a
liberális Stnel hutása túl mélyen szántott már Julietteben. Idegenkedik a zsarnok ÍNapoleontól s parvenü
udvarától.
Eaért a vötkéért hamarosan megbűnhődik. Apját, ki a posta magas állású hivatalnoka, letartóztatják. Állítólag öszszejátszott az emigránsokkal, akik a
Bourbonokat akarják visszahozni. Á jóharátok ijedten f u t n a k fűhöz-fához. Sikerül is kiszabadítaniok Monsieur Bernardot, de Juliettet száműzik Párizsból.
Ágoston herceg felujjong a hírre. Ez
a legjobb alkalom válásra. Repül szerelméhez. Megesketi, hogy most
végre
elválik s Juliette leül, hogy második levélben búcsúzzon Récamiertől. De a
levelet nem tudja befejezni, ó r á k i g ül
kétségbesetteii, majd kihúzza
íróasztalának titkos fiókját. Pici aranyszelencét
vesz ki belőle. A szelencéből
pirulát,
íme a kivezeltő út. í m e a megoldás . . .
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Néhány óra múlva eszméletlenül találja
a dívánon komornája.

*
Mire Juliette magához tér, zöld ágak
integetnek be ablakán. Ágya taft függönyét friss szellő suhogtatja. Coppetben van s Madame de Htaël hajol llölé.
Egyetlen szóval se említi Juliocte öngyilkosságát. Ápolja, becézi. Csendes,
boldog, hosszú nyár következik. Madame cte Staël utolsó nyara, ősszel Juliette visszatér Párizsba. Napoleon megbocsátott neki.
— Mindent elkövetek, hogy te is hazajöhess — í r j a barátnőjének s nemsokára
ujjongva közli, hogy a császár nem
ellenzi Madame de Staël visszatérését.
Az írónő repül haza, de barátai ijedten látják, hogy megváltozott, megöregedett. Viharos ezerelme szomorú véget
ért. Benjamin Constant m e g n ő s ü l t . . .
Néhány hónap múlva Juliette zokogva
ül Staël asszony halálos ágyánál. Észre
se veszi, hogy az ajtó halkan nyílik s
belép egy férfi
A haldokló meglátta.
Rámosolyog . . . Julieltite is ránéz . . .
s
nemi sejti, hogy ebben a pillanatban eldőlt a sorsa.

*

Juliette és René de Chateaubriand,
mert ő az, aki a haldokló szobájába lépett, — most találkoznak másodszor.
Mikor először látták egymást, tizenkét
évvel ezelőtt Mme de Staël még vidám
volt, harcias, sziporkázó.
»Hálószobájában fogadott«, í r j a napelőtt
lójába Chateaubriand, »a tükör
állt, komornája a ruháját igazította, ő
maga e percben tette fejére a förtelmes
turbánok egyikét, melyeket annyira szeretett. Bonapartét
szidta s én segítettem szidni. Egyszerre kinyílt az ajtó s
belépett Madama Récamier. Fehér ruhát
viselt s kék divánra
telepedett.
Nem
vettem le róla a szememet...
Mélyen
elkedvetlenedtem.
Mért nem
tudtam
ilyen
tüneményt
teremteni
egyetlen
könyvemben
semt...«.
»Mélyen elkedvetlenedtem!...«
(Ennél a mondatnál ml se jellemzőbb
Chateaubriandra, a gyógyíthatatlan melankólia »feltalálójára«.
Mert a híres »mal du siècle«, a híres
melankólia
csak találmánya a nagy
írónak, nem lelki tulajdona. Regényhősével, a világfájdalmas Renével ellentétben, könyörtelenül törtet, agitál, fondorkodik, bűvöl, hízeleg e föld javaiért.
De ha hölgyekről van szó, szépasszonyokról, előveszi mellényzsebéből a búbánatos René maszkját s nincs olyan
asszony, aki ellent tud állni n e k i . . .
Juliettet néhány hét alatt úgy meghódította, hogy élete, mely eddig csupa
érdeklődés volt, csupa barátság, csupa
részvét, bezárul a világ számára. Renének él. csakis Renének. övé
minden
órája, perce, övé jelene, jövője . . ,
Baráltai látják ezt és kétségbeesnek.
Chateaubriand hűtlensége közmondásos.
Szerelmeit, kalandjait mindenki ismeri.
Hogy is ne ismerné, mikor a nagy író

a világ minden t á j á r a levelez róluk s
művei bein oly átlátszóan írta meg szíve
történetét, hogy mindenki felismerte a
gyorsan váltakozó bálványokat.
Elsőnek Ballanche, a külföldről visszatért Jóbaráit, a filozófus vállalta, hogy
»besaél Juliettel« . . . De torkán akadt a
szó, mikor meglátta. H a Juliette valaha
fiús Diana volt, most Vénusz lett belőle.
Ha valaha hűvös volt, fehér, szűzies,
most ragyogóan asszonyos. A szerelem
csodát müveit vele. Most negyvenötéves
korában szebb, mint valaha. Minél elbűvölőbbnek találta barátnőjét Ballanche, annál jobban elkeseredett. H á n y éve
szereti ezt az asszonyt, hány éve szolgálja, de barátságnál sohase kapott többet! S egyszerre jön Chateaubriand, a
világ legönzőbb, leghiúbb embCT©, aki
aírbaviítte a fiatal Beaumont grófnét,
elidegenítette gyerekeitől, férjétől Duras
hercegnőt s addig csalta feleségét, míg
az el nem költözött tőle — s ebbe az
emberbe szeret halálos szerelemmel Juliette!
— Drága barátom, nem az a legfontosabb, hogy végre boldog vagyok! t —
kérdi Julieltite, mintha csak tudná, mire
gondol Ballanche. — Nem az a legfontosabb, hogy én is megtudtam: mi az,
amiért érdemes élni!
— De igen! — feleli Ballanche a meghatottan csókolja meg barátnője kezét.

*
»Még egyszer kérem, édesem, kövessen
el mindent,
hogy a berlini
küldetés
létrejöjjön<t, í r j a Chateaubriand Juliettenek. »Higyje, el, nemcsak azért kívánom
ezt, mert érdekel
a politika,
hanem
azért is. mert tudom, hogy
Franciaország nagyot nyerne, ha
kineveznének
berlini követté.«
— Kövessen el m i n d e n t ! . . .
mint
örökké visszatérő «Leitmotiv« úgy szerepel ezenlfcúl e parancs Juliette életében. »Kövessen el mindent, hogy kinevezzenek . . . Mozgasson meg minden követ, hogy visszahívjanak . . . J á r j a ki,
hogy engem d e l e g á l j a n a k . . . Ne nyugodjon, míg haza nem j ö h e t e k . . . « E
mondatoktól visszhangzik Juliette élete
az elkövetkező esztendőkben s ő, kl
sohase vette igénybe barátait, most nem
győz nekik hizelegni.
Szerencsére Napoleon bukása
után
Párizsban époly népszerű, mint régen.
A király is kegyébe fogadta: XVI. Lajos öccse senkit se szeret jobban, mint
azokat, akiket Bonaparte gyűlölt.
Chateaubriand berlini kinevezése nem
kerül Juliettenek fáradságba. De ó, miiven szívfájdalmába! Hónapokig, évekig
fogja nélkülözni Renét, akinek határtalan hiúságát már nem elégíti ki az
irodalmi siker, a hiú emberek legcsábítóbb vágyálmára, politikai babérokra
áhítozik. Szinte gyerekesen örül ú j
címének, ú j rangjának. De alig érkezik
Berlinbe, kialszik a lelkesedés, mely
csak «zalmalánggal ég ebben az únott
szívben. Juliettenek mindent el kell követnie. hogy b a r á t j á t visszahívják. De
most boldogan intrikál, dolgozik. Hisz

René hazatéréséről van szó. Az életnek
értelme, hangja, színe lesz i s m é t . . . De
René nem soká boldog otthon. Hiúba
g y ű j t i köré Juliette fél Párizst, az öröknosztalgikus most Londonba kívánkozik . . . Ballanche, a hü barát fájdalmasan figyeli, hogy Juliette ugyanolyan
arányban fogy, sápad, őszül, amilyen
tempóban halad a teljesülés felé az angol küldetés terve.
Két hete sincs még Londonban René,
mikor a Récamier-bankot, mely csak
félig-meddig állt talpra, újabb súlyos
veszteségek érik. A kis háztartást fel
kell oszlatni, a kevés maradék ékszert
eladni. Récamier vidékre költözik, Juliette pedig az Abbey-aux-Bois apácáihoz.
Nem ő az első mondén szépasszony,
aki kolostorba költözik s a párizsi kolostorok sem olyanok ezidőtájt, mint
manapság. Puritán előkelő penziók, melyek szívesen adnak menedéket elszegényedett
nagyvilági hölgyeknek. J u liette három szobát bérel az apácáktól.
Ablakai a kolostorkert évszázados fáira
néznek. Ha k i n y ú j t j a karját, eléri a
madárfészkeket a fák koronájában. A
város zaja tompán ér csak hozzá.
lEbbe az utolsó kis lakásába már csak
néhány kedvenc bútora követi s legmeghittebb emlékei: Coppet képe, Madame
de Staël portréja, könyvek, melyeket barátai írtak, nagy aranyhúrú hárfa, Mathieu de Montmorency ajándéka, törékeny clavecin, melyen Madame Bérnard
játszott valaha.
De mindenek fölött és mindenek mellett követi René. Akár Londonban tartózkodik, akár Veronában, ott van a kis
lakásban, a kis lakás úrnőjének minden
gondolatában.
tAzt hiszem tetszeni fog magának ez
a kis fészeks — í r j a Juliette Londonba.
»én máris megszerettem, csak az aggaszt,
hogy oly sok lépcsőt kell majd
járnia.
Magasan lakom. Közeledem az éghez.«
A szegénység, a bukás közepett is főgon'dtja, hogy Chateaubriand-t hány lépcső vezet.1 majd hozzá. De a követ nem
siet Juliettehez. El van ragadtatva Londontól, a londoniaktól s közben a jövőbe
néz. Készül a veronai kongresszus, a
legjobb színpad politikai babérok számára.
»Hasson oda Juliette* — í r j a barátnőjének — »hogy Veronába
mehessek.
Egyetlen szavába kerül ez. Mióta hűséges barátja. Montmorency a külügyminiszterünk, maga nagyhatalom a politikában.«
Juliette lelkesen igyekszik
barátja
kívánságát teljesíteni. Bár nincs pénze,
ostélyt ad. Meghívja mindazokat, akiktől René kívánságának teljesülése függ.
Az egyik vendég engedelmet kér, hogy
magával hozhassa a fiatal Ampèret, a
híres fizikus fiát, aki most érkezett
Angliából
— Hozza! Hozza! — kiált Juliette. Boldog, ha olyanokkal
beszélhet, akik
Angliából jöttek. H á t h a látta valamelyikük Renét, hátha beszélt v e l e ! . . .
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A .sZieme eaillog, arca ég, mikor egy ilk
kérdést a másik után intézi Ampèrehez.
A fiatalember elbűvölten nézi.
— És a követünk? — kérdi Juliette
tettetett könnyedséggel. — Mit
csinál
Monsieur de Chateaubriand?
— Se lát, se hall, — feleli a fiatal
Auipèro, aki tanulmányainak élt, távol
Párizs pletykájától — se lát, se hall.
olyan szerelmes egy olasz grófnőbe.
— Egy olasz grófnőbet — Juliette úgy
érzi, eláll a szívverése.
— Azt mondják & hölgy kedvéért kívánkozik Itáliába — folytatja Ampère
könyörtelenül s Juliet tőnek nincs ereje
felkelni, elmenni. Csak mikor a vendégek eltávoztak, borul zokogva a hű Ballanche vállára.
Ampère pedig fel s alá jiár Párizs
utcáin.
— Juliette, — mondja magában — Juliette . . . — s nem győz gyönyörködni e
név ritmusában.

*

Montmorency, a hűséges barát teljesítette Juliette kérését. Elküldte Veronába
Chateaubriand-t s hamarosan hire jár,
hogy a nagykövet nyomában elragadó
fiatal fiú utazik. De a naiv álruha mögött mindenki felismeri René szerelmét:
a grófnőt.
A veronai levelekre Juliette nem felel
s azon a napon, melyen a követ hazafelé veszi útját, ő maga Olaszországba
indul, Ampère, Ballanche és unokahuga
társaságában.
Hónapokat ítölt távol s közben Renét
külügyminiszterré nevezik ki Franciaországban. De a meteor-pálya hamar
végetér. A kormány megbukik s vele
bukik René.
Minden kis olasz városban, minden
faluban megállítja a Párizs felé tartó
kis társaságát Juliette. Szeme sok bajt
okoi egy idő óta. De Ballanche tudja,
hogy nem a fájó szem miatt állnak meg,
hanem azért, mert Juliette fél viszontlátni Renét. Joggal fél. Chateaubriand
egy pillanat alatt visszahódítja.
— Meggyűlöltem
a
politikát! —
mondja. — Visszatérek régi szerelmeimhez — s Juliette és a múzsa szívükre
fogadják a költőt, mint régen, mint mindig...
A Récamier-szalon ezentúl nem egyél),
mint a hálvány-Chateaubriand oltára. Ha
Julletfcffl függne, csakis a költő tisztelőit fogadná. De Ballanche ebbe nem
nyugszik bele.
— Hadd ismerjék n e ? Renét » fiatolok
is. — mondja ravaszul — legalább lesz
mit mesélni unokáiknak.
— Fiatalok? — csodálkozik Juliette.
— Hát René már nem fiat.nl? — észre
se vette, hogy eljárt az idő Chateaubriand felett Igaz: a szeme naprólnapra roesznbb. V hü Bnllwnche a letriobb orvosokat hívja, de Julietten egyik
se tud segíteni.

*

l&Mi-ban nagy ünnepségre készül a
Réeamior-87alon.
— A zseni — írjn Juliette egyik ba-

rátnőjének — megígérte, hogy felolvassa,
nálam emlékiratainak bevezetését.
Az emlékiratok, melyeken évtizedok
óta dolgozott Chateaubriand,
kimondhatatlanul izgatták Párizst. Voltak, akik
mepemliti
attól tartottak, hogy az író
őket a műben, mások attól féltek, hogy
nem említi
őket. Chateaubriand kész-ülő memoárjai szellemi-góthává emelkedtek az évek folyamán. Érdekességüket fokozta titokzatosságuk. Recamier
asszonyon kívül senki se ismerto a művet.
Nem csoda, hogy Juliette
tinnepuek
szánta az első felolvasást.
A »nagy-délutánra« az apácák kölcsönadták iskolájuk padjait, a barátnők
rendelkezésére bocsátották cselédségüket. De a lakájok tétlenül lézengtek a
vendégek körül, a padok nem teltek
meg. Félannyi vendég se jött, mint
amennyire Juliette s z á m í t o t t . . . Az ú j
tűrtető Párizst nem érdekelte Chateaubriand . . .
A felolvasás alatt néhányan ásítoztak, de Juliette ezt nem vette észre.
Szeme úgy elromlott, hogy már csak a
fényeket látta. Vakságát kétségbeesetten titkolta, csak unokahuga s a hű
Ballanche figyelték elszoruló szívvel,
miként sötétül el körülötte a világ.
Egy esős n y á r i hajnalon Ballanchehoz hívták Juliettet. A filozófus nem
lakott messze tőle se most, se azelőtt.
Valahányszor Madame Récamier
költözött, Ballanche is utánament. Nem
nyugodott, míg nem talált olyan lakást,
melynek ablakából imádott ja ablakait
láthatta.
Juliette tapogatódzva haladt Ballanche szobájában a haldokló hang felé.
— A kezét drágám, — mondta Ballanche 8 elmosolyodott, mikor barátnője
megfogta kezét — ígérje meg, hogy a
köaelében . . . — Többet nem tudott mondani, de nem is kellett. Juliette értette.
Abba a sirba temettette mely később az
ő sírja lett. Ballanche itt ölelte először
a nőt, akit egy életen át szeretett.
*
1847-ben meghalt a sokat szenvedett
Madame de Chateaubriand s bár az író
évtizedek óta nem élt együtt feleségé
vei — megtörte a csapás. E g y év alatt
tizet öregedett. A lépcsőket, melyek Julietotehez vezettek, nem tudta már gyalog megmászni. Két inas vitte fel karosszéken.
— Drága barátnőm — szólt, mikor a
gyászév letelt — tegyen boldoggá. Legyen a feleségem!
Juli ette szomorúan rázta fejét,
melyen bronzvörös chignon rejtette el az
ősz hajfürtöket.
— Késő, barátom, késő, — mondta halkan — hatvanöt éves multam.
— Én is elmultam hetvenkettő —- felelte Chateaubriand s Juliette tudta,
hogy René nyolc évet, René tudta, liogy
Juliette öt esztendőt tagadott le a korából. De egyikük se szólt. Némán ültek
egymás mellett a gyorsan leszálló alkonyatban.

tek Párizs legelegánsabb
asszonyai. A
kalapok feje majdnem mind felfelé keskenyedő
directoire-stilusú,
a
karimák
pedig kissé arconkivüliek,
mint azt az
amerikai
kalapoknál
látjuk.
Feltűnést
keltett egy érdekesen csavart,
magas
turbán, elől lepkeszerű nagy
csokorral.

*

Ezekből az új kalapokból már sejthető,
hogy az őszi divat ismét a magas tokoknak, a magas sapkáknak és általában a
magasfejü kalapoknak kedvez.
Bizonyos,
hogy őszre is divatos lesz a színes strucctolldísz, amely a legstílusosabb éke azoknak a széleskarimájú,
magasfejű
elegáns
toalettkalapoknak,
amelyek
hűségesen
tükrözik vissza Gainsborough
korának
divatját.

*
Legújabb
szenzáció a
divatvilágban:
amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan kimúlt: a magastalpú
szandál
divatja.
Minthogy az elegáns
párizsi
hölgyek
már nem vettek szandált, a divattervezők rájöttek, hogy mégis csak szebb, előnyösebb, kecsesebb a keskeny,
magassarkú, vékonytalpú, szandálszerű
estélyicipő. Legfeljebb a sarok ékalakúan keskenyedő formájában van valami újszerűség. A cipők
rendszerint
,/
sötét színűek,
vagy
hófehérek, elegánsak, de azért
•
látni nggyon
sok színes .
I
,
bőrből készült szandált is. J il I j
Az
estélyicipők
sarka ili iL', ., /
gyakran
készül
üvegsze- V ,']j[|.',y 1/
rűen átlátszó kristályból. 8 I f I f .

Könnyű nyári szövetkabát Heim kollekciójából

éjszaka érkezett, mert tudta, hogy reggelig fog tartani
a mulatság.
Mistinguette hófehér toalettjéhez sötét, acélkék, fényes
tollkabátot és ragyogó ékszereket
hordott.
A Párizsi »Nagy Hete.lt, amikor egymást követik a társasági és sportesemények, az auteuili akadályverseny
nyitotta meg.
A divat szempontjából
is
meg kell emlékezni erről az eseményről,
mert ezen a versenyen láttunk
először
Párizsban
bársonykalapot,
óriási, malomkeréknagyságú,
fekete
bársonykalapokat, kis színes bársonytokokat,
filccel
kombinált bársonyfejű
kalapokat
visel-

A nyári ruhákhoz legdivatosabb tartozék-szín,
az
aludt, vér árnyalatú,
kicsit barnás, sötét bordó.
Hófehér,
pasztellszínű,
vagy
empriméruhákhoz
egyaránt viselik a barnásbordó cipőt, kézitáskát és kalapot.

*
A nyári vászon- és
selyemkosztümök
reverjének legújabb dlgze a kristályosan csillogó, szinte
ilvegszerű illúziót keltő, színen
lószőrvirág.
Schiaparelli
még
mindig
emailvirágokat,
kis
színes
rovarformájú
fémklípszeket,
legújabban pedig aranypókokat tűz a kosztümök
reverjére.

Kócsagtollas lejdísz
lohRchampsi versenyen
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Le Toquet-ben, az első
népes nyári
week-enden,
sokan
megcsodáltak
egy
bájos, szőke,
laknisfrizurájú fiatal hölgyet, aki az
estélyiruhájához
csúcsban
végződő, áll alatt csokorral
megkötött
emprimé-kapucnit viselt. Ugyanabból
a:
anyagból
készült
a kapucni, mint az estélyiruha.
A kis kapucni jó ötlet,

egyrészt, mert minden nőnek jól áll, másrészt, valóban olcsó és a nyáresti sétákon vagy
autózásokon
megvédi az estélyi
frizurát.

Fejdíszek a longohampsi versenyen

Amerikában
már bemutatták
az első
őszi kalapkollekciót.
Az új kalapok parányiak. Apró kis karimájukat
óriási
zsenilliapettyes
fátyol, magasan az égnek álló moárészalatj-kokárda,
vagy toll
díszíti. Egyik parányi kis
bemélyítettfejű filcsapkában,
mint fészekben, apró
színes madárdíszt helyeztek el. A parányi kis kalapok főleg a felfelé
fésült
frizurához kitűnően
illenek.
Kánikula nemcsak Pesten volt, hanem
Párizsban is. Érdekes, hogy a párizsi
kánikulában
jól öltözködő
asszonyokat
láttunk taft-ruhákban.
A színes, kockás,
főleg skótos taftból nemcsak ruhák, hanem hosszú kabátok is készülnek,
főleg
Utazáshoz.
A taft állítólag a leghűvőebb viselet.

*
A legújabb divat a szalmából
készült
ztűm. Vékony, puha, raffiaszerű szalól az egyik
párizsi
divatszalonban
r vagy
pasztell,
fagylaltszínü
kosztümöket
készítenek. A szalmakosztűm állítólag nagyon
kellemes,
hűvös viselet. Szalmából
egyébként ugyanebben a szalonban nyitott, sportszerű kabátok
készülnek
mprimé
ruhákhoz.
rázott krepdesin emprimó délutáni
•uh®, húzott fehér muszlinbetóttel,
Beim kollekciéjábél

FÉNYLŐ,
ZSÍROS
ARCBŐRNÉL
SEGÍT

Vadnay Eva
(Foto Angalo)

Zsíros, pattanásos archoz használjon S I I L F A M Y L kénpúdert.
Bársonysímává, üdévé teszi az arcbőrt.
Csehszlovákiai lerakat: D. Engel,
Pozsony—Bratislava.
Kapható Romániában is minden gyógyszertárban, drogériában és ill&tgzertárhan.

NYÁRI

DËLUTÂN

Kék-{»Mr c r a p * k r « »
kosztüm, kék fátyoldi»««
róuautn izalmakalap,
Pitou koUekoléjábél

" M l
Egyetlen ruhatípus sem változott
meg annyira, mint a délutáni ruha. A
régi díszes ruhák helyett manapság
a délutáni ruha oly egyszerű, célszerű és fiàtalos, hogy akár reggel
kilenc órakor is viselni lehetne.
A délutáhi ruha leegyszerűsödése
a mai modern nő életkörülményeivel függ ÖSsze. Bármily meglepően
hangzik is, a mai asszony kevesebbet öltözködik, mint a régi. Nyáron
a hölgy fürdőhelyeken, strandolás
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után shortot, vagy stnandruhát visel az ebédhez és ugyanebben a ruhában beül az elegáns bárba a hétórai cocktailhoz. Átöltözni csak a vacsorához kell- Az elegáns hotelekben este
mindenki estélyi ruhát
visel és így ezeken a helyeken délutáni ruhát nem hord senki.
De nem kell délutáni ruha annak
a nőnek sem, aki hegyek között
nyaral. A sportruha, vászonkosztűm
és kötöttkosztűm, éppen olyan ele-

gáns délután, mint délelőtt. Emprimét vagy selymet a hegyek között
legfeljebb este viselhetünk.
Délutáni ruhára csak annak van
szüksége, aki a nyarat a városban
tölti. De a mai délutáni ruha lényegesen különbözik az elődeitől, a
díszes anyagú és szabású, sokszor
lenge muszlinból, csipkéből vagy
rókával, majomszőírel díszített selyemruháktól.
Ezek a ruhák ma
már legfeljebb csak főúri társaságok garden-partyjain láthatók, inkább Angliában, mint Franciaországban. A sikkes francia aBszony
ma az elegáns uzsonnázóhelyeken
délutáni meghívásokon, versenyen
is egyszerű angolos ruhában, vászon, nyersselyem, emprimékrepp,
vagy linonemprimé toalettben jelenik meg. Nemcsak azért, mert ez a
ruha célszerűbb, jobban kihasználható, mint a régi díszes délutáni
toalett volt, hanem azért, mert fiatalosabb, mert könnyebb mozgást és
kevesebb öltözködést kíván, mint a
díszes ruha.
Patou kollekciójában az idén
egész sereg szebbnél-szebb délutáni
ruhát láttunk, olyant, amelyet nyugodtan nevezhetett volna sportruhának is. A délutáni ruhák egyrésze
egyszínű nyersselyemből vagy selyemvászonból készült angol ruha,
amelyet mosóemprimé-kabát egészít
ki. Érdekesek az angolos szabású,
egyszerű emprimé-kosztümjei
is,
nem selyem, hanem gyapjú kreppszerű anyagból.
Az idén az emprimének nagy versenytársa
a
nyersselyem. Soha
annyi nyersselyem ruhát nem mutattak be Párizsban, mint az idén.
A nyersselyem-kosztűm ma oly általános divat,^ hogy az egyszerűen
öltöző
polgárasszony
ruhatárából éppúgy nem hiányzik, mint az
elegáns luxusdámáéból.
Érdekes, hogy szezon elején éppen
az egyik előkelő párizsi divattervező: Mainbocher kísérletezett a
díszes délutáni ruhával. Pettyes,
csíkos és mintás tüllből készített.
húzott szoknyájú szalagöves délutáni toaletteket. Ezek még Párizsban is — megbuktak. Ma már ő
is érdekes mosóanyagból készült
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délutáni kosztümöket mutat be,
teljesen beborítva csipke applikációval.
A csipke egyébként más kollekcióban is szerepel, alkalmi ruhák
ma is készülnek belőle, ahhoz azonban, hogy általános divattá legyen,
ma már túl díszes. Lelong kollekciójában láttunk néhány csipke
ensemblét
gyapjúcsipkéből.
A
krétafehér
csipkeruha
szabása
olyan egyszerű, mintha nem is
82

csipkéből, hanem mosóanyagból készült volna. A bubigalléros, elől
végig gombolt derekú csipkeruhát
keskeny fekete öv és ékszerfinomságúan
dolgozott
strasszgombok
díszítik. De Lelong is inkább híve
az egyszerű mosóanyagból készült
színes nyári kosztümöknek, amelyek
nála különösen érdekesek, mert a
vásznat a legtöbbször hímzés díszíti a már kissé únott emprimé
helyett.

/ divâi- \
( tlâXSotàk'
A mai nőnek nemcsak az életmódi*, hanem a garderobja is «lesen különbözik a régi
asszonyétól. Az utazáshoz manapság kevés, de
célszerű ruhadarabokat vigyünk magunkkal.
Ezért jut fontos szerep az utazási garderobban
a ballonkabátnak. A jóizlösü nő, az egyszerű
Jolgozó loány, vagy a luxusdáma az utazáshoz
ballonkabátot visz magával. A fiatalos, sportszerű, mai divatú köpeny nemcsak az esőtől,
a sziltől, a hűvös időtől véd meg, hanem a
portól, melegtől is, helyettesi» az átmeneti kabátot, az esőkabátot is. Angliában, Amerikában ls elképzelhetetlen női garde rab ballonkabát nélkül, fis lassacskán már a magyar
hölgyek ls rájönnek ennek a ruhadarabnak a
nélkülözhetetlenségére, fis milyen könnytt helyzetük van a pesti hölgyeknek. A ballonkabátokat Pesten olyan elsőrangú szabással, olyan
kitűnő anyagból készitlk, hogy azokat ihnen
exportálják a világ leghíresebb és legnagyobb
á ruhásaiba. Salamonovits Manó cég. Sas
ucca 25, esőköpenygyára évente eze r és ezer
darabot szállit külföldre a remek minőségű
ballonkabátokból.
Salamonovitséknál nemcsak ballonkabátot,
hanem gyönyörű esőkabátokat ls készítenek.
A modellek a párizsi nagy divatházakból kerülnek ki. Innen exportálják a kabátokat Salamonovitsék az egész világra. A pettyes, vagy
mintás impregnált selyem-, az érdekes szabású
impregnált bársonyköpenyeket nemcsak
az
esőben tehet viselni. Ezek éppen olyan elegánsak az Imprimé-toilottekhez, mint a zuhogó
esőben. Aki hegyek közé és bárhová utazik,
annak fontos az elegáns szép esőkabát. Ezt
pedig a legelegánsabb luxushölgyek is. Sala•ríonovits Manó cég Sas uccai gyárában szerzik
be a legjobban és legolcsóbban.

*
Az idei fürdőtrikó-divatban
nagy
szerepük
van az
emprimé-trikóknak.
Gumi
átszövéssel,
érdekes
virágmintával
készülnek
az
új
divatú
fürdőtrikók.
Az emprimé
annyira
kedves,
hogy
ma már nemcsak
női,
hanem
férfitrikókat
is
készítenek
mintás
anyagból.
Amerikában
a
fürdőtrikók
mellett
fürdőruhában
is
fürödvek.
Hófehér
alpakkaszerű
selyemből,
mintás
kretonból
készülnek.
Rendszerint
húzott
derekú,
rövid
kis
ballerina-szoknyás
fürdőruhák
ezek,
amelyek
ha úszáshoz
nem
is
olyan
kényelmesek,
mint
a.
fürdőtrikók.
bizonyos
szempontból
mégis
előnyösebbek
azoknál.
Az alak
esetleges
hibáit
ugyanis
sokkal
jobban
eltakarják,
mint
a testhez
simuló
szoros
fürdőtrikók.

*
A Cannes-i Caslno-Ambassadeurs-ban a
g á l á d inék g y a k o r i a t t r a k c i ó j a a d i v a t r e v ű . Ott, a h o l j á t é k k a s z i n ó v a n , a h ö l gyek, főleg a nyerők, mindig könnyelműbbek a vásárlásban, mint a városban.
Ezért a párizsi divatszalonok
legszebb
prémjeiket, legdrágább
estélyiruháikat
r e n d s z e r i n t ezeknek
a revüknek keret é b e n m u t a t j á k be. A n y á r i R i v i é r a szám á r a s o k s z o r k ü l ö n k i s k o l l e k c i ó k is ké-

szülnefc a nagy párizsi divatházakban. A legutóbbi
gáladinén, a
divatrevflt
Alpár Gitta is végignézte.
Hófehér, földigérő rókakepjében négerbarna muszlin ruhájával, gyönyörű
ékszerekkel Chevalier társaságában jelent meg Alpár Gitta a Kaszinóban.
*
»A
nyaral Ast
helyettesíti
Smart levendula kölnivize«, —
nallottuk gyakran a katnkulában. A Smart levendula hűvös,
kellemes illata mindenütt érezhető ma Pesten, ahol elegáns,
jólápolt hölgyek és urak vannak együtt. Nemcsak a toalettasztalon a helye, hanem minden női kézitáskában is, ennek a kellemes, irlssitő Illatú
kölnivíznek, amely rövid ld6
alatt legkedveltebb toalettszore
lett a kényes izlésü pesti hölgyeknek és uraknak. Az elviselhetetlen kánikula napjaiban
a
legüdítőbb
hüsitöszer a
Smart levendulával való bedörzsölés. Fürdő után a levendula illatú Smart talk^púder illatosítja, hüsitt és védi a bőrt
a meleg minden kellemetlen
hatásától. A Smart parfüméria
levendula illatú kölnivize, talkpúderja és fürdősója angol recept szerint készül és "valóban
hatásában,
kiválóságában egyenrangú a legrégibb é*
legelőkelőbb angol gyártmányokkal. A publikum, amely
csodálatosképpen reagál mindenre ami Jó, megérezte ezt
a Smart készítményeknél is
és ma már sikkes asszony,
jólápolt és elegáns nő és férfi
alig használ mást, mint Smart
levendulát, pedig a Bécsi-utca
és Erzsébet-tér sarkán levő
elegáns parfümériában akad
minden bövivel azokból a testi
és
szépségápoló
szerekből,
amelyeket az utóbbi években
Amerika, London és Párizs
produkált. A hollywoodi Max
Factor világhírű púderjei és
rúzsai, az amerikai Helene
Rubinstein
csodásszinü
púderjei és szájrúzsai, a francia
parfőmgyárosok legújabb kreációi, a női
toalettasztalnak
ezernyi más fontos rekvizitumal : remek körömápoló krém,
japán arclemosópapir, kitűnő
amerikai reoept szarint készült
olcsó körömlakk, mind megtalálható Budapest legelegánsabb
kis boltjában, a Bécsi-utcai
SMART-nál.

Drappos-rézaastzin zefír pizsama
és hozzávaló bordé szövetköpeny. Ezt az ensemblét autéklrándulásokhoz, vagy kerti toalettnek tervezte Fatou

A kánikula miatt nem jutnak
«terephez az új nyári kalapok. A pesti nő,
ha csak teheti egész nap strandol,
igy
azután
kalap
nélkül
járnak,
vagy
könnyű panama- és vászonkalapokat hordanak. Pedig Párizsban már
készülnek
a koraőszi kalapok,
a bársony-, grosgrain-sapkdk
és a szalma
és
bársony
kombinációjából
készült kalapok.
Ezeknek a széles karimája rendszerint
világos szalmából készül, régi idők divatját idézve, hátul felhajtva.
A
fejtető
bársony, magas vonalú, amelyhez
nagyon érdekes, új vonalakat terveznek a
párizsi
masamódok.

*
Sok! érdek«» 6« ötletei újdonságot prezentált
már Arkanzas kire* Váei-utcal üzlete Budapest
jóizlésü publikumának, de olyan sikere még
eggyel «am volt, mint « sxalmafonatú jé ({tartós olasz palackokkal. A. szó n o m értelmében
«szétkapkodták« est a tizenkét garnitúrát, ami
a közelmúltban hozzá érkezett. De nem is lehet talán csodálni
azt a nagy szimpátiát,
amellyel a ritka jóízlésü pesti közönség fogadta a furcsaalakú, remek kis palackokat,
>Fiaschi«-kat, mert a világhírű m uránéi üveggyér valóban remekelt is velük. A »Fiaschi«
színes, különleges szalmával burkolt, sokszínben csillogó ltalpalaek, amelynek belsejében
egy külön üvegballon van a Jég részére, amit
az ital körülvesz, úgyhogy a legnagyobb nyári
melegben is, n l n t e pillanatok alatt tudjuk
felszolgálni « flaschlval a jéghideg, hüs italt.
Szépek a fiaschi-palackok mintájára készült
kis olasz italpoharak is. Arkanzasnak sikerült
megint néhány garnitúrát kapni ezekből a
gyönyörű muraitól készítményekből ét szívesen mutatja be ax érdeklődőknek Váci-utca 20.
alatti különlegességi üzletében.

*
A párizsi divatszalonok
fehérneműket is készítenek. Molyneuxnél
a legszebb testi fehérneműt készítik, Taquin,
a testi fehérneműk mellett ágyneműt és
asztalneműt is készít és újabban a testi
fehérnemű mellett Vionet is foglalkozik
asztalnemű
készítésével. Természetesen
a divattervezők képzelete az asztalterítést is megreformálta. Paquin csodálatosan szép, lehelletvékony
batisztabroszokat készít nyárra, aranyszálbél, magas hímzésű búzakalász girlanddal díszítve, úgy, hogy a terített asztal
azt
a látszatot kelti, mintha érett búzakalásszal lenne díszítve. 'Nagyon szépek
Paquin natúrszínű lenabroszai,
színes
applikáció dísszel. Egyik kerti abroszán,
minden teríték mellett egy-egy
ünnepnap nevét és dátumát hímezte
az abroszba. A szalvéták mindegyike egy-egy
kis naptárlapot ábrázol. Egytől tizenkettőig szerepelnek a számok a tizenkét
szalvétán. Vionet finom linonból és batisztból színes abroszokat készít rózsaszín, okker, érett kukorica színben. Az
abroszokat s a j á t színű, vagy színes virághímzéssel díszíti. A hímzés point de
Beauvais stílusú. Az apró, finom pasztellszínezésű hímzés nagyon jól illik a
virágosdíszítésű arégi francia és szász
porcellánhoz.

nemcsak a természet fenségében
és a művészet nagyságában lehet,
ha ön utazik, hanem saját magában Is, ha fiatalos üdeségét az
utazás fáradalmai sem törik meg.
Ez csak úgy lehetséges, ha Khasana arcpírt és ajakpfrt használ.

Ajakplr 1.80, 3.50

Arcpfr : 1 20, 2.90

Minden szaküzlet Készséggel bemutatja.
Forgalomba hozza : MIHÁLY OTTÓ Mlopharma
gyógyszerárugyár, Budapest,VI. Podmanlczky-u. 45
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Cliô/zomjom !
men
C'izfiat !
Kz a t e r m é s z e t e s s /. é i> s é g f o r r á s a :
SCH A D E K
A NT AI A l ,
Citrom
»C«
v i t a m i n o s k o z m e t i k a i k é s z í t m é n y e i csodás liatásúak.
Egyszeri
k í s é r l e t meggyőzi ö n t
a C i t r o m »C« v i t a m i n o s k o z m e t i k a i készítmények meghízható jó«ágáról. Ó v j a
a z a r c b ő r t , s p o r t o l á s n á l s z i n t e felöltözt e t i . V é d i a h i d e g , szél, e r ő s n a p s ü t é s t ő l
és m i n d e n k á r o s k ü l s ő b e h a t á s t ó l .
C i t r o m , »C« v i t a m i n t a r t a l m a r e n d k í v ü l
könnyen felszívódik, miáltal
közvetlenül táplálja a bőrt. E kiváló tulajdonságainál fogva friss, ú j életet visz a
b ő r b e . I ' u l i í t , f i n o m í t , r á n e t a l a n í t és a
b ő r f e l ü l e t á l l a n d ó a n ép, z á r t és r u g a l m a s lesz.
C i t r o m »C* v i t a m i n o s
kozmetikai
készítmények:
CitromoskenőCR, zsíros, é j j e l r e
2.10 I*
Citrom nedvdús-eréme, nappalra,
púder alá
2.40 „
Citromarcvíz, fényes mltesszeres,
zsíros a r e l i ő r és p a t t a n á s ellen 1.80 „
C i t r o m k c n ő c s , szeplő e l l e n
4.-— „
Citromolaj, arctisztításra
1.80 I»
Citrom ránctalanító olaj
1.20 „
Citrom n a p o l a j
1.80 P
Citromszappan
1.— „
Citrompúder
3-fiO „
Compakt rúzs
1.50 „
Ajak rúzs
2.20 „
Crém rúzs
1.40 „
T ö r v . v é d v e . V i d é k i s z é t k ü l d é s az összeg
b e k ü l d é s e m e l l e i t + p o s t a k ö l t s é g 1.20 P

Schadeh Untalné
B u d a p e s t , IV., V á c i - u t c a 9. (Corso-mozl h á z )
Külföldi lerakatok: Loudon,
Bukarest
Románia részére vezérképviselet:
L a b o r a t o r u ! F a n n a c e u t l c »Vita« Bueiir e s t l , (Sti-. B r e z o l a n u 7), v a l a m i n t , m i n den j o b b s z a k ü z l e t b e n b e s z e r e z h e t ő .

Párizs. Soron kívül Is szívesen válaszoltam
volna, de, sajnos, nem közölte elmét. Párizsban nagy a meleg, ott léhát könnyű, de célszerű ruhákra lenne szüksége. Napközben járkálni, Üzletekbe járni lehet ikönnyü sötétkék
fehérpettyes angolos selyemruhában, apró mintájú sötétkék-fehér, vagy fehér-fekete emprimé
kosztümben. így öltözködve, tAmeliot délután
is, este 1» bárhova. Párizsiban alig aj;ad három-négy olyan elegáns étterem. aíi,ol< kőtelező
az estélviruha. Csinos lenne sötétbo>ndó vászonkoszttlm is, lehetőié« jómánösiégü puha vászonból, ami nem gyűrődik, mert bizony utazás kösben nem kellemes a vasalás. Párizsban
kalapra Is sziikséigo lesz. Ha angolos fehér
panamakaLapot rviaz magával, [különböző szinü
szalagokkal, azt minden
ruhához
viselheti.
Sokkal nagyobb kérdés a St. Maritz-i gardrób.
St. Morltsdba« könnyú nyári ruháról is gondoskodnia kell. Ez a nyárlruha, a hegyek között
csak angolos
lehet. Tehát
vászonkosztüm,
nyersselyem
kosztüm, vászon
angol ruha,
mintás plfcé angol ruha, vagy kosztüm. Nadrágszoknya
puIMycrrel, kötött kosztüm, valami világos tweed
angol kosztüm lenne a
legpraktikusabb. A nagyszáillodákban
minden
este estélylruhákiban
öltöznek. Természetesen
kisebb helyen, vagy penzióban Jó a vacsorához emprimérulia, vagy akármilyen délutáni
toalett. Ami a kabátkérdéist illeti, feltétűenül
fehér hosszú kabátot vigyen magárai. A fekete hoasziú kabát
városi viselet. A J p m
kabát kicsit sötét lenne. De
számítva az esős, vagy bonis \
időre, angol kosztümöt
és
esetleg esőkabátot, vagy ballonkabátot vigyen
magával.
— O. J., Románia. Ha a® estélyiTuhát
feltétlenül
meg
keli csináltatnia, olyan ruhára gondolok, aminek majd
ősszel és télen ls hasznát
veheti. Teháit bármily célszerű és szép az emprimé,
mégis lebeszélem róla. Ha
egyszínű muszl'inruhát vesz, t
azt tél e j is viselheti.
Valami
olyan szint
válasszon, amelyik a
legjobban áll, mert
kifejezett
divatsztn
nincs. A rózsaszínes
árnyalatú petunlalUa,
a cdtolAmenrózsaszfa, ,
a türkiszkék, szélp újvörös egyformán divatosak. De ha eléggé
ikarcsú, legszebb lenne fehér muszlimruba,
kovácsolt ezüst- vagy
aranyszerű fémövvei.
A földigérő
fekete
szatén-szoknya
felhasználása bizony elég
nagy probléma. Legszebb lenne magas szlusszal összedolgozni hímzett fehér batiszt deréklkai, ami ujjatlan, kivágott lehet
és ugyancsak ebből a hímzett batlsztból háromszögletű, fodrossiélö
kis kendőt csináltatni hozzá. így
k>é!t estélyi ruhája lenne. Az emprimélkosatümfcabáit helyett
Inkább
empriméderekat ajánlok, azt is >a
Fehér alapú mintás vászonruha

szoknyához bozzádolgozva, esetleg ügy, bogy
elöl a derék hosszú echarpevaj kötődjék. A
barna vászou kosxtümkubátboz csinál tas a ou
spárgaszlnü, olcsó v-ásaonból kis angol rvHiát.
Nem sokkal több anyag kell hozzá, minit a
szoknyához és jobban tudja majd kihasználW,
mint a blúzszoknyát, — Szentiöld. gajaoe, nem
Írja meg, hogy milyen giardraliia van, pedig
nagyrészbea a meglévő dolgokiból kellene ezt
az útigardrobot összeállítani. Jórészt abszolút
könnyű ruhákra lenn« szüksége, mert augusztusban Jeruzsálemben is, Kairól»« is magyon
meleg lehet. Klsösorban az
/
úti kosztümjét .kellene kiválaszi^r
/
/
tani. Erre a célra jobb minöIf , / £ ) /
Sőgtt, nem
nagyin gyürüdö
bordóvászemkosztümöt ajánl ok.
Egészen
egyszerűen,
rever
nélkül, szí va lakú
kivágással
elíkészltve. Szines sálakat viselhet hozzá. Tekintve azonban, hogy az idő percek alatt'
változhat é-s hogy este hűvös
lehet, feltétlenül legyem kéznél világos, piszkosfehér vagy
dTapszövetkabát, amire a tengeri útnál feltétlenül szüksége
van. Ha a strandol ásra nem is
lesz alkalom (bár nem tudom,
hogy ia haján, amin utaziik,
jiinos-e uszoda), könnyű, kivágott strandszerü ruhákra mégis
szüksége
lesz.
Nagyoa
csinos
lenne törökösmintrtjú kashmirtiól,
négyszögletes kivágásit, ujjatlan
ruha, (Hénkszlnü, ujjnyi vastagságú zsinórövvel és
boleroval.
Délelőtti napozáshoz kis aprftkockás, pepdtakaxtonlfól készült angolosderekú, lövidujias sbortrufca,
amelyre elől végiggomibolt szoknyát vehet fel. Még fehér vászonkosztümöt is ajánlok, szines, mintá.s vászonblúzzal.
Természetesen
ezekből
az
egyszerű,
angolos,
könnyű világos nyáriruhákból többet Isi vihet magával, hogy változatossá
tegye
az
öltözködést.
Városban való rövidebb tartózkodásokhoz délutánra vagy estéro
kis pettyes »eiyem angol ruha vagy
emprimékosztűm tenne csinos. Talán
könnyebb
szflvctkoKztttmőt
TOjfy trikók os ztümöt is vigyen
magával. Nem ártana tetmés&etesen egy hosszú, de nem kivágott
toalett sem.
Skótos taft nyári kosztüm fehér
pikó «Tallérral diszitve

Az A n g o l - P a r k b a n levő Alpesi F a l u
v a r i e t é b e n j ú n i u s b a n t á n c o s c s o p o r t lépett fel. E z e n c s o p o r t t á n c fellépését a
varieté
műsorlapjában
illusztrálva
is
hirdette, a m e l y k é p e n szerepelt T é r y Tib o r t á n c m ű v é s z k é p e is.
A varieté a n n a k közlésére kért fel benn ü n k e t , h o g y a z a k é p , a m e l y e n a csop o r t t a g j a i k ö z ö t t T é r y T i b o r ú r is l á t ható, tévedésből k e r ü l t a vállalat júniusi
műsorába, m e r t T é r y Tibor ú r nem volt
a vállalat szerződtetett tagja, ott
nem
l é p e t t f e l és m a s e m l é p f e l .
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a» oraz. magy. szakácsművészet! és házicukrászati főzőtanfolyam vezetője.

_

háztartás tudománya
Minden háztartásnak a jól vezetett konyha egyik legfőbb pillére. Manapság a jó
háziasszonynak fontos képessége: kevés pénzből, kevés fáradsággal vezetni rendes
háztartást, kl'tiünő konyhát. Ezért mondom tudománynak a jó konyha és háztartás
vezetését. A tökéletes háztartásban a háziasszony mindenről tud: minden holmijáról, konyha, szoba, pince, padlás, személyzeti szoba és éléskamra felszereléséről,
fehérneműről, edényről, ezüstről és a háztartás egyéb tárgyairól. A takarítás rendjét úgy osztja be, hogy a vele járó délelőtti elfoglaltság mellett bevásárlásra is elég
idő jusson. Hetenként két-három, ízben megvásárolhatjuk a csarnokban vagy a hetipiacon a szükséges dolgokat és egyik napról a másikra az éléskamrában is tarthatjuk. A húst ajánlatos naponta venni. A legegyszerűbb, ha a tejet, vajat, kenyeret
{ahol nem dagasztanak otthon), péksüteményt egy helyen vásároljuk és hazaszállíttatjuk. A fűszerfélét pedig havonként vásárolja a legtöbb háziasszony. Az étrend
legyen változatos. A túlzottan nehéz, zsíroB étel rendszerint az egészség rováséra
megy. A főzéshez mindig időben fogjunk hozzá, hogy a családnak, mikor hazatér,
ne kelljen órákig várni az ebédre. A jó konyha, a rendes háztartás meghálálja a
türelmet és megsínyli a kapkodást. A család ne keserülje meg, ha nagymosás Vagy
nagytakarítás van a háznál. Hozzá tartozik ez is a háztartás rendjéhez. Ha ebben
a tekintetben rend van a háznál, könnyű elkerülni minden kapkodást és zűrzavart.
Rendes háznál rendes a ház/tartás s ha ez megvan, akkor a családnak 1» nyugodt
az élete.
A szerkesztő receptjei
Töltött csirke flamandl módra.
Hozzávalók: Két «latal, M dekás csirke, 10
deka gomba, 10 deka
marhányelv, 10 deka
levesmetélt, 1 zsemlye, 2 tojás, 1 evőkanálnyi
i Old petrezselyem, egy kis törött bort és só.

A Bütnivaló csirkének nyakánál és
alul is óvatosan a bőre alá nyulunk az
ujjunkkal, vagy egy kanál
nyelével,
hogy a tölteléknek helyet készítsünk.
Töltelék: 10 deka apróra vágott pirított gombát, 10 deka marhanyelvet apró
kockára vágunk, 10 deka kifőtt levesmetéltet, 1 tejben áztatott
hámozott
zsemlyét, 2 kemény tojást apró kockákra vágva és egy evőkanálnyi finoman vágott zöldpetrezselymet összekeverünk egy kis sóval és törött borssal
s ezzel a csirkét megtöltjük úgy, hogy
a bőre alól kimaradt tölteléket a hasüregbe tesszük. Nyakát bekötjük spárgával és hátul hurkapálcikával tűzzük
Össze. Enyhén
megsózzuk, egy sütőpléhre tesszük, leöntjük forró zsírral,
majtí jó meleg, de nem túltüzes sütőben
lassú tűzön szép világos-pirosra sütjük.
A megsült csirkét 20 percig pihentetjük
s csak azután szeleteljük fpl. Idénysalátával, párolt gyümölccsel tálaljuk.
Fiatol csirke királynő módra.
Hoxzávalók: Két darab, lehetőleg So dekás fiatal oslrké, IS daka liba, vagy kaesamáj, S deka
gomba, tiszta tojásból készült finom meitélttésztából egy kevés, 6 deka zsir, egy kia zöldség, egy deci édes tejföl vagy tejszin.

A megtisztított csirke hasüregét kitörüljük, s a következő töltelékkel töltjük
meg: libamájat és gombát finom metéltre vágunk és 6 deka zsírban lepirítjuk. Enyhén megsózzuk és egy csipetnyi törött borssal fűszerezzük. A kifőtt és langybs metélt tésztát
(melyet
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úgy készítünk el, mint a levestésztát)
összekeverjük a gombásmájjal és megtöltjük vele a csirke hasüregét, melyet
azután bevarrunk. A csirkét aprólékjával és egy kis zöldséggel edénybe teszszük, úgy, hogy az lefedhető legyen s
50 percig lassan pároljuk. Ha megpuhult a csirke, egy deci tejszínnel vagy
édes tejföllel felengedjük az ajjrólékot,
melynek leve nem lehet több, mint 2—3
deci. Ezért ügyeljünk arra, hogy félliternél több vizet ne öntsünk alája. A
mártást átszűrjük, egy kis citromlével
ízesítjük, s a csirkét egy kis forró zsírban, kb. 20 percig sütjük, hogy bőre
szép rózsaszínű legyen. 15 percnyi pihentetés után fjelvágjuk a csirkét s a
varrásokat kiszedjük belőle. Óvatosan
tálra tesszük, nehogy a töltelék kiessen
belőle, s egy kis mártással leöntve, sós
vízben főtt burgonyával tálaljuk. Mártást küliöln csészében ig adhatunk hozzá.
Gyenge zöldbabból készült babsalátával
köríthetjük.
Székely sertésborda.
Hozzávalók: Szemólyenkint 14—16 dkg sertésborda, 12 dkg vöröshagyma, egy evőkanál paprika, só, 8 dlkg zsir, 3 evőkanál paradicsom,
60 dkg savanyúkáposzta, 2 deci tejfel.

A megveregetett bordaszeleteket megsózzuk, lisztbe mártjuk és forró zsírban
mindkét oldalán megsütjük, a zsírból
kiszedve, zsírjába megpirítjuk a Vöröshagymát, melyet
elkeverünk paprikával, paradicsommal, a hússzeleteket betéve, keveset sózzuk, 2 deci vízzel leöntve pároljuk. Párolás közben 60 dkg.
vízben kimosott és kinyomkodott savanyúkáposztát teszünk r á j a s annyi vízzel eresztjük fel, hogy a káposztát eif e r e . Ha
megpuhult, 2 deci tejfellel
feliífatve felforrni hagyjuk, majd tálaljuk.

Párnák.
Készen
veti
kendőkből készített párnák. Ezt a jó öletet sol
más párnának
átalakítható kendőnél is érvényesíteni lehet. A felsőnél (
kendő négy sarka var
egymáshoz hajtva és őszszevarrva, az alsónál kii
lön hátsólapja van a párnának. Az Itt bemutatott
két minta szerint rendelkezésünkre álló kendőből
készítsünk h a s o n l ó t . ^ S ^ _

ffylkui

CAFÉ BAGATELLE, SVÁBHEGY.
VACSORA, ZENE, KARTYA

(Foto Seidoer)

abrosz

alkalmas.
(Külön r a j z a
nem kapható.)
*
Horgolt miliő. Ez a kedves kis madaras minta
kétféle
nagyságban
és
ovál formában is megkapható. Mindhárom alkalmas horgoláshoz, vagy
roeéhez.
Felhasználhatók
asztalközépnek, tálcakendőnek, vagy terítőnek kis
asztalra, rádióra, esetleg
virágállványra. A 145X
145 szem nagyságú kerek
terítő 3176-os rendelőszámmal 60 fillérért, a 110X
110 szem nagyságú kerek

3177-es 50, a 155X101 szem
nagyságú ovál 541-es rendelőszámmal 40 fillérért
kapható a Színházi Elet
Boltban (Erzsébet-körút 7).
— Horgolásukhoz
12-es
gyöngyfonalat vagy 100-as
horgolócérnát használjunk
aszerint,
hogy
kisebb
vagy
nagyobb
darabot
akarunk készíteni. Postai
rendelésnél belföldről 12,
külföldről 20 fillér portóköltség előzetes beküldését is kérjük. Az összegek
postabélyegekben is beküldhetők.

Hímzett abrosz. A közölt
részletek
szerinl
könnyen megrajzoljuk a
terítőn elszórt leveles ágakat és az őszilombok gyönyörű színeiben hímezzük.
A hímzés színeihez jól
igazodó színű, 6—8 cm széles sima szegéllyel fejezzük be a terítőt. Ez a minta díszpárnára is nagyon
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Horgolt miliő

Arnberg Jóesef

— Mi az a minden, ami élőiről kezdődhetnék! — kérdezte Archie és közel hajolt hozzá, hogy lássa arcát, az egyre növekvő homályban.
— A kételyek, a töprengések — felelte gyorsan, mert érezte, hogy
elszólta magát és mert nem mondhatta meg az igazat, amit még saját
magának is restellt bevallani, hogy az urával való házasélet: kín és megaláztatás számára.
A férfi hitetlenül nézte arcát a homályban és nem szólt.
Emma ekkor felállt a kőpadról és az elsötétült tóra nézve, szólt.
— Talán mennénk vissza. Már egészen sötét van és az édesanyja türelmetlen lesz.
Archie szó nélkül felállt és megindultak vissza az ösvényen, fölfelé a hegynek.
Vagy félórai út volt ez s imikor a terraszra érteik; Pimodanné már
lelkendezve sietett eléjük,
— Csakhogy itt vagytok! Azt hittem, már belefulladtatok a tóba e én
már elolvastam az egész újságot.
A Belvedere terrasza akikor már úszott a fényiben s a villanylámpák
alatt zsúfoltan ültek az emberek az apró asztaloknál. Kinn az úton valóságos erdeje állt a szebbnél szebb autóknak. A sofőrök a kőfalon ültek és
kártyáztak.
Vissszaültek az autójukba is nemsokára elnyelte őket az erdő, a magas
hegyi utaik s> mire Frascatiba értek, osak éppen annyi idejűik volt, hogy
átöltözhettek a vacsorához.
XII.
Canotti nem volt túlságosan elragadtatva, mikor harmadnap megjelent nála az autóval Emma s kijelentette neki, hogy Pimodanné és
Archie is vele mennek, hogy jelen legyenek a próbaéneken. De azért jó
arcot vágott az esethez s mert Archie előre ült a kocsis mellé, egész úton
azon igyekezett, hogy az öregasszonyt mulattassa s mert ő maga egy szót
sem tudott angolul, magában nagyokat nevetett Pimodanné olasz kiejtésén, mely egyenesen blasfemiája volt a latin idiómának.
Valentini a Hotel Bristolban lakott és egyenesen odahajtattak, hozzá.
Ez már várta őket, két másik úrral együtt, akik közül az egyik rendezője
volt, a másik pedig a karmestere.
Lopva, de műértő szemmel vizsgálgatták Emmát s ahogy utána egymásra néztek, a szájuk fintorával s a szemhéjuk összehúzásával fejezték
ki, hogy tetszik nekik. Az olaszoknak nem kell beszélniük, ahhoz, hogy megértessék egymással a gondolataikat. Egy hunyorítás, egy kézmozdulat,
az álluk felfelé szegése: elég ahhoz, hogy megértsék egymást.
Archiet és az anyját leültették a zongorától távol s mint betolakodott
idegenekre, ügyet sem vetettek rájuk. Arról vitatkoztak : mit énekeljen
Emma, mikor ez elővette a magával hozott két kótát. Az egyik a Solveigdal volt, a másik a Tosca imája. De még mielőtt ezekhez hozzáfoghatott
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volna, Canotti makacsul ragaszkodott hozzá, hogy előbb énekeljen le e g y
gyakorlatot. Neki csak ez volt fontos. A többi jöhetett ezután, ö maga
ült le a zongorához és Emma elkezdett énekelni.
Archie már az első hangoknál felkapta a fejét és figyelt.
Emma hangja bársonyos volt, tiszta csengésű, üde és fényes s olytermésztesen é s könnyedén, annyi frisseséggel gyöngyözött elő torkából,
hogy Archie meglepetten hallgatta s amikor az anyja valamit a fülébe
akart súgni, intett neki, hogy hallgasson.
A nehéz staccatokat és a finom,, komplikált trillákat Emma ú g y vette,
mintha csak játék lett volna számára az egész és ahogy befejezte, Oanotti
megfordult a székén és odaszólt Valeutininek.
— S ezt két hét alatt csináltam, m i t szól hozzá? Mindössze csak két
hét alatt. Amit azelőtt tanult: nem jelent semmit. Nos?
Valentini nem szólt semmit csak mosolygott.
Szikár, fekete, még csaknem fiatal férfi volt, kissé elhasznált arccal
és bágyadt szemekkel, amiknek mélyén azonban valami rejtett, nem egészen veszélytelen tűz csillogott. Kifogástalan alakján elegáns nyári ruhát
viselt, egészen világos színűt, almi m é g inkáib-b kiemejte arcának sötét színét és hajának feketeségét. Az arca kissé sárgásba hajlott át, sziemei körül
mély árnyékok voltak, ezzel ellentétben a szája olyan piros volt, mintha
festve lett volna és lia nevetett, vakító fehér fogak villogtak elő mögüle.
Egészbenvéve kissé nyugtalanító külseje volt, amelyen még külöp is
voltak megütközésre alkalmas pontok. Ezek közé tartozott a mesterségesen hullámosított haja, melyben itt-ott már fehér szálak mutatkoztak és
a hosszú, keskeny kezei, amelyeken a körmök enyhén festve voltak.
— An awful fellow — súgta oda Archie az anyjának, mire az helyeslőleg bólintott és kissé megigazgatta maga alatt a széket, mely túlságosan keskeny volt az ő méreteihez.
Aztán Canotti átvette a iSolveig kottáját, visszafordult a zongorához
és Emma énekelni kezdett.
Mialatt énekelt, Valentini arca fokozatosan elkezdett színesedni, míg
végül egészen piros lett az izgalomtól.
Archie ú g y ült a székén előrehajolva, kissé nyitott szájjal, valami vad
figyelésben, mint egy ugrásra készülő fenevad.
S ahogy a dal befejeződött, ügyet sem vetve a többiekre, mintha csak
az ő kedvéért történt volna minden, odarohant Emmához, a vállára csapott és gyermeki örömmel kiáltott fel.
— That was good, very good, m y girl!
Canotti gyilkos pillantást vetett rá és Valentini hirtelen igen szigorú
arcot öltött.
— Kérem — mondta neki franciául — mi vagyunk illetékesek, hogy
véleményt mondjunk.
Archie legyintett és nevetve ment vissza az anyjához.
— Ki ez az úr és mi köze a mi dolgunkhoz — kérdezte tőle Canotti
súgva. — Mondja neki, hogy fogja be a száját!
De Emma ekkor már elemében volt és nem haragudott semmiért. Már
nyúlt a másik kotta után, de Valentini 1 rátette a kezét.
— Fölösleges, — mondta fölényesen — hogy fárassza magát ezzel a
nehéz énekkel. Itt e g y operettszerepről van szó, amely énekbelileg sokkal
kisebb feladatot jelent, mintsem hogy aggodalmaink lehetnének afelől:
meg tud-e vele birkózni? A m i most fontos, a játék és a tánc. H a meg
tudunk egyezni: akár három nap múlva megkezdhetjük a próbákat a
Teatro delle Valiéban. Kívánja, hogy megkössük a szerződést?
Archie a »contratto« szóra megint előrefurakodott és zsebredugott
kezekkel megállt az impresszárió előtt.
— Mennyit ajánl ön minden fellépéséért Miss Gelosznak? — kérdezte kihívón — én azért vagyok itt, hogy az ő érdekeit képviseljem. A nevem
Archibald Pimodan. Talán hallotta már!
Valentini meghajolt.
— Örülök a szerencsének, — mondta jeges udvariassággal — de a kisasszony még kezdő és tanulnia kell. H a a próbák alatt azt látom.hQgy
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minden tekintetben megfelel, úgy hajlandó vagyok neki minden föllépéséért ötszáz lírát fizetni. Azt hiszem, ezt az összeget ön is méltányosnak
találja. Ne felejtse el, hogy legalább hathónapos túráról van szó és a
kosztümök s az utazás költségei, mind engem terhelnek.
— Helyes, — mondta Archie — de én eunek ellenében, szintén hajlandó vagyok szerződtetni a kisasszonyt
ahhoz a filmhez, amit majd
ezután iratok meg a számára. És én ezért az egy szerepléséért hajlandó
vagyok neki harmincezer dollárt fizetni.
Canotti felpattant a székről és belemarkolt a nagy, fehér üstökébe és
tajtékzó szájjal mondta:
— Akkor nem tudom, mi a csudába jöttünk ide! Ezt otthon is megmondhatták volna!
Emma ijedten nézett Archiera.
— Miért mondta ezt? — kérdezte tőle súgva.
— Mert ez az igazság, — felelte nevetve — magának gyönyörű hangja
van s ha már valamit akar csinálni: inkább velem, mint ezekkel!
— Akkor hát sajnálom, — mondta Valentini hűvösen — önnel én nem
konkurrálhatok...
És megint meghajolt, annak jeléül, hogy a maga részéről befejezte
a dolgot.
Archie karonfogta az öreg Canottit és nevetve kiáltott a fülébe, mintha
süket lett volna.
— Jöjjön, menjünk ebédelni! Remélem, a vendégem lesz!
— Mit mond? — kérdezte Canotti Emmától.
— Pimodan úr meghívta, hogy ebédeljen velünk. Nagyon megtisztelné őt.
Canotti dühösen felelt.
— Nem akarom őt megtisztelni és nem ebédelek! Maguk összebeszéltek, hogy kijátszanak bennünket és csúfot űzzenek belőlem. Ha maga
ilyen jó mecénásra akadt: nem tudom, mire kellett ez a komédia.
A »mecénás« szót olyan lesújtó megvetéssel ejtette ki, hogy Emma
jónak látta védekezni.
— Primodan urat csak tegnap óta ismerem és ő csak most hallott
először énekelni. Igazán távol állt tőlünk, hogy csúfot űzzünk a mesterből.
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De Arohie akkor már karonfogta és vitte magával kifelé a szobából.
Az öreg hölgy diadalmasan robogott utánuk.
— Micsoda népség! — mondta a lépcsőn lefelé menet — ezek aztán elbántak volna magával, ha Archie nem lép közbe!
— Hagyd el, máma — szólt Archie — a vén oroszlán egészen elsőrendű mester. Mennyit fizet maga neki egy énekleokéértf
— ötven lirát — felelte Emma.
Archie megállt a lépcsőn és tele torokkal elkezdett kacagni.
— ötven lirát?. Ez jó! Ez nagyon jó! Ha maga ezen a nyáron keresztül tanulni akar nála s aztán eljön hozzánk Londonba, én az öregnek a
vállalattal ötszáz lírát fizettetek minden énekleckéért. Nos? Azt hiszem,
ez ki fogja őt békíteni.
— Maga igazán azt hiszi, hogy é n . . . hogy belőlem filmszínésznő lehetne, — kérdezte Emma — komoly ez?
— A legkomolyabb. Tisztára magától függ — és persze attól, hogy
mire határozza el magát.
Lenn álltak az utcán és várták az autót, amit a portás odahívott.
Mikor ott volt, beültek és Archie megkérdezte az anyját, hova menjenek ebédelni.
— Menjünk a Villa Borghesebe, a Casino delle Rosebe — mondta az
öregasszony és Archie megadta a címet a soffőrmek. — Onnan nekem szép
etalékeim vannak. Mikor szegény apáddal utoljára voltunk együtt Rómában, mindig odamentünk ebédelni. That was very nice time — mondta
utána sóhajtva.
Egyáltalán, ha a házaséletéről beszélt, ez a »very nice time« sohasem
maradt el mellőle mint jelző. Nem is emlékezett másra, mint csupa kellemes napokra, mintha egész házassága egy jól sikerült kirándulás lett
volna és mintha a megboldogult Pimodan úr csupa cukorból és tejszínből
lett volna, minden emberi gyöngeség és indulatok nélkül. Olyan epikureusi modorban beszélt róla, mint egy felejthetetlen jó ételről, aminek
az íze még most is a szájában van. Semmi tragikus vagy szomorú nem
volt ebben az emlékezésben.
— Now I have my sons instead — szokta mondani — most itt vannak
a fiaim helyette.
Es a dolgot tökéletesen rendiben találta.
Megérkezve a Casino delle Rosebe, leültek az árnyas babérfák alá és
Archie megrendelte az ebédet, anélkül, hogy a hölgyeket kérdezte volna:
mit akarnak enni.
Emma elbámult azon a szakértelmen, ahogy az ebédet összeállította.
Először egy csinos kis hors d'oeuvre-t, rákból, pástétomból, olajbogyókból
és salátából. Utána roston sült halat, ami fehér volt és aranyos, mint az
olyan hal tud lenni, amit a Casino delle Roseben sütnek. Utána kappanmellet Marsalában sütve, salátával és rizzsel. A sült után rum-puddingot. A pudding után epret, az eper után pedig feketekávét. Ehhez az ebédhez pedig az italuk jégbehűtött tea volt tejszínnel s ebből Arohie maga
legalább három csészével megivott.
— Maga mindig ilyen sokát eszik? — kérdezte tőle Emma.
— Mindig, — felelte az nevetve — sokat dolgozom és sokat eszem. Ezt
a két tulajdonságomat örököltem a szüleimtől. Az apám folyton a tanulásra unszolt, a sportra és a verekedésre, ezzel ellentétben pedig mama
mesterségesen tágította a gyomromat.
Pimodanné imádattal nézett rá. Nagyon meg volt elégedve a fia mai
szereplésével, hogy kihúzta Emmát a szerinte »veszélyes emberek karmai
közül«. Hanem a filmötlettől nem volt elragadtatva.
— Erről még beszélünk négyszemközt — mondta a fiának, mikor ez
ismét megpendítette a dolgot. — Nem sietős,. Ráérünk. Hosszú még a nyár!
Es te egy hónapig itt maradsz velünk, nem igaz?
— Az attól függ, — mondta az ifjú Pimodan és tekintete futólag súrolta Emma arctát — hogy alakulnak a dolgaim.
(Folytatjuk)

Postatakarékpénztári bef. lap a július 15-én lejáró előfizetésekhez

Igen tisztelt vidéki előfizetőink példányaihoz, amennyiben előfizetésük július 15-én lejár, ma postatakarékpénztári bef.-lapot mellékelünk. Kérjük előfizetőinket, hogy
a megújításra szánt összeget mielőbb adják fel, nehogy a lap küldésében fennakadás
legyen.
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B. Lilly. Klilfö!4i cikkek,
képeik érdekelnek bennünket.
De csak; lm szenzációsan érdekesek. — M. Imre. 1. Nem
tudjuk ml s cini. liogy az illető
filmimflvésznö miikor tér vis«^
sza Budapestre. Valahol «at olvastam, hogy csak két óv
múlva. 2. Mind a két művész
az Opera tagja. Tessék nyugodtan «la ei,merni
a fölhívást, biztosan «negik'.ipják, de hogy »azonnal« válaszolnak-e, ezt már a legjobb akarattal se merném garantálni. S. Erre a kérdésre
nem tudok válaszolni rnn egyszerű oknál
fogva, mert nem érvek hozzá. Tessék talán divatroivatunkat figyelni, ott lépten-nyomon vannak eure a kérdésre vonatkozó tanácsok, »öt
— hirdetések is. — Apróságok. Balázs I. Kedvesek, de nem kitűnőek. A második — dacára régen ismert rímeinek ollyaii jó, viszont,
hogy ide iktatom már csak lelki klinikai okulás!
szempontból is. Tehát: »A szeme kék volt —
min* « nyári égbolt — Akármi kék volt, akármi szép volt — rég volt — elég, volt. . . Tudja
az égibolt — már komolyan elég voltl — Tévedéseik vígjátéka. A hölgy számára volna egy
szerény megjegyeésftm. Túl sokat téved. Egyszer el fog tévedni a tévedések labirintusában.
— Nyári sport. A testi kultusz jótanácsainak ez
a kezdete: »Reggel — törődj öt perce* az egészségeddel I« Egész más u napunk, ha reggel ezt
a bizonyos öt pcrcet a testünk ápolására fordítjuk, legyein az reggeli torna', úszás, vagy
súlyzózásl Tessék megpróbálni és rendszeresen*
elkezdeni. Azt mondja Srhmidt ÚT, az »Én módszerem« föltalálója: »Nem is hiszed, milyen
hálás lesz neked a saját tested egész napon át,
öt percig tartó reggeli tornáért, testmozgásért.«
Igaza 1« van. — N. K., Békésgyula. Ne tessék
nhihoz ragaszkodni, hogyt éppen én' olvassam el
a filmiiscenárlumot. Az én viéfleménycm úgyis
csak IHuzárius, ha azt mondom: Jó vagy rossz,
az iné« nem jelent semmit, különben Is — megvallom őszintén — nem sokat értek hozzá. A
leghelyesebb és » legokoíibb az egyenes út,
méltóztassék direkt egy fllmvállalathoz, filmmel fog'tókozó Intézménybe® fordulni. — A.
Terus. A mamának van igaza Teruska. Ismerhetne már engem: ilyen kérdés .föl sem merülhet, hogy kinek van igazai Csak « mamának van igazai Tudja miért? Mert az ő szeretete a legtisztább, legnemesebb, legag-godnhnastibb a földön, mert a legjobbat ő akarja.
Tehát, mégegyszer: Csak n mamának
vau
igazai — L. M. Aforizmák. Gondolkodó fő, elmélyedő lélek szülöttei. Néhol bizony primitívek, de éppen primitívségükben igen meghatóaik. Önre is ráillik báró Eötvös Józsefnek az
a mondása, hogy: »Aki életében sokat érzett és
gondolkozott és érzeményeit és gondolatait
nyom nélküli elröppenni nem hagyta, olyan
kincset gyűjtött magának, amely az élet minden fordulatában biztos támaszt nyújt neki!«
Az egyik mondása határozottan ú j és eredeti,
így szól: »Ha az ember már beleunt a szenvedésekbe, elkezd — filozofálni.« A második,
amit lejegyzek ide, nem új, de annyira lgas,
hogy érdemes miudig elismételni. Ez pedig így
hangzik: »Igazi boldogsághoz mély és nagy fáj-
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dalmakon keresztül jut el uz emberi« — Dolgozni akaró leány. A terve mindenképpen szép
és dicséretes. Nem »nézheti le« senki azért,
liogy dolgozni akar és hogy komolyan
aka.r
dolgoomi. .Ke a szó, hogy »lenézni,i« küionbezl
is a bú sa-harminc évvel ezelőtti középkori idők
szótárába tartozik. Kz — édes Márta — nines I
Hát csak induljon neki bátran az életnek,
fiatalsága, ereje, lelki bátorsága és a bite
segítse, könnyítsen édesanyján, az Ég áldás«
kiísérje és sok-sok jó között az óit szerény, szívből fakadó jókívánságom is. — Ne gyerekeskedjünk. D. U. Űgy van, kedves Margitka, nem
szabad minden vélt sérelemért haragosan öszszezöwtülni, összekoccanni. Nein szabad nzt a
kedves, szép ifjú életüket civódájrban tölteni,
mint a rossz gyerek dk. litt csak egy baj van.
A »ne gyerekeskedjünk . ..« jeligét ne az én
hozzá,m intézett ilevéll élére tűzze mint Jeligét.
Hanem válassza életjeligének ée bírja rá »öt«
is, bogy így cselekedjen. Akkor aztán minden
rendben lesz. — L István, Szekszárd. A kérdezett filozófusra nemcsak a múlt alkalommal
hivatkoztam. Ez a modern bölcselő az én kedvencem, sokat tanultam tőle. MuHford Prentice
hatvanötéves korában halt meg, mosolyogva!
Ez az élettörténete, mert o (halálában való mosolygásában ben/ne vian. az egész élete. Két tételét már akkor fölírtam a Lelki klinika lobogójára, amikor első Ízben izentem olvasóimnak,
amikor ezt a rovatot tizennyolc évvel ezelőtt
elindítottam. E két tétet köziül az első így
hangzott: »Ha meghajtott fővel szomorkodunk,
megérdemeljük, hogy — meghajtott ífővel szomorkodjunk.« A második tétel pedig: »Amiről
lemondottunk, azt már elveszítettük.« Ezek a
mély, bölcs, derült és n'aipsuga/ra» igazságok
valóban megérdemlik, bogy megjegyezzük őket
é s elgondolkozzunk fölötte. Sokszor egy mondás egész életünkön keresztül segítségünkre
van, cz tény, erre vonatkozóan a saját életemben is vannak tapasztalataira I — Napsugár
kisasszony. Kedves IlllSe, örömmel olvastam a
leveliét, szinte éreztem belőle a napsugarat. Így
kelll élni eigy ifjú leánynak, boldogan és vkláman, örülni az életnek — »később úgyis elromlik minden magátóL« De ha már ilyen napsugaras az élete, miért nem engedélyez egy keveset -nekem is ebből az éltető, melengető, sugárból? Miért óib'ajtja, hogy az én öletem, ha esaik
pár percre is, éppen ön álltai — felbős legyen?
Ne küldjön nekem verseket Ilike. Maradjunk
— vers nélkül — a napsugárnál. Jó? — Dr.
Nicot. F. A. Jól emlékszik a cikkre: én írtam,
három évvel ezelőtt, amikor leszoktam a dohányzásról. Igen. én keresztül tudtam vinni az
akaratomat, mert nem tudtaim a dohányzásiban
mértéket tartani. Ha meg tudnám tenni, hogy
naponta csak egy meghatározott,
redukált
mennyisége szívjak, ma is szAvniék, mert —
még ma i®, bánom éiv utáui is. hiányzik I —
Omnia vincit Amor. Az ön Jeligéje: a problémája megiforditottia. »Mindent legyőz a szerelem« — illetőleg önnél: »A szerelmet minden
legyőzi.« ön szemved, (le mem akar kiii/idenl,
önnek »fáj a szive« — de lemond, önmagát
gyávasággal vádolja, tudja a baját, helyesen
megalko ja a diagnózist, de eszeágábaro sincs
segíteni rajta! Gondolkozzék egyi kicsit! ezeken
a szembeállításokon. amiket én most leszögeztem. Gondolkozzék és aztán legyünk azzal is
tisztában: akar-e szenvedni, szeret-e szenvedni,

/ / biztoshatásu kellemes szag«.
Gyár:PrágerSándorHonvéd-u.5
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KOZMETIKA,
orgonavirág. í. Arcápolása helytolwi.
- Szeplős. Szeplős arcnak is
Jótékony a napozás. A bőr
hozzábaruul a szeplükliöz, melyek igy beleolvadnak a környezetbe. H a mégis foltok
maradnának
vissza,
amikor
már a bőr kezd kifehéredni,
azokat őszkor el lebet tüntetni. — Lehet-e? Minden uegyedúra napozás után lehetőleg vízbe kell menni. Nem tanácsos a napon étkezni és olvasni. Nagyon fontos a strandold« után is kellően ápolni
és tisztítani a bőrt, a házikezelésben ellensúlyozni
annak
érzékenységét, lia mégis leégett
a
bőr,
akkor
pár
napra
A Bukaresti Magyar Evangélikus
Egyesület
fel kell függeszteni a naponyári
mulatságán:
zást és a már leégett bőrterüBart ék Elvira, Huszár Elza, Dávid Mária, Kocsit Vilma,
leteket olajos pukkoJásba keli
Szász Lötty, Szánté Vilma, Mezei Irén, Benedok Aranka, Papp
burkolni.
— Hajápolás.
1.
Hagyja abba a reggelenként!
Réxsika
vizezést: árt a fejbőrének. 2.
(Foto Borké)
... .
Közölje, hogy milyen időkövugy csatk «karfttgyön«o.»ég1iől szenved? Az
ziikben mossa a haját. vis»ket-e a fejbőre,
én szerény nézetem szerbit, hogyha erre a házsíros vagy száraz természetű-e a haja és a
rom kérdésre a Jidlyes fol eletet »megillapitja«,
Hajmosás után hány nap múlva »zokott átzslh» ez irányban keresi a megoldást, akkor ezt
rosodni? — Fiatalasszony. 1. A rossz emésztés
a megoldást f éti ig már mejf is találta. — Eddy
tagadhatatlanul károsan befoivásolja arcbőréés Zsuzsika, DÍvatrovatuínkban
— csaknem
nek szépségét és ennek érctekében kellő kiminden számiban — méltóztatnak mind u két
vizsgálásra van szüksége. 1. Hosszul végezte
kérdésre választ kapni, fcn magura is szívesen
az eddigi ápolást, amit hagyjon abba és folyválaszolnék, de nem értek ic dologhoz. — A matassa azt, amit múltkori Üzenetünkben ajánlotlom titka. M'aradjon a keltünk titka. Tfcdja mit?
tunk, mert semmi oka nem volt arra, — miMaradion ürilk titok. Ezzel tartozunk a ml édes
után már szépen Javult — hogy azt megváltozközőnsí^-üitknefk. — Ili. »Hogyan lebet jó fltintassa. Türelem és kitartás kell
vAgieges
*zliz»é(t írni és azt elhelyezni?« Magam is szeeredményhez. — Hófehér, l. Feltétlenül vizsretném tódul. _ W. H. Témájánál fogva nem
gáltassa meg magát szakorvossal, mert soraibúi az tűnik ki, hogy a belső kiválasztásos
érdclkli lapunkat. — D. Ilonka. Tessék beküimirigyek rendellenes működökéből származik
deni. De mindenesetre a másodpéldányt. Kéza liaja. 2. Lehet rajta segíteni. Ezáltal minden
iratok visszaküldésére nem váttillkozihntunk.
panasza meg fog szűnni. — Ember. 11a ritkul
S Z Í N H Á Z . R. I. Legutőljára a Vígszína haja vagy már kopaszodik, nem keli leházban játszott. Muráti l/Mivel a »Fehér és Fevágatnia a haját. Ha tudná, hogy. a bajl«ketéi-Tien. — ö, Jelenleg Olaszországban nyavágatással csak árt a hajnak, mort a hajhagyrai. — Kislány. Nős>. Nem színésznő a felesége.
mákat, melyek már betegek, Jobban igénybfl
— Primadonna. Ez kizárólag a növendék ráveszik s a haj ritkulása ősekor erősebben fotermettségétől fUgg. Igen .lényeges a dnrab is
kozódik. nem vágatná le. Bármilyen hosszú is
és nem kismértékben a rendező. — Szabadtéri.
a férfihaj. azt éppúgy éri a nap és éppúgy
Természetesen sokkal könnyebb szabadtérén
lehet ápolni, tisztántartani vagy kezelni, mintha
le lenne vágva.
•
tömegeket mozgatni, iulnt színpadon.
F I L M . »Fontos.« Kökk Marikának iái UFA
K O N Y H A I Ü Z E N E T E K . Régi előfizető.
cimén: Berlin 8. W. 19., Krausen-Strasse
A mandulát forró vízzel leöntve, héjától meg»8—89., írhat.-— özvegy N. Dezsőné, Debrecen.
tisztítjuk, lemossuk. Egy sUtöpléhben felhevíLillian Hairveyi berlini levélcíme a fentivel
tünk 50—«0 deka sót, majd hozzákeverjük a
azonos. Magyarországi elme: Tetétlen, Hajdú
mandulát és aranyseirgána pirítjuk. A sóból kiinegye, u. p. Kiita. — .Három
kislány.«
(
szedve, tésztaszűrő kanálban leszitáljuk a sóCsak ketten színésznők (Ttiray Ida >é® Tabódy
tól, majd apró tányérokban adjuk asztalra. —
Klári), a harmadik testvér tavaly ment férjDr. Mandlné, Rákospalota. A zöldborsó eltevése
hez. Tabódy Klári olasz filmben játszott, amemár idejét multa, most csak az augusztusi
lyet nálunk ínég sem mutattak be. — «Régi
gyenge zöldborsót teheti el. A most vásárolelőfizető.« Nagyon nehéz feladatot vállal, mert
ható velőborsó nem eltevésre való. Az egészen
a magyar fllmgyártók esik színpadi vagy
gyenge zöldborsót megmosva, forrásban lévő
könyvsikereket dolgoznak fel. Ha néha-néba
szóda bikartcStiás vizben — három liter viz.
Íratnak Is eredeti filmezüzsét, akkor azt jdVi deka szódabikarbóna, — a forrástól ?záminevfl és gyakorlott iréra bízzák.
tott három percig főzzük. A borsót leszűrjük,
K É Z I R A T . CZ. Klára. Kedves, hangulatos
forró vízzel leöblítjük, tiszta üvegekbe rakjuk.
Írás. — H. István. Sukat kell fejlődnie. —
(Borsót, spárgát csak patent üvegekbe teheEgyedy Terézia. Receptjei jobbak. — Ifi. K. I.
tünk el.) Felforralt gyenge sósvizzel — egy
Jobbakat kérünk. — Vida K. Érdekes versek,
liter
viz, egy deka só — felöntjük az üvegesok szivet és még több életbölcseletet sugározket, majd lezárjuk. A forrástól számított 12—lő
nak.
Hajdan. Ez mindenkinél előfordulhat.
percig
kigőzöljük. A kigőzölővizbeji hagyjuk
Valahol a földgömb másik felén, más írónak
kihűlni. Megtörölgetve, világos helyre rakjuk
is eszébe Juthatott. — öröm. Egyelőre nem hiraz éléskamrában. Csak száraz, levegős helyen
detünk pályázatot. — Kls-Kas. Mindig a szerző
leirthatjuk.
szal>ja meg.
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Telelőn 120-433

A

t a r t ó s

megszüntet

szípítés Is végleges
szír- és
szemölcsirlás specialistája. SiaManlolyaniok.

A hölgy
lozzam tartozi
írta: Pierr« Veber
Fordította : Stella Adorján
A darab előadási joga kizárólag Bányay OTinpadi
Ügynökségtől (Paris, 6« Avenue Victor Hugo) szerezhető meg. Az engedély néjklili előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t.-C. Copyright
i»38, by Alexander Bányay, Parii.
Szlnrekarült az ANDRÁSSY SZÍNHÁZBAN (először
1938 február 2-án) a következő szereposztásban :
Guingois márki, 55 éves
Z. Molnár László
Christi, a felesége, 40—45 éves
Vaszary Piri
Chétardle gróf, 35 éves
Dénes György
Lujza, a felesége
Slmor Erzsi
Colbran, 30-35 éves
Szakáts Zoltán
Nelly, a felesége, 22 éves
Senyey Vera
René, 30—35 éves
Gonda József
Dávid, vámőr
Kabos Gyula
Louis, Inas, 60 éves
Sugár Lajo*
Kate, szobalány, 20—30 éves
Kiss Manyi
Van Peereboom, 50-éves
Faragó Ödön
Oscar a fia, 18-20 éves, Rendőrbiztos, Gisbroock
felügyelő, Joffe őrmester, Rendőrök, Teodor vendéglős
Történik ma, az első felvonás a belga-francia határon,
a második a brüsszeli perui követségen, a harmadik egy brüsszeli rendör-őrszobán,

ELSŰ FELVONÁS
(Pályaudvari btlf/é — resti. — a jrancia-belga
határállomáson. Kijárat : jobbháttérben az
utcára, baloldalon a perronra. Bárpult a jobboldalon, ételekkel és italokkal. Előtte asztalok,
ülőhelyek. Kisebb mozgalom a restiben. Elutazók
és érkezőkre várók ülnek, állnak a helyiségben.
Teodor, a vendéglős, a pultjánál tevékenykedik.
Balfelől —- a bevezető zenével összehangolva —
sípolás, tülkölés és más vasúti zajok hallatszanak.)
Dávid (jön a vámhivatalból. Megáll, körülnéz
gyanakodó szemekkel).
(Ének. Utána utasok el, csak Dávid és Teodor
maradnak a restiben.)
Teodor : Alázatos szolgája I Iszik egy konyakot, Dávid úr?
Dávid (szigorúan) : Megőrült? Ma? Vasárnap? Mikor alkoholtilalom van? Hogy én,
vámőr a francia-belga határon... hogy én megsértem a törvényt? Mit gondol maga?
Teodor : Azt, hogy kér egy limonádét és a
többit bízza rám. (Már tölt is konyakot egy jó
nagy pohárba.) Tessék.
Dávid (iszik) : Igaza volt. Ez nein törvény-

Kabos Gyula és Kiss Manyi
(László ielv.)

sértés. Ez a konyak olyan gyönge... inkább
adott volna egy igazi limonádét, fogadok, abban több alkohol van.
Teodor! Limonádéban? Alkohol? Az Iehe.
tetlen.
Dávid : Itt az állomáson semmi se lehetetlen. Tudja mik fordulnak elő?
Teodor s Csuda raffináltak az emberek.
Dávid : Nálam lehetnek. Én figyelem az
utazóközönség pofáját. Ha a pasas nagyon
szemtelen, már könyökig benne vagyok a táskájában. És olyan fogásom van, öregem...
olyan remek fogásom van. Nem hiába hívnak
engem a megvesztegethetetlen Dávidnak. Szegény ember vagyok, meg se tudok élni abból a
kis fixből, a feleségem is dolgozik, szakácsnő
Peereboom-éknál... Adjon még egy limonádét.
Teodor (tölt) : Ahá t Annál a gazdag lókereskedőnél.
Dávid: ... sőt magam is elmegyek kisegítőpincérnek szolgálat után... helyes, de a törvényt
azt betartom l — Adjon még egy limonádét.
Teodor (tölt) : Ismertem azt a Peereboom-ot
még kupec korában. Hogy megszedte magát !
Dávid: Tudja, mennyi betétjük van nekik
a Lókereskedehni Bankban? Brüsszel mellett
van egy gyönyörű villájuk... No gyere!
Teodor: Éppen itt jön az öreg a fiával,..
Dávid (gyorsan megissza a tlimonádéU, köhécsel)
Dugja el ezt a poharat és tegyen elém szódavizet.
(Joseph Peereboom és Oscar bejönnek. Az öreg :
rosszul öltözött gazdaember. A jia : nagy melák
kaniasz ; kissé ütődött.)
Joseph : Na, itt a szakácsnő férje. Mindjárt
beszélek vele. Halló, Dávid.

.Fried Piroska kozmetikai készítményei
ünctalanlt. « < p l l . B ő r t á p l á l ó h a f á s u h a Dör f i a t a l s á g á t foltozza
P. HáactalanilAkrém éjjelre
2.4« F . P. Fényvédő krémek, púderek olajok . 3.5«
, Börtápkróm, púder alá
2.48
„ l-emusókróm
, Szaplökrém, zniros, száraz bSrhSz . . 3.50
„ Szappan, különleges
—.7»
, Arcrúzs (11 síin), zsíros, száraz bőrhöz 2.40
„ Arcszesz, pórusösszehtzó
2.4«
F. P. Púder, száraz, zsíros bőrhöz . . . 3*50
tllywoodi u é p s é g A p o l á s a z i n t é z e t b e n . T e r é z - k ö r ú t 5 4 . Nyugatinál. T. 3 2 7 - 9 5 5
HotekÍK tartó szempillalestéa. Szőrszálak szemölcsök végleges kiirtása. (Porto 0.40)
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Dávid : Alászolgája Peereboom úr. Tetszenek várni valakit a párizsi vonattal?
Joseph ! A testvérem lányát, a Nellyt. üsmeri?
Dávid ! Nejem mindössze három hónapja
szakácsnő Peereboom úréknál... még nem volt
alkalmam megismerni a család eldugottabb
tagjait.
Joseph i Eldugottabb tag? Maga téved Dávid.
Azt a lányt nem kellett eldugni. Olyan kiállása
volt, mint egy arab lónak. Nyolc hónappal ezelőtt ment férjhez, ott Párizsban, egy bőrgyároshoz. Most végre megösmerjük a férjét Is...
Oscar (váratlanu jelzokog) : J a j Istenem...
Dávid (rémülten néz rá) : Mi bántja fiatalúr?
Joseph: Hogy mi bántja? (Dühösen.) A hülyeség.
Dávid: Ccc... Kellemetlent Szerzett, vagy
öröklött?
Joseph : Szerelmes Nellybe. Tudja, akit most
várunk.
Dávid : Az arab kiállású húgba?
Joseph : Abba. És azon zokog, hogy Nelly
máshoz ment feleségül.
Dávid : Becsületszavamra ez egy új figura.
Mindenki azon zokog, hogy a szeretett nő miért
nem ment feleségül máshoz. Például az én esetem... ha szabad megkérdeznem Peereboom úr,
mit csinál a feleségem?
Joseph : A felesége? Mit csinálna? Főz.
Dávid : Elég szégyen.
Joseph : Miért szégyen az, hogy főzi a vacsorát?
Dávid i Az nem lenne szégyen. De múltkor
észrevettem, hogy a szomszéd pincemestert is
főzi. Nem tetszett észlelni valamit?...
Joseph i Nézze Dávid, én Iókereskedő vagyok.
A lovakhoz értek. De nőkhöz nem.
Dávid : Nagy kunszt a lovakhoz érteni. A ló
tisztességesebb állat, mint a nő. A ló nem kacér.
A ló nem csal. A ló nem főz. A ló nem rúg ki a
hámból.
Joseph ! Hogyne rúgna ki. Persze hogy kirúg.
Dávid : De nem a szomszéd pincemesterrel.
Joseph : Na, szóval a húgomat innen autón
visszük haza. Nézze Dávid, arra akarom kérni
Dávid, vigyázzon, hogy a vámvizsgálatnál ne
sokat okoskodjanak vele.
Dávid : Tisztelt Peereboom úr ! (Szigorúan.)
Más a barátság és más a szolgálat. Nálam nincs
protekció. Engem úgy hívnak itt az állomáson:
a legmegvesztegethetetlenebb vámőr. Ezt nehéz
utánam csinálni.
Joseph : Hát még utána mondani. (Próbálja.)
Legveszgeheme... legmeheveszge... hallja, én
a maga helyében inkább tíz csempészt átengednék, minthogy egyszer kimondjam. Ami pedig
a húgomat illeti : nem szokott csempészni.
Dávid : Nem ls ajánlanám. Ha én egyszer
belenyúlok a táskájába... nekem olyan fogásom van... de olyan remek fogásom... oppardon, meg tetszenek bocsátani : itt a vonat. (El.)
Oscar (fölsír) : Itt a vonat...
Joseph : Ne húzz fel Oscar, ne húzz fel 1
Oscar : Papa szenvedne így 1 Mindjárt itt
lesz Nelly... és már nem lány I
Joseph : Azt szeretnéd, hogy nyolchónapi
házasság után lány legyen? Ott volt az orrod
előtt. Miért nem szóltál?
Oscar : Az esküvő után jöttem rá, hogy szeretem. Meg tudnám ölni a férjét, azt az undok
bőrgyárost. Ronda alak.

Joseph : Honnan veszed hogy ronda? Nem
is ösmeriük. A nevét se tudjuk pontosan. Hogy
is híják?
Oscnr (durcásan) : Nem tudom. De nem is
vagyok kíváncsi.
(René besiet az utcáról. Joseph, Oscar, Teodor.)
René (csínos /iatalember) : Gyorsan egy feketét.
Teodor : Gyömbérrel, vagv mustárral?
René (ijedten) : Mi? Mustárt akar tenni a
feketébe?
Teodor (bizalmasan) : Ah. Ez azt jelenti : viszkit, vagy vermutot? A vasárnapi szesztilalom
miatt.
René : Maga nevetni fog : én egy rendes,
ártatlan feketét kérek.
Teodor : Akkor tessék úgy kérni : egy feketét
mirtusszal (Készíti.)
René (észreveszi Josephet) : A I Peereboom
úr.
Joseph 1 Alászolgája. (Kezelnek.) Ez itt a
fiam, Oscar.
René: Van szerencsém. (Kezetfog.) Duret,
követségi fogalmazó.
Oscar : Nagyon örvendek. (Felzokog is elfordul)
René (rémülten) : Tessék?... Miért sír?
Joseph (bosszúsan legyint) : Fáj neki, hogy
az unokatestvére már nem lány... Éppen őt
várjuk, éppen a párizsi vonattal. Szintén tetszik
várni valakit?
René : A követségi titkárunk érkezik Párizsból. Chetardie gróf. Ismeri?
Joseph : Sajnos nem. Én csak a követ úr feleségét
égét is
ismerem, az vett tőlem mult héten egy
félvér hátaslovat...
René : A márkiné? Izgalmas amazon, mi?
Joseph: Kitűnő állat.
Rene (meghökken) : Hogy-hogy?
Joseph : Még egészen fiatal.
René : Fiatal? Akkor ön a lóról beszél.
Joseph : Arról. De a márkiné olyan furcsán
viselkedett...
René : Amerikai dollárkirálynő, azért olyan
furcsa. Indián ősöktől származik. A dédapja
törzsfőnök volt.
Joseph : Igen? Most már értem. Odavezettem
a lovat..", alkudtunk... egyszer csak belémrúgott...
René : A ló?
Joseph : Nem. A márkiné.
René : Erről ráismerek. Igazi vadnyugati
temperamentum. (Kívül vonat zaja.)
Joseph : Itt a vonat. Alászolgája. Köszönj
Oscar.
Oscar : Kezét csókolom.
Joseph (mérgesen) : Folyton a szerelmére
gondol. (Elvonszolja.)
Teodor (közben megfőzte a kávét) : Kávé, mirtusz. (Az asztalhoz hozza.) Nem tetszik kimenni
a perronpa?
(Utasok mennek át a színen.)
René : Itt van randevúm a barátommal. Már
jön is.
(Max balról be, kis táskával.)
Max : René.
René : Max.
(Megölelik egymást.)
Max: öregem... ezt rögtön megünnepeljük.
(Teodorhoz.) Adjon egy üveg pezsgőt...
Teodor : Cssst ! ! (Hangosan.) Igenis. Teát
szódával ! (El, később kancsóban szervírozza a
pezsgőt.)
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Max (utánabámul) : Teát szódával? Ez megőrült I
René t A vasárnapi szesztilalom miatt beszél
ilyen hülyeségeket. Hát mondd, hogy telt a
szabadságod?
Max : Képzelheted. Mit szóltál, mikor meg
tudtad, hogy megnősültem?
Renét Nem kaptad meg a kondoláló sürgönyömet? Borzasztó részvétet éreztem...
Max : Mert nem ismered a feleségemet. Micsoda édes nő az én kis Lujzám ! Ugy volt,
hogy ő is velem jön, (Mutatja az útlevelét.) Látod,
kétszemélyes útlevelem van... de utolsó pillanatban mégis Párizsban hagytam.
René: Miért?
Max : Még kérdezed? Tudod, mi volt köztem
és a márkiné között !
René : Semmi kölünös. Az első titkár és a
követ felesége... ez már diplomáciai szabály.
Max ! Mondd : nagyon dühös volt a márkiné,
hogy megnősültem?
René : Tombolt. Kitört belőle az Indián vér.
Azt hiszem, titokban kiásta a harci bárdot.
Mióta tudja, hogy visszajössz : kicsit nyugodtabb.
Max ! Mit gondol az a bestia ? Folytatjuk,
ahol elhagytuk 1 Téved. Megsúgok neked egy
titkot : áthelyeztettem magam Londonba.
Most csak azért jövök Brüsszelbe, hogy csomagoljak és búcsúzzam.
René : Atya Isten ! Ha ezt a márkiné megtudja 1
Max : Bánom Is én. Különben se vinném be
a feleségemet ebbe az oroszlánbarlangba. Jól
tudod, hogy főnökünk, a követ, erőszakosan
udvarol minden csinos nőnek.
René : És a grófné csinos ?
Max s A feleségem ? Angyali.
René : Szegényke. Ugy fogod csalni, mint a
répát.
Max: É n ? . . . Soha. Megváltoztam. U j ember vagyok. Például most is az úton, kettesben
voltam a fülkében egy fiatal nővel. Szavamra,
rá se néztem.
René : Bizonyosan csúnya volt.
Max: Gyönyörű volt. Az arca... az alakja.,,
René : Honnan tudod, ha rá se néztél ?
Max: Futó pillantásból.
René : Jól végigfuthatott az a pillantás a
nőcskén.
Max : Elegáns volt. Finom. Ott ült, mint egy
tündér. Meg se szólítottam.
René : Lehetetlen.
Max i Csak annyit kérdeztem : rágyujthatok-e ?
René : Az természetes.
Max : O is ezt mondta.
René : Mire te megkérdezted : hova utazik ?
Max : Udvariasságból. És hogy ki a kedvenc
írója és szereti-e a kutyákat.
René : Szóval egész úton molesztáltad.
Max : Légy nyugodt. Nem felejtettem el,
hogy fiatal házas vagyok.
René : De megmondani elfelejtetted.
Max : Ilyen magánügyek nem kerültek szóba.
René : Hol van vele randevúd ?
Max : Te őrült I Búcsúzásul azt mondtam :
asszonyom, mi többé nem látjuk egymást. Soha.
Soha.
René : Mintha egy kis szomorúsággal mondanád ezt, hogy : soha.
Max (rendkwtll vígan) ; Soha. Soha. Soha.
(Meglátja Nellyt. Hirtelen) : Itt van !
(Nellu, — csinos, temperamentumos fiatal nő —
balról be, egu hátsó asztalhoz megy, leül.)
René : Kicsoda ?
Max i A soha. Az útitárs.

René : Hü, de csinos t
Max t Ugy-e 1 És rá se nézek. (Bámul/a.)
René (nevet) :
Soha. Na öregem, miután
úgyse akartad látni többé... meg aztán a csórna*
gokat ls ki kell váltani... (Belekarol.)
Max : Jó, hogy mondod. A poggyászról egészen megfeledkeztem. (Zsebébe nyúl.) Itt a cédula... eredj öregem, intézd el.
René (nevet) : Pardon, Nem én fogadkoztam,
hogy soha, soha.
Max : A sors kezével nem fogok ujjat húzni,
(Tolja kileli.) Eredj, Itt megvárlak.
Renét Maxi Gondolj ifjú hitvesedre I..,
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pasztaltam, hogy az arcbőröm ráncai és vonalai tünedeznek. Néhány hét múlva társaságom állítása szerint 10 évvel fiatalabbnak látszottam. Orvosomtól tudtam
meg, hogy a Biooel a bécsi egyetem egyik
nagynevű professzorának a felfedezése. Ez
az anyag ma a rózsaszínű Tokaion krémben
szerepel. Azt ajánlom, hogy esténként lefekvés előtt ezt a krémet használja, nappal pedig a fehér Tokaion krémet. Hatására sokkal fiatalabbnak fog látszani, arcbőre sokkal üdébb lesz és még a sötét, csúf
arcbőr ig világosabb, frissebb, rugalmasabb
benyomást fog kelteni. Rövidesen megkezdődik az arcbőr hibáinak és a ráncoknak
az eltűnése.«

mi

magának
Mnx : A férji hűségnek is van határa I És mi férje utánajön, megmutathatom
Brüsszel nevezetességeit.
most úgyis a határon vagyunk.
Nelly (nevet) : Áldott jó nőtlen úriember költené : Max I Gondol] a születendő árszönöm a kedvességét. Brüsszelben születtem.
váidra ! ...
Ugy ismerem, rrçint a tenyeremet.
(Max kinyomta az ajtón. René el.)
Max : Hát akkor mutassa meg maga a neveMax (közeledik a nihöz) ; Asszonyom, engedje
meg, hogy egy régi földrajzi tételt konstatáljak : zetességeket. Ezen nem fogunk összeveszni.
Nellyke...
milyen kicsi a világ ! ...
Nelly : Már a nevemet is megtanulta ?
Nelly : Nini, a kedves útitárs 1 Aki Párizstól
Max : Mindent meg akarok tanulni, ami maidáig szórakoztatott.
gával összefügg.
Max : A sors, mely elsodort bennünket egymástól, most ismét összesodort.
Nelly : Nem lesz rá idő. Mi sokkal hamarabb
elbúcsúzunk. Már is. Agyő I
Nelly : Nem kell minden kellemetlenségért a
sorsot okolni. Ugyanis azért ültem be ide, szeMax t Nellyke I Nelly ! Agyő 1
retnék a vámvizsgálat végére maradni. Akkor
Max :
már nem olyan szigorú az ellenőrzés.
Elválnak utaink, agyő madame...
Max : Fél a vámvizsgálattól ?
A férfi buta mind, agyő, madame —
Nelly i De mennyire ! Beleturkálnak az ember
Nem lenne okosabb, megfogni kis kezét
titkaiba...
s nem engedni elmenni tán ?
Max : Indiszkrét népség.
Nelly :
Nelly i Magának könnyű. Egyáltalán nem
Búcsúzzunk röviden, agyő, agyő.
nézik a poggyászát. Láttam. Megmutatta az
Mit fájjon a szivem, agyő, agyő —
útlevelét, mindenki szalutált... gondoltam :
Max :
hűha, ez is valami nagy kutya lehet 1
Ez borzasztó, szörnyű, sőt rettentő I —
Max ! Ó, bocsánat... a rövid úton nem volt
alkalmam bemutatkozni. Gróf Chétardle, követEgyütt :
ségi titkár.
Elválnak utaink, agyő, agyő —
Nelly (bókol) : Nelly Colbran.
Max:
Max : Tölthetek egy pohár pezsgőt ?
Most a szívem úgy tele,
Nelly s Nem szoktam idegen uraktól pezsgőt
Nem is fér több bele,
elfogadni. De azért csak töltsön.
Csak maga az oka.
(Max tölt. Nelly iszik.)
Mondja, mit tett vele,
Max: Izé... a nagyságos asszony már férjnél
Szívem szebbik fele,
van, vagy még leányzó ?
Bár mehetnék vele !
Nelly ! Férjnél vagyok. És maga ? Nős ?
Mondja, merre fele tart ?
Max : Én ? Hogy-hogy ? Ohó. Che. Még
Nclly :
hogy én ?
J a j , a fejem úgy tele,
Nelly i Szóval nős.
Miket beszél bele,
Max : De nem kérem 1 Nőtlen vagyok.
Ne Is tagadja le,
Nelly (csodálkozva) : Biztos, hogy nincs
Nem igaz a fele.
felesége ?
H á t most Isten vele,
Maxúi J a j 1
Ha akarja, velem
Nelly (ijedten) : Mi az ?
Énekelje ezt a dalt :
Mnx ! Ügy nem nézek ki mint házasember.
Refr. :
Nelly t Nana. Olyan szerencsétlenség, ha vaElválnak utanik stb.
laki nős.
Max : Rémes. A barátok kinevetik az embert..
Max (a szám után) : Hallgasson rám, drága...
Nelly : Nyugodjon meg. Később a barátokat
Nelly : Maga hallgasson rám, derék nőtlen
is kinevetik.
ember. Maga kedves, csinos fiú, — miért csapMax : Az már kevésbbé kellemetlen.
jam be ? Adok egy jótanácsot : hagyjon engem
Nelly : Nem minden férj nevetséges.
békében.
Max« Ez igaz. A legtöbbön sirni kell...
Max : De miért?
Nclly s Vannak kivételek. Például Itt van az
Nelly : Mert én egy szerencsétlen exaltált
én férjem.
teremtés vagyok, úgynevezett abnormis nő...
Max (hökkenve) : Itt ? Hol ?
Max : Abnormis? Hogy-hogy ?
Nclly ! Párizsban maradt. Egy hét múlva jön
Nclly : Nem csalom meg az uramat.
utánam.
,Max (rábámul, összecsapja a kezét. Nagy részMax (/öloidul) : Igaza volt asszonyom. Az
vétlel): Hát ez borzasztó, szörnyű, sőt rettentő.
ön férje nem nevetséges. Ellenkezőleg. PárizsSzegény kis beteg. És ez gyógyíthatatlan?
ban maradt ? Nahát. Aranyos ember I
Nelly t Sajnos, ö n ezt nem orvosolhatja.
Nclly : Miért örül annyira, hogy Párizsban
Max : Asszonyom, a jó orvos sohase fogadja
maradt ? Nem a maga térje.
el azt a diagnózist, amit a beteg állapit meg.
Max i Örülök, hogy egy magános hölgynek
A jó orvos levetkőzteti a pacienst, aprólékosan
a legmesszebbmenőleg szolgálatára siethetek.
megvizsgálja és minél nagyobb a baj, annál
Nelly i Csak ne siessen olyan nagyon. Pláne
nagyobb
lendülettel veti magát a betegségre,
olyan messzemenőleg. És micsoda szolgálatra
illetve...
gondol ?
Nelly (szárazon): Ne fáradjon doktorom.
Max : Például, míg az a eszeszemadta derék
Max (éhesen nézi. Egyszerre kért hangon): Az
összes brüsszeli szobrokat ismeri?
Qyflmöks- és jameltevésnél
Nelly : Ühüm I
Max : Minden múzeumot?
Nclly : Igen.
Mnx (kis töprengés után): A cukrászdákat is
Ismeri?
mely a befőtteket is Ismékét a megromlástól megóvja.
Nelly (nem felel).
Nagyon gazdaságos az 5 és 10 grammos p u b l i k u m Mnx : A mozikat is? Hát ez borzasztó, szörnyű,
c s o m a g o l t a d Chlnoln-szalicil. Mindenütt kapható.
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sőt renttető? Elválnak utaink. Agyő ! Agyő !
(El.)
(Nelly visszaül a helyére. Max el. Dávid átmegy
a színen. Ahogy elhalad Nelly mellett, megbotlik
a keresitbelett lábában.)
Dávid (bosszúsan): Miért tetszik úgy kidugni
a lábát?
Nelly (sértődötten): Tessék?
Dávid : Miért tetszik úgy kidugni a lábat?
Nelly (körülnéz a falakon): Nem látom a
hirdetést.
Dávid: Micsoda hirdetést?
Nelly : Hogy lábát kidugni tilos.
Dávid : És ha én most a [kincstári hasamra
estem volna?
Nelly : Fölkelt volna.
Dávid : Nagyon kedves.
Nelly : Ne diskuráljon.- (Elfordul.)
Dávid (Teodorhoz megy): Látja, ezek azok a
nők, akikről tíz kilométerről látszik, hogy
csempésznek.
Teodor : Honnan gondolja?
Dávid : Kidugja a lábát. De hiszen csak
kerüljön a kezem alá... (Teodorhoz): Maga ismer engem I
Teodor : Ajaj !
Dávid : Na annyira rossz nem vagyok!
Köszöntem már magának? — Nem is fogok I
(El.)
Teodor (Nellyhez lép): Tetszik parancsolni?
Nelly : Adjon egy feketét.
Teodor : Kávé, mirtusz. (Megy kifelé.)
Nelly: Kérem... meg volt már a vámvizsgálat?
Teodor : Még folyik. Ma rengeteg utas van.
(Körülnéz.) E j h a ! (Nellyhez.) Az urak elmentek?
Nelly : Amint látja.
Teodor : Na szép. Rendeltek egy üveg pezsgőt, teát szódával és ellógtak.
Nelly : Én is ittam belőle. írja a kávémhoz.
Teodor : A nagyságos asszony hozzájuk tartozik?
Nelly (hűvösen): Ez nem tartozik önre. önnek
egyik úr tartozik egy üveg pezsgővel : ez önre
tartozik. Illetve, miután most mar én tartozom
az árával : az sem tartozik önre.
Teodor : Tartozom a kijelentéssel, hogy : ezer
bocsánat. (Hátramegy, közben magaelé.) Tényleg
csempész.
(Joseph és Oscar belépnek.)
Joseph : Nelly !
Nelly: Bácsikám.
Joseph : Csakhogy itt vagy.
Nelly (nevet): Köszönöm. — Milyen kedves,
hogy a határig elémjöttek. (Oscarhoz.) Te meg
se csókolsz?
Oscar : Nem.
Nelly: Miért?
Oscar (sóhajt): Jobb nekem, ha csak távolról
nézlek.
Nelly (vidáman): Még mindig szerelmes vagy
belém?
Oscar : Semmi közöd hozzá.
Nelly: Épp olyan mafla vagy, mint voltál.
Joseph : Sokkal maflább ! Hol hagytad az
uradat?
Nelly : Párnap múlva érkezik ő is.
Joseph : Alig várjuk, hogy megismerkedjünk
vele.
Oscar : Részemről nem mondhatnám.
Joseph : Részedről fogd be a szád. Aki későn
jön az ebédhez, annak csak a maradék jut.
Nelly : Még az se. A maradék is a férjemé.
Meglátja bácsikám, milyen édes drága ember.
Oscar (pityereg): Előttem dicséred?

Nelly : Miért ne, ha boldoggá tett? Én vagyok
a legboldogabb a bőripari szakmában.
Oscar : Egye meg a fene a bőripari szakmát !
J a j de kínlódok...
Joseph: Otthon kínlódj, ne az állomáson!
(Nellyhez.) Felpakkoljuk a holmidat a kocsira és
megyünk. Autóval viszünk haza. Zelma nénéd
nagyon vár...
Nelly : Hogy van Zelma néni? Rengeteg
ajándékot hoztam neki Párizsból... parfőmöt,
selyemharisnyát, likőröket...
Joseph : Az kell Zelma nénédnek ! Még mindig borzasztóan szeret idogálni. Na, hozom a
kocsit. (El.)
Nelly : Oscar, hát nem örülsz nekem? Vagy
mit gondoltál?. Hogy mint lányt fogsz viszontlátni?
Osear : Dehogyis. Mint özvegyet. (El az apja
után.)
Nelly (Teodorhoz): Fizetek.
Teodor (előjön): Egy kávé másfél frank...
a pezsgő nyocvan frank... összesen nyolcvanegy
ötven.
Nelly (bankjegyet ad neki): A többi a magáé.
Teodor: Köszönöm. — Hopp... egy kis baj
van asszonyom. A másik úrnak is volt egy
kávéja.
Nelly (mérgesen ránéz): Jó, majd várja meg,
míg hat-nyolc idegen ember számlái a összegyűlik és akkor szoljon. Brüsszelből is hozhat
egy köteg kuncsaftot.
(Dávid megjelenik a bal járatban, kifüggeszt egy
táblát: »Lábakat gitukni tillostl)
Dávid : Kérem az utasokat, akik még nem
vettek részt a vámvizsgálaton... (Nellyhez.)
Az ön poggyászát átvizsgáltuk már?
Nelly : Meg nem. (Teodorhoz akar beszélni.)
Dávid (mérgesen): Hát akkor mire tetszik
várni?
Nelly (visszafordul): Rokonokra.
Dávid : Rokonok nem vámkötelesek.
Nelly: Sejtettem.
Dávid: Akkor miért várja őket?
Nelly : Mert rokonok.
Dávid : Ne tessék velem enyelegni !
Nelly : Távol áll tőlem.
Dávid : Nem mehetek közelebb. Szolgálatban
vagyok.
Nelly : Legyen önnek könnyű a szolgálat.
Dávid : Ez sok. ön már az előbb is kidugta
a lábát és ezzel akadályt gördített a vámvizsgálat elé. Tessék jönni, mert elmegy a vonat.
Nelly : Tőlem mehet.
Dávid: Mi? ön nem akarja alávetni magát
a vámőrnek?
Nelly : Inkább a vonatnak.
Dávid: A vonat már fütyül.
Nellv: Én is fütyülök.
Dávid (felpaprikázva): Micsoda? Fütyül a
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Nelly : Csendesen, hé 1
Dávid : Mit mondott? Hé? Azt mondta, hé?
Ez hatóság elleni héklirazás. Ha még egy szót
szól, megmotozom.
Nelly ! Hallja!...
Dávid : Kikérem magamnak ! ön hallja ! aki
mondja !
Nelly ! Ha ön nem ismeri meg, ki az úrinő...
Dávid : Urinőt megismerem. Úrinő táncol.
De nem fütyül, ön imént azt mondta fütyül
rám.
Nelly (magából kikelve): Imént nem mondtam.
Most mondom.
Dávid: Ugy. Fütyül. No majd én elkapom
a fütyülőjét.
Nelly (kifelémenet) : Goromba pokróc ! (El
balra.)
Dávid : Visszautasítom. Én vagyok goromba? Aki mondja ! Jól megmondtam?
Teodor : No —
Dávid : Megyek és a vonat alá lököm. (El.)
(Max és René sietve jönnek az utcáról.)
Max (Teodorhoz) : öregem, elfelejtettem kifizetni a pezsgőt. Mivel tartozom?
Teodor : Pillanat. (Töpreng.)
Max : Sietek kérem. Min gondolkozik?
Teodor : Habozok uram. Azon tűnődöm,
szabad-e becsületes embernek elhallgatni, hogy
a pezsgőt egyszer már kifizették.
Max (elcsodálkozva) : Az én pezsgőmet?
Teodor (Renéhez) : Viszont uraságod kávéját a mirtusszal a világért se akarta kifizetni.
Max : Kicsoda?
Teodor : A hölgy, akivel pezsgőzni méltóztatott.
Hené (pénzt dob a pultra) : Nem rossz ! Hölgyet pezsgőztetsz és a számlát neki hagyod
emlékbe?
Max (Teodorhoz) : Miért fogadta el?
Teodor : Gondoltam, egy kasszából jön, mert
a hölgy a nagyságos úrhoz tartozik.
Max : Hova ment a hölgy?
Teodor : A vámhoz. (El a pultja mögé.)
Max : Meg kell találnom az abnormis nőt !
René : Miért abnormis?
Max : Na haliad ! Nem csalja meg az urát,
ellenben kifizeti a cechemet? Minden tisztességes úriasszony éppen fordítva csinálja.
René : Itt jön.
(Nelly izgatottan be balról.)
Nelly (Maxhoz) : önt keresem, gróf úr.
Max : A sors, látja, a sors ! (Zsebébe nyúl.)
Mennyi az?
Nelly : Legkevesebb két hónap.
Max : Nem értem. Az az egy üveg , . .
Nelly : Négy üveg.
Max : Pezsgő?
Nelly : Párfőm. Másfél tucat harisnya. És
a csipkék és a likőrök... Ezen a határállomáson sohase szokták kibontani a csomagokat.
De a vámőr, akit összeszidtam, át. akarja kutatni az összes holmimat. Azt mondja : neki
olyan fogása van...
René : Mi történhetik? Legfeljebb meg tetszik fizetni a vámot.
Nelly : Már nem lehet. Már késő.
Max : Miért késő?
Nelly: Elszóltam magam. Rém dühös voltam arra az alakra. Mikor sunyi pofával elém
állt, hogy nyissam kl a táskáikat... fejembe
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szaladt a vér és azt mondtam : „juszt se nyitom, és ha megpukkad, akkor se nyitom, mert
vegye tudomásul, hogy diplomáciai útlevéllel
utazom !"
Max : Remek ! Igazán talpraesett mondás !
Nelly:'Jól tettem?
Max : A legjobban.
Nelly : Ennek nagyon örülök, mert őszintén
szólva, féltem, hogy ön haragudni fog.
Max : Én? Miért haragudnék?
Nelly : A diplomáciai útlevélért. Ugyanis...
ivatkoí
én az ön diplomáciai útlevelére hivatkoztam.
Hogy én is azzal utazom.
Max (csodálkozva) : Az enyémmel? Mint
micsoda?
Nelly : Mint izé. Mint hogyismondjam. Mint
Chétardie grófné.
(Elképedi szünet.)
Max (ijedten kitör) : Nem igaz.
Nelly : Persze, hogy nem igaz. De kínomban
ezt mondtam. Erre az a szemtelen vámőr el
kezdett nevetni, hogy ő nem dől be ilyen ócska
trükknek, hol a kedves férjem.
Max : És?
Nelly: És Istennek hála, megtaláltam magát.
Megfagy a vérem, ha arra gondolok, hogy közben elmehetett volna. Maga úgyis nőtlen ember..; nem lehet belőle semmi baj... jöjjön,
mondja, hogy a felesége vagyok és kész.
(Dávid belép.)
Dávid : Na, itt van a fütyülős nő. (Nellyhez
lép.) Most tessék kidugni a lábát.
Nelly: Miért?
Dávid : Tessék követni engem. Ezt nem
ússza meg dutyi nélkül. V a j egy nagyon szép
fekvésű cellánk, egy kis tóra néző cella. Olyan,
mint az az osztrák üdülőhely. Cella am See.
Max (előbbrelép) : Miféle hang ez, vámőr?
Dávid: Bariton. Miért?
Max : Beszéljen tisztességesen, mert rosszul
járhat.
Dávid : Bicegni fogok? Ugylátszik, uraságod nem tudja, kivel csacsog. Dávid vagyok,
a legmegvesztegethetetlenebb vámőr. És lesz
szíves nem beleavatkozni a hivatalos ténykedésembe.
Max : Igenis, beleavatkozom, mert a hölgy
hozzám tartozik. A feleségem.
Dávid : Kikérem magamnak, hogy sértegessen !
Max : Mivel sértegetem?
Dávid : Hogy hülyének néz. Hogy beszopam ezt a gombócot. Hogy elhiszem.
Max : Mégegyszer mdndom, a feleségem.
Dávid : Engedje meg, hogy egyet röhögjek.
(Furcsán nevet.) Jól esik az embernek kinevetni
magát ! Ez a hölgy a felesége? Mióta? ö t
perce?
Max : Na elég ! Gróf Chétardie vagyok, a
brüsszeli perui követség első titkára. Itt az útlevelem. (Élőszedi.)
Dávid (ijedten) : Remélem, csak viccelni
tetszik I
Max : Láthatja, ha tud olvasni. (Mutatja az
útlevelet, de nem nagyon közelről ) Itt van : »és
felesége, Chétardie grófné».
Dávid: A fütyülővel. (Kínban vakarja a
felél.)
Nelly (diadallal) : Na látja, goromba pokróc !
Dávid (meghunnyászkodva) : N>Je tessék nekem
azt mondani, gorombaI pokróc. Enyhébben is
lehet méltatlankodni. Tessék mondani : durván csomózott háziszőttes. (Maxhoz.) Kérem,
én csak a kötelességemet teljesítettem. Belátom, hogy hibás vagyok. De a grófné olyan
csempészszerűen dugta ki a nagyrabecsült
lábát...

Max : Feljelentem a felettes hatóságánál.
Dávid : Csak nem testszik akarni, hogy elveszítsem az állásomat? A grófnétól ezennel bocsánatot kérek.
Nelly (kényesen) : ön családapa?
Dávid : Csak nagybácsi vagyok, esedezem.
Két kis neveletlen unokaöcsém van... Két kis
szöszi ! Az egyik 40, a másik 45 éves I
Nelly (Maxhoz) : Bocsáss meg neki, szívem.
Max : Te már megint jószívű vagy, drágám.
Elvégre példát kell statuálni.
Dávid : Pont velem? Tessék majd a legközelebbi esetben. Méltóztatnak utazni máskor is
errefelé...
René ! Bocsáss meg neki, Max 1
Max : Hát jó. De csak az unokaöccsök
kedvéért.
Dávid ! Köszönöm, gróf úr.
Max : A grófnénak köszönje.
Dávid : Köszönöm, méltóságos asszonyom.
(Ötször-hatszor kezetcsókol.) Nem volt rossz I
(Tiszteleg, el.)
Max (mintha mutatvány lett volna) : Voila !
Nelly: Hogyan háláljam meg?...
Max: Semmiség...
René : Bagatell. Éppen csak hogy segédkeztél egy csempészésben.
Nelly (Renéhez) : Maga ne beszéljen bele,
mert nem ismerem.
Max: Ó, pardon. René Duret barátom...
(Vidáman.) a mi expressz-házasságunk egyik
tanúja.
Nelly : Kl a másik?
Max : A vámőr.
Nelly (kezetnyujt Reninek) : ön a kedvesebb.
Most már beszélhet.
René : Tanácsolom, Max, szedjük a sátorfánkat.
Max : Helyes, de előbb kifizetem az adósságomat... (Nellyhez.) A pezsgő árát.
Nelly: Nézze, a házasságkötéseknél —• még
az expressz-házasságoknál is — a menyasszony
vendégeli meg a násznépet.
Max : Ez igaz. Viszont lakodalom után már
csak a férj fizet. (Teodorhoz.) Egy üveg Pammery-t 1
Teodor : Pszt ! Teát szódával 1
Nelly: Be fogok csípni. Pedig mingyárt
jönnek a rokonaim.
Max : Jobb, ha együtt megyünk el innen,
nehogy ez a vámőr gyanút fogjon.
Teodor (hozza a pezsgőt) : Tessék parancsolni. (Maxhoz.) Rögtön tetszik fizetni?
(Nevelnek.)
Max (fizet) : Ebben a lokálban nagy a bizalom irántam. (Teodor el. Isznak.) Egészségére — grófné.
Nelly: Az igazi grófné egészségére. Mert ha
jól értettem : maga egy kicsikét mégis csak
nős.
Max : Mindennek megvan a maga Ideje.
Most például áldom a sorsot, hogy nős vagyok.
Hiszen ennek köszönhetem, hogy segíthettem
magán.
Nelly : Jó, jó, de mit szólna az igazi grófné,
ha megtudná, hogy elvállalt engem feleségének?
Max : Hogy úriember vagyok és hogy jó
ízlésem van.
René: Akkor én... izé... megnézem, van-e
az autóban elég benzin.
Max : Ez roppant fontos. Azonnal nézd meg,
öregein.
(René el.)
Nelly: Mondja... szabad feltennem egy női
kérdést?...
Max (mohón) : Hogy : estére hol találkozunk?
Nelly :] Ez férfi-kérdés, gróf úr. Az érdekelne :
milyen a felesége?

Max (fényképet mulat) : Ilyen.
Nelly (megnézi) : Gratulálok. Magának csakugyan jó ízlése van.
Max : Nemde? Ugy az expressz-, mint a
személyvonat! házasságaimnál.
Nelly (nevet) : Előbb azt mondta : szégyelne, ha nős lenne. Most egyszerre két aszszonnyal is henceg? Jelzem (a képre) egyik
nagyon tetszik nekem.
Max : Mennyivel fejlettebb az én ízlésem.
Nekem mind a kettő nagyon tetszik. (Nézi a
képet.) Bocsáss meg, drágám ! (Elteszi.) Mondja,
mikor találkozunk?
Nelly: Majd, ha megjön a férjem. Jó? Vagy
bízzuk a sorsra !
Max : A sorsra? Akkor el se hagyjon. Ugyls
mingyárt visszajön hozzám.
Nelly : Lehet. Mégegyszer köszönöm. Isten
vele.
Max : Tehát nem látjuk egymást többé.
Soha.
Nelly : Soha. (Ktvül hangok.) Már jönnek is
a rokonaim... (Megy.)
Max : Isten vele, örökre. (Más hangon.)
A viszontlátásra. (Leül, olvas.)
(Joseph és Oscar bejönnek.)
Joseph : Na kedvesem, mehetünk?
Nelly: Egy percre, bácsikám. Rögtön hozzák a csomagjaimat.
Oscar (sírós hangon) : Ki az az alak, akivel
beszéltél?
Nelly (nevet) : Erre az egyre ne légy féltékeny, m e r t . . .
(Dávid megjelenik az ajtóban.)
Joseph : Nellykein, Zelma nénéd már nagyon türelmetlen lehet.
Dávid (hangosan) : Méltóságos grófné, a csomagjait odaraktam a gróf úr poggyászához.
Nelly (magaelé) : Teve !
Joseph (elbámul) : Miféle grófné?
Dávid : Hát a kedves huga, Chétardie grófné.
Joseph : Mi a ragya 1 Te grófné vagy?
Nelly (zavartan) : Nem mondtam, hogy az
uram gróf? Ah, milyen szórakozott vagyok...
Igaz, hogy a köztársaságban semmit se számít,
ha valaki gróf.
Dávid : De azért nem árt I
Joseph (büszkén) : Azért elmondhattad volna.
Nem szégyen. No most meg már éppenséggel
alig várom, hogy megérkezzen az urad.
Dávid : Nem kell várni. Megérkezett. Ott
áll a gróf úr. (Max felé mutat). A széken ülve.
Joseph : Mutasd be már, de gyorsan t
Nelly: Persze... azonnal... (Lassan megy
Max felé.)
Dávid (aki közben a pulthoz ment, Teodorhoz) :
Vigyázat. Még nem bizonyos, hogy félrement a
fogásom. A dolog gyanús...
Nelly (halkan, Maxhoz) : Jöjjön, kérem.
Max : Hova?
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Leon (a követ, öreg nőhabzsoló gavallér. Maxhoz lép) : Édes barátom, boldog vagyok, hogy
eee... újra visszatért hozzánk. (Meghajol Nelly
előtt.) Grófné I...
Max : Kegyelmes uram 1 (Nagy ktnban.) Én
őszintén bevallom... (Ebben a pillanatban találkozik a szeme Dávid éles tekintetével, kedves mosollyal folytatja Nelly felé.) Rendkívül örülök,
hogy bemutathatom önnek feleségemet... Guingois márki, Peru belgiumi követe.
Nclly (komikus pukkedlivel) : Kegyelmes
uram...
Leon: Boldog vagyok, hogy eee... megismerhettem. Mesélték nekem, hogy Chabosé
kisasszony gyönyörű... de hogy Ilyen igazi nagy
eee...
Nelly (súgva Maxhoz) : KI az a Chabosé kisasszony?
Max (súg) : Maga.
Nelly: Miért lennék?
Max : Leánykori neve.
Nelly: Aha.
Leon: Eee... fogadják mindketten... szívből jövő jókivánataimat. Remélem (Nellyhez.)
nagyon jó izék leszünk... barátok. (Túláradó
kézcsók.)
Nelly : Őszintén mondom : zavarba hoz.
Leon : ön tapasztalni fogja, hogy én állandóan eee...
Dávid: Eee... Követ (Ránéz.) szervusz 1
Leon (még mindig fogja Nelly kezét.)
René (súg Maxnak) : Az öreg pali a nőre.
Max (visszasúg, vígan) ; De jó, hogy nincs itt
az igazi feleségem t...
Leon : Jól utazott? Jól utazott?
Nelly: Köszönöm... mozgalmas kis utazás
volt.
Leon: Majd Brüsszelben, a férjével, jól ki
fogja magát eee... pihenni. Felesegem ragaszkodik hozzá, hogy önök a követségen szálljanak eee... meg.
Nelly (ijedten) : Az... bocsánat... az leheteten I Mit szólnának brüsszeli rokonaim?
Leon : Örülnének neki. (Renéhez fordul.) Kérem Duret... (Halkan beszél vele.)
Nelly (Maxhoz, hogy a többiek ne hallják):
Hallotta ezt?
Max (vidáman) : Hogyne.
Nelly : Egyre jobban benne vagyunk a csávában.
Max : Ellenkezőleg. A dolog kezd nagyon
édes lenni.
Nclly (idegesen) : Csak nem képzeli, hogy ott
hagyom a rokonaimat?
Max : Vigyázzon ! A vámőr nagyon figyel.
Joseph (aki eddig Oscárral távolabb állt) : Dehogynem, az áldóját I Odamegyek bizony.
(Nellyhez lép.) Hallod-e már kisangyalom, mutass be az öreg kegyelmesnek.
Nclly (rémülten) : A követ úrnak? Bácsikám...
izé... majd máskor...
Joseph: Micsoda? Ejnye... talán szégyelled
a rokonaidat?
Oscar (pityeregve) : Persze, mi nem vagyunk
grófok 1
Nelly: Eh... most már mindegy 1 (Leonhoz,
aki Max-szal s Renével beszélget.) Kegyelmes
uram, engedje meg, hogy bemutassam nagybátyámat, Joseph Peereboom-ot és fiát, Oscart.
Leon (Josephhez) : örvendek. A híres ló...
eee... kereskedő?
Joseph : Személyesen.
Leon (Oscarhoz) : A... a híres ló eee... fia?
Oscar : Igen. (Mikor a követ kezet fog vele, hatalmasan felzokog.)
Leon (megdöbben) : Miért vonít a kedves fia?
Szőrtelenítés, szemölcseltávolítás garanciával
Max : A meghatottságtól, kegyelmes uram.
\il
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Nelly : Megint a férjem.
Max: Tessék? Miért?
Nelly : Itt a vámőr.
Max : A sors I Ugy-e mondtam? (Megy vele.)
Nelly: Bácsikám, engedje meg, hogy bemutassam a férjemet...
Max : Uram 1
Joseph: Ne uramozz engem, te betyár...
(harsogva nevet) mondd csak egyszerűen, hogy
Joseph bácsi. (Viharosan a vállára csap.) Szervusz 1 (Megöleli, két oldal ról megcsókolja.)
Max: Haha... szervusz, kérlek alássan.
Nelly : Ez pedig az unokaöcsém, Oscar.
Oscar : Uram 1
Max (ahogy Josephtől látta) : Ne uramozz,
nevezz egyszerűen Maxnak I (Rácsap a vállára.)
Akarsz te is csókolózni?
Oscar : Köszönöm, nem szoktam. (Sírni
kezd.)
Max (elhőköl) : Tessék?...
Nelly : A meghatottságtól.
Joseph (Maxhoz) : Hogy megy az üzlet?
Max : Hol?
Joseph : Nálad. A bőrszakmában.
Max: A bőrszakmában?...
Dávid (Teodorhoz) : Hallja ezt? Bőrszakma...
Nelly : Bácsikám 1 Az uram, mint a brüsszeli
francia követség első titkára, keveset foglalkozik üzletekkel.
Joseph : Az igazat megvallva, csudára örülök, hogy belecsöppent a famíliába egy ilyen
diplomata egyén.
Max : Részemről a csöppenés. Remélem, a
rokonság meg fog szeretni.
Joseph : Imádni fogunk. Igaz-e, Oscar?
Oscar : A papa imádni fogja.
Dávid (Teodorhoz) : Becsületszavamra, soha
még igy nem viszketett a fogásom...
Teodor : Átkozottul gyanús a dolog...
Dávid: Nagy nyomozás kezdődik... rettentő
nagy nyomozás ! (Indul.)
Teodor : Hova megy?
Dávid : Most figyeljen. Odakint láttam a
perui követet. Azt én most idehozom. A bőrszakma nyakára. (Figyel.) Most nem hallok
semmit.
Teodor : Nem ls beszélnek.
Dávid (kisiet).
Max (súg Nellynek) : Roppant gyanús nekem
ez a vámőr. Még valami galibát csinál...
Joseph : Zelma nénétek előkészitette a vendégszobát... hehej... olyan puha ágyat vetett a
fiatal párnak... (Harsogva nevet.) egy hétig nem
fogtok kikívánkozni belőle.
Oscar : Ó ! (Felzokog.)
Max : Mért bőg? Ja 1 A meghatottság, mi?
Igazán aranyos vagy... (Rácsap a vállára, Josephhez.) Ami pedig az ágyat illeti... (Váratlanul
Ntllyhez.) Gyere Lujza I
Joseph : Miféle Lujza?
Max : Akarom mondani : Nelly.
Nelly: Ugy szokott becézni: Lujzi...
Max : Magunk között. (Megveregeti az arcát.)
Kis Lujzika... Lujzili... Lujcl-mujci...
(René izgatottan besiet. Félrevonja Maxot.)
René (súgva) : Vigyázz öregem. Jön a követ.
Max (rémülten) : Hogy kerül ide?
René : Kedvességből kijött eléd a határra.
A vámőr jelentette neki, hogy itt vagy.
Max (Potemkin mosollyal) : A vámőrnek le
fogom szakítani az orrát...
(Dávid belép. A követ követi.)
Dávid : Kegyelmes uram, itt van a gróf úr,
a kedves feleségével. (Odébb megy. Ravasz pillantást vált Teodorral és figyelőállásba helyezkedik.)

Joseph! De mennyire. Saját édes nővérem
lánya.
Leon: Szóval... eee... a nővére egy Chaboséhoz ment feleségül.
Joseph i Miért ment volna?
Nelly (gyorsan közbelép) : Hát akkor menjünk...
Leon s Helyes. (Joseph-hez.) Kedves uram,
én most elrabolom az ön unokahúgát. (És mert
Nelly meg Joseph tiltakozni akarnak.) Nincs
vita. Az új asszony a követségen fog ifjú férjével eee... lakni.
Nelly : De én a bácsi kámnál akarok
Max : Drágám, ilyen megtiszteltetést nem
lehet visszautasítani.
Leon : Igen. Maga pedig kedves Peereboom...
szintúgy (Oscarra gesztál.) a kedves eee... fia,
mindig szívesen látott vendégek a követségen.
Joseph : Legalább éjszakára tessék őket hazaengedni. Az asszony olyan ágyat készített
nekik . . .
Oscar (felzokog).
Leon : Tudom. A meghatottság. Tehát indulunk.
Dávid :
Elválnak utaink, agyő madame,
A férfi buta mind... agyő madame.
Nem lenne okosabb (Bilincset vesz elö.)
Megfogni kis kezét s nem engedni elmenni
[tán?
Nelly (gúnyosan) :
Búcsúzzunk röviden agyő, agyő
Mit fájjon a szívem agyő, agyő.
Dávid :
Ez borzasztó szörnyű, sőt rettentő.
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Oscar (bőgni kezd) : Bejött a párizsi vonat
Viszi a boldogságomat, apám !
Max : Nem hittünk volna el soha,
Hogy maga lesz nekem ma az arám I
Dávid : Becsapni magam sem hagyom,
Meglátják szemfüles nagyon a vám 1
Nelly : Istenem, mi van ma velem,
Azt hiszem el se viselem talán I
Leon : Haha, de csinos maga
El fogom csavarni ma a fejét.
Dávid : Elválnak utaink, agyő I
Nelly : Tiszteljen engem, mint az ő nejét !
Max : H á t akkor karoljon belém 1
Oscar : De aztat nem bírom el én I
Joseph : Ne bőgjél folyton te kretén I
Max : Boldog leszek ma veled én !
Leon : Hát akkor indulni lehet 1
Nelly : Mi lesz itt, tudni de szeretném I
Nelly (meghajol): Viszontlátásra, volt szerencsém 1 (El.)
Max (köszön): Viszontlátásra, volt szerencsém 1 (El.)
Leon (köszön): Viszontlátásra, volt szerencsém ! (El.)
René (köszön): Viszontlátásra, volt szerencsém ! (El.)
Joseph (Oscarhoz) : Köszönj szépen I
Oscar (köszön): Viszontlátásra, volt szerencsém. (El.)
Joseph : Szerelmes! (Köszön.) Viszontlátásra,
volt szerencsém. (El.)
Dávid : Viszontlátásra, volt szerencsém !
FÜGGÖNY

MÁSODIK FELVONÁS
(A brüsszeli perui követség szalón/a. Gazdag
berendezés. Háttérben oszlopok. Járás jobbra
és balra. Alkonyat. — Louis, öreg komornyik
rendezkedik a szalonban. Kate, az eist szobaleány
belép, szól hozzá az ajtóból.)
Kate : Louis I
Louis (nem hallja).
Kate (hangosabban) : Halló !
Louis (nem hallja).
Kate (kiabálva) : Louis 1 Ez napról-napra
süketebb ! (Ordít.) Louis 1
Louis (megfordul) : Tessék 1
Kate : Louis, a likőrös üvegeket odaraktam
szépen sorba...
Louis (nem érti) : A torta? Már kész.
Kate : Kiszakad az ember torka.
Louis: A dinsztelt borda?... Az is kész már.
Kate (közelebb megy, a ftllébe kiabál) : Kérem,
majd odahasson...
Louis : Mi legyen a terasszon?
Kate (lemondóan legyint) : Már jön a kegyelmes asszony.
Louis : Hogyan ?
Kate : Jön a kegyelmes asszony. (Bókol az
ajtó jelé.)
(Christi, — a követ felesége — furcsa jrizurájú
kemént/beszédü, kissé vad kinézésű nó. Bejön.)
Christi : Mindjárt hét óra és még nincsenek
itt. (Louishoz.) Készen van minden?
Louis : Tetszett valamit mondani?
Christi (kiabál) : Készített aperetivet?
Louis : Igenis, elkergettem.
Christi: Töksüket. Már az ágyudörgést se
hallaná. Julien jobban van?
Kate : Nem kérem. A követ úr őkegyelmessége telefonált, hogy már iderendelt egy kisegítő pincért.
Christi : Jó. Chetardie gróf úr szobája?
Kate : Rendben. Két személyre ágyaztam.
Christi: Mi az ördögnek?

Kate : Bizonyára a fiatal feleségével érkezik.
Christi (felháborodva) : Azt talán mégse
merészeli !
(René belép.)
René: Kegyelmes asszonyom...
Christi : Nos? Nos?
René : Bocsánat, hogy utiruhában mutatkozom...
Christi : Beszéljen. Ml van?
René : Én előrejöttem a sportkocsimon...
Christi : Max?
René : Megérkezett.
Christi: Egyedül?
René : Nem egészen.
Christi (int, mire Louis és Kate el. Rendhez,
izgatottan) : Csak nem volt olyan vakmerő,
hogy idehozta azt a...
René: Kérem... a nő megfogadta az anyakönyvvezető előtt, hogy az urát követni fogja.
Hát követte.
Christi: Disznóság. Milyen a nő?
René: Hát... esedezem...
Christi : Ne kíméljen. Mondja a szemembe,
hogy ronda.
René: Érdekházasság kérem... mit számít
ilyenkor a nő külseje?
Christi : Igaz. De azért mégis jobb, ha ronda.
Van erre remény?
René : Egész bizonyos, hogy kegyelmes aszszonynak nem fog tetszeni.
Christi: Intelligens?
René : Nem lehet tudni. Ki se nyitja a
száját.
Christi (örömmel) : Szóval buta. És nekem
még azt mesélték, hogy Max szerelmi házasságot
kötött. Hol ismerkedtek meg?
René (elszólja magát) : A restiben.
Christi : Restiben? Micsoda gyenge jellem !
René : A jellem gyenge. De a hozomány
erős.
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Christi : Persze, egy Chabosé lány 1 Gazdag
és beképzelt...
(Kopogtatás.)
Christi : Tessék. (Renéhez.) Legyen itt a vacsorán.
René (meghajol, el).
(Közben belépett Kate.)
Kate s Kegyelmes asszony kérem, itt a kisegítő pincér.
Christi ; Hogy néz ki?
Kate : Nekem tetszik.
Christi : Ezt majd neki mondja meg, ne nekem. Jöjjön be az az ember. Maga pedig
küldje ide Loulst, hogy a kisegítőt oktassa ki.'
Kate-: Azonnal, asszonyom. (El.)
(Dávid befön, civilruhában.)
Dávid ! Csókolom a kezét 1
Christi (bólint) : Maga hivatásos pincér?
Dávid : Csak ha hivatnak kérem. A vámnál
teljesítek szolgálatot.
Christi : Ugy. Akkor bizonyára rendes
ember.
Dávid ! Elannyira, hogy ki se lehet mondani.
Christi : Hogy érti ezt?
Dávid i Engem a vámnál ügy hívnak : Dávid
a legmegvesztegethetetlenebb vámőr.
Christi : Ez nekünk kissé hosszú.
Dávid : Lehet rövidíteni. Dáv. Leg. Meg.
Vesz. Vám.
Christi : Majd egész röviden úgy hívjuk :
jöjjön.
Dávid : Az is jó. Bár nem domborítja ki
eléggé az érdemeimet.
(Louis belép. Meghajol.)
Christi : A komornyik ki fogja oktatni. (Indul,
visszafordul.) Még egyet, tud ön csevegni?...
a dolgokhoz hozzászólni?
Dávid (örömmel) : Remekül.
Christi : Helyes. Tehát a vacsoránál fogja be
a száját. (El.)
Dávid (utánanéz. Aztán Louisra és megint a
nő után bámul. Végül halkan a komornyikhoz) :
Plöm-plöm?
Louis t Az vagyok. Nevem Louis.
Dávid : Azt kérdeztem, bolond az öreg
trocska?
Louis i ön mindent meg fog tudni.
Dávid : Bár már látnám. (Odalép és óvatosan
suttog.) Idehallgasson, apám, akar egy kis pénzt
keresni?
Louis (persze nem hallja) : ön kisegítő felszolgáló. Igen?
Dávid ! Nem egészen. Figyeljen jól. Nem
akartam elárulni magam az idős bocskor előtt,
én összejátszottam a helyszerzővel. Csak azért
vállaltam ezt a kisegítést, mert én itt nyomozni
akarok.
Louis i Tehát önnek az a kötelessége...
Dávid : Hivatalból. De kellene egy kis segítség a személyzet közül... érti?
Louis (folytatva a megkezdett mondatát) :...
hogy zajtalanul dolgozzék.
Dávid: Erről van szó. Nem fogja megbánni
öregem. A felkutatott cseinpészárúk értékének 20%-át a nyomravezetők kapják. Mutyi.
(Magára mutat.) 15, (Louisra.) 5%. Beszáll?
Louis : ön megkap minden útmutatást.
Dávid : Egyem azt a divatból kiment szép
biedermayer fejedet, de nagyszerű ember vagy !
Louis : A szobalány is mindenben segítségére lesz.
Dávid : Ez a kis csinos? Látja, evvel még
szivesebben nyomozok együtt.
Louis : Kate a neve. Nagyon készséges lesz
önhöz.

HUiut-Uáví

foçatou*!

Dávid : 6 se fogja megbánni, ő is kap a
húszból. Osszuk el. A 15-öt ne bolygassuk.
Mondjuk 3—2.
Louis: Vacsora után.,.
Dávid : Az korán lesz. Hol van még akkor
a pénz? De hallja, szavamra, ez a kis nő tetszik
nekem. Jól mutathat egy olyan celofánt fürdőruhában. Kár, hogy annyi ruha van rajta.
Louis: ...ő majd megtanítja, hogyan kell
leszedni.
Dávid (meghökken): A ruháját?
Louis : Csendben, finom kézzel.
Dávid (csodálkozva): Engedi?
Loul9 : A szobalány a tálalóban mindent
kinyit és megmutatja mit hova kell tenni.
Dávid (sértődve): Nekem?
Louis : Ne szégyelje, hogy a szobalány oktatja,
mert ő jobban tudja ezeket a dolgokat.
Dávid : Milyen öreg és mily naiv ! De sajnos
most nincs idő arra. hogy az érdeklődésem
mellékvágányra terelődjön. Értse meg apám :
a gróf és a grófné roppant gyanúsak.
Louis : Tehát megértettük egymást.
Dávid : Véd és dac I
Louis : Itt nem maradhatsz !
(Mindketten el. Leon belép. Kate a gongot viszi be.)
Leon: Rögtön jönnek vendégek. — Eee...
mit is akartam?.., ja igen : a feleségem?
Kate : A kegyelmes asszony türelmetlenül
várakozik... (Elhallgat, mert Christi bejön.)
Leon: Jóestét, kedvesem. Bocsánat a késedelemért, a kedves izék, a vendégek, azonnal
itt lesznek. (Megvárja, mlg Kate távozik, aztán
vidáman.) Max végtelenül bájos kis izét vett
nőül... aranyos...
ChrUti: Ugy.
Leon : Egy valóságos eee. Igazi gyöngyszem.
Christi (haraggal): Ugylátszlk ma már csak a
restiben lehet gyöngyszemet találni. — Érthetetlen, miért vette el olyan sürgősen.
Leon: Ezt... ezt... (A belépő Renére mutat.)
kérdezze meg tőle. Én ls őtőle hallottam.
(Röhög.)
René (csodálkozva): Mit kegyelmes uram?
Leon : Hogy Maxnak állítólag volt egy
brüsszeli kedvese... (Röhög.) és attól akart megszabadulni. (Röhög.)
Christi (dühvel): Ez nem igaz !
René : Szerintem aljas pletyka az egész.
Leon (még mindig röhög): Maga mondta, René,
hogy a nő üldözte az izéjével... a szerelmével.
(Más hangon Christi-hez.) Honnan tudja, hogy
nem igaz ? (Nem gyanakodva.)
Christi : Nem olyan szép, hogy üldözzék a nők.
Leon : Nana. Jó hecc volna megtudni, hogy
ki az a bizonyos szilaj izé, nem?
Christi : Igazán kevéssé érdekelnek a titkár
urak szerelmi izéi.
Leon : Helyes. — Tehát akkor én most bevezetem az ifjú párt. (El.)
Christi (Renére támad): Mondja magának
nincs jobb dolga, mint hogy pikáns történetekkel traktálja az uramat?
René (ijedten): Bocsánat... igazán, fogalmam
sincs róla, hogy kl a szóbanforgó úriasszony.
Christi : Vigyázzon, mert megtalálom súgni.
Leon (hang/a kint): Tessék, tessék.
(Nelly, Max, Leon bejönnek.)
Max (kezet csókol Christinek): Kegyelmes
asszonyom... fogadja legmélyebb hódolatomat.
Christi (gúnyosan): önt lehet látni? Azt
hittem örökre elmerült a mézeshetek örömeiben.
(Nellu és a követ jönnek.) És ez a hölgy a felesége,
nemde?
Nelly (pukkedlit csinál): Asszonyom...
Christi: Örülök és gratulálok.
Nelly: Köszönet és hála.
Christi (tréfás hangon): Szegény kicsikém.
Volt bátorsága férjhez menni ehhez a Don
Jüanhoz?

Nelly ! Ezt a sors intézte, összetalálkoztunk...
egymásra néztünk...
Christi (epével): A kalauz trombitált...
Nelly: Tessék?
Christi : Tudom, hogy vasúti restiben kezdődött az idill.
Nelly (ijedten): Bocsánat, ez...
Christi : Na, na, na I Csak tréfáltam. Nem
kell komolyan venni.
Max (közbelép): A feleségem még kissé
tapasztalatlan...
Christi : Mint minden vidéki.
Nelly (bájosan): Nem azért vagyok tapasztalatlan, mert vidéki vagyok, hanem mert
fiatal vagyok.
Christi (Renéhez súg): Buta és szemtelen.
(Nellyhez.) Remélem idővel majd bele fog
illeszkedni ebbe a környezetbe.
Nelly (gúnyos bókkal): Majd idővel igyekszem
olyan lenni, mint ön.
Leon (aki Max-szal tárgyalt, jelkiált): Isten
őrizz I
Christi : Leon t t
Leon: Jövök drágám. (Odalép és halkan.)
Milyennek találja? Kissé szerény, úgy-e? Intézetben nevelkedett.
Christi : A hülyék intézetében I
Nelly (súg Maxhoz): A rézbőrű valamiért
dühös rám.
Max (súg): Ugyan.
Nelly: Megjegyzem, úgy itthagyom...-,
Max: Könyörgöm, türelem I... pár óra és...
Leon (hangosan): Teszek egy indítványt.
Az új par talán vonuljon be a szobájába és
vacsora előtt egy kicsit eee... pihenjen le.
Nelly : Tessék? Hogy érti ezt ?
Leon: Hogy hát izé... dőljenek le. Nemde
Max?
Max : Máris I
Nelly: De mit képzel?
Max : A kegyelmes úr bölcs tanácsát meg kell
fogadnunk. Gyere szivem, dőljünk le. (Húzza
magával Nellyt.J
Nelly (ijedten): Bocsánat I Mi Párizsban úgy
szoktuk meg, hogy... külön szobában... dőltünk.
Christi (örömmel, gyorsan közbelép): Kérem.
Annak itt sincs akadálya. Majd a grófnét elhelyezzük a sárga szobában.
Max : Az épület másik szárnyán?
Neiiy : Ó, az nagyon jó lesz.
Christi : Leon I Maga és René elkísérik a
grófnét a szobájába.
Leon: Óh... nagyon... persze... tessék.
(Karját nyújtja Nellynek és Renével együtt kivezeti.)
Christi (Maxhoz): Maga maradjon I
Max : Pardon I
Christi (és mert a férji menni akar, súgva):
Maradjon, mert botrányt csinálok I Nyomorult
gazember ! Titokban megnősülni? Nem félsz?
Elfelejted, hogy a rézbőrű indiánok vére csörgedez ereimben? Jól tudod, hogy édesapám
még törzsfőnök volt a sziuindiánok között.
A nagyszellem lobogtassa a szakállát. Mikor
értesítettek, hogy megnősültél, háromszor hallattam az ősi csatakiáltást : »Huhu-Hápi,
Huhu-Hápi, Huhu-Hápi !«
Max : Az Istenért 1 Mit jelent az?
Christi t Vérbosszú és Halál, Vérbosszú és
Halál —
Max : Köszönöm, nem kell háromszor ismételni.
Christi : És amit most hallottam az uramtól.
Azt mondja : »Maxnak van itt Brüsszelben egy
szilaj úridáma szeretője, attól akart szabadulni.«
Max : Nem igaz.
Christi : Renétől tudja.
Max : René hülye.

Christi : Ez igaz. De én nem vagyok hülye.
Ne is tagadd : én vagyok a szilaj dáma !
Max : Dehogy is maga.
Christi : Nem? Szóval egy másik szeretőd
van ! Már Brüsszelben megcsaltál, te sápadtbőrű kutya.
Max : Hát hagyott maga nekem arra időt?
Christi : Hallgass, gaz kojota, kínzó-cölöpre
kerülsz. Ide merted hozni ezt a szemtelen
préri patkányt?
Max : Én igazán nem akartam.
Christi : Szerencséjére messziről látszik, hogy
nem szeret téged.
Max : Honnan tudja ?
Christi: Külön szobába ment ledőlni. Megtörténhetett volna ez velem, ha én vagyok a
helyében ?
Max : Kizárt dolog.
Christi : De ne félj, az ilyen álszent csalja
meg leghamarabb az urát.
Max : Bánom is én I Én tőlem megcsalhatja 1
Christi : Tudod ki fogja először elcsábítani ?
A férjem.
Max : Nana I Az nem lenne szép. Ugy illenék, hogy először én ... (Ijedten elhallgat.)
Christi : Hogy ? ? Te még... ő még... ? ?
Mux : Mi még.
Christi : Max I 0 még nem tett téged a magáévá ? ?
Max : Volt rá idő ?
Christi: Uh I U h !
Max : Ml ez ?
Christi : Üdvrivalgást Ó„ drágám... (Ragyogva.)
akkor te nem is szereted ezt a nőt. Te engem
imádsz, a te fekete párducodat.
Max : De kérem...
Christi : Idehallgass : forró csókokat gyűjtöttem neked... mikor adhatom át ?
Mux : Majd küldje a szobalánnyal a szobámba.
Christi : Nem. Ma este, mikor mindenki
aludni tért... ha megszólal a •Wih-poor-wlll«
madár...
Max : Hagyjuk ezeket az indián dolgokat !
Komolyan az az érzésem, hogy maga a skalpomra vágyik.
Christi : Nem ! Tudod, hova kerülsz te ma
éjszaka ?
Max : Tudom. A klnzó-cölöpre.
Christi : Nem. A karjaimba.
Max : Nem mondom ?
Christi : Besurranok a szobádba... én, a te
fekete párducod...
Max : És mit szól majd a férjed ? Az öreg
párduc.
Christi : Ő a hátsó szárnyon alszik. Mi pedig
az innenső szárnyon alszunk.
Max : Istenem, Istenem, mért is adál szárnyat ?
Christi : És jól ismerem az uramat... 6 be fog
surranni a feleségedhez.
Max : Nem t Nem !
Christi : Ne vitatkozz ! Nagyon szép légy ma
este, hogy még jobban megkívánjalak.
Mux : Még csak az kellene nekem.
Christi : Ne ellenkezz, mert : Huhuhápl !
(Mindketten el.)
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Kate: (Belép és énekel.)
Ez a kis szobalány
Egy olyan szobalány,
Akit úgy hívnak, hogy szubrett.
Dalol.is, ha vidám.
Van duettje és egy kuplett,
A ruhám csupa slicc,
Szövegem csupa vicc.
S amikor táncoltam cseppet,
Jön a tapsvihar ám ! ...
örül is a mamám,
Hogy a lánya szubrett lett.
Szobalány bejelent
Ismerőst, idegent,
S kinyit ajtót hölgynek, úrnak,
S nem tudom, mit jelent,
Akiket bejelent,
Az urak mind hozzá nyúlnak,
Idenyúl, odanyúl,
Nem is volt olyan úr,
Aki elment szubrett mellett
Hogy ne nyúlt volna tán 1 ...
örül is a mamám,
Hogy a lánya szubrett lett.
Egy ilyen szobalány,
Nem is volt soha lány,
Mivel erkölcsben túl feslett,
Amikor született,
Azonnal szíveket
Taposott és szájat festett,
De azért sose bánts,
Kicsikét, ha pikáns
A szerepkör, melyet játszom.
Csak nevessen ezen I ...• Na, be is fejezem.
S a poént eltáncolom.
(Dávid bejön. Már livrében.)
Dávid: Halló... kicsike... jöjjön csak ide t
Kate (odamegy) : Tessék.
Dávid : Mondja, drágicám, említette magának
a komornyik, hogy segítsen nekem ?
Kate : Hogyne. Mindent megmondott.
Dávid : Azt is megmondta, hogy nem kívánom ingyen ?
Kate (csodálkozva) : Azt nem.
Dávid : Barom. Ott kellett volna kezdenie.
Kate : Mit ?
Dávid : Nézze, kicsikém, én vámőr vagyok.
És itt... ha a szimatom nem csal... aranyas dolgot tudok csinálni.
Kate : Velem ? Én tisztességes lány vagyak.
Dávid: Maga az esetem. Nekem szükségem
van magára.
Kate (végignézi) : Maga mingyárt tetszett
nekem, mikor megláttam.
Dávid : Hát akkor gyerünk. Munkára fel !
Kate : Ne húzzuk az időt.
Dávid : Kellene nekem itt valami bezárható
kis helyiség, ahol nyugodtan motozhatok. A
maga szobája nem alkalmas ?
Kate : Ott nem lehet motozni, mert oda ilyenkor bejár a komorna Is.
Dávid : Nem tart hosszú ideig I Maga behozza óvatosan a holmit... a többit bizza rám.
Kate (nevet) : Holmi ! ... azt mondja : holmi...

»CAFFANOVA

« főzőkészülék

meghódította a kávé igaz barátait !

»CAFFANOVA«:RX
illó üveg. Teljesen zárt üvegedény. Automatikus működés. Eredményei a legzamatosabb kávé. Minden vas-,
üveg és hiztartásldkk-kereskedésben kapható

Dávid : Holmi. Mit nevet ? Ez nagyon komoly ügy.
Kate : Nekem mondja ? (Hirtelen) : Maga
nős ember ?
Dávid : Miért fontos az ?
Kate (vállat von): Nős emberrel nem szeretek
ilyen komoly ügyet kezdeni.
Dávid (ránéz) : Nőtlen vagyok.
Kate (pironkodva) : Nekem most dolgom van
a szenespincében. Nem akar lekísérni ?
Dávid : Minek ?
Kate : Ott nyugodtan motozhat.
Dávid : Aha. És maga lehozza a poggyászt.
Kate (nevet) : Le.
Dávid : Milyen jól elbeszélgettünk 1 Hol az
a szenespince ?
Kate : Gyere utánam. (Megcstpt az arcát.)
Te szépség I
Dávid (bután bámul) : Mondja... miért tegez
engem ? Mondja azt : ön szépség.
Kate : Magázódva nem tudok együttműködni.
Dávid : Nincs i t t valami félreértés ?
Kate : Hogyan lehetne ? Olyan világosan
megmondtad.
Dávid : Szóval tudja, mit akarok I
Kate : Légy nyugodt. Tisztességes lány vagyok... de hülye nem vagyok.
Dávid : Látom, innen nyomorékon fogok
elmenni.
(Mindketten el. Zene. — Louts bevezeti az estélyiruhás Nellu-t.)
Louis : Erre méltóztassék, grófné. Ez a
szalon.
Nelly : A háziak még nincsenek készen?
Louis : Az ebédlő ott van.Nelly: És Chetardie gróf úr?
Louis : Félnyolckor tálalunk.
Nelly : Ez süket. (Hangosan.) Elmehet.
Louis : Sajnos, de nem maradhatok. (El.)
(Max bejön. Frakkban.)
Max : Asszonyom I Milyen szép ebben az
estélyi ruhában :
Nelly : Van kedve bókolni? Ml lesz velünk?
Max (nevet) : Szavamra, úgy beszél, mintha
börtönben sínylődnék.
Nelly : Még hozzá a börtönőr szemtelenkedik
az emberrel.
Max : Kicsoda?
Nelly: A követ. Felszólított, hogy még ma
éjjel legyek a kedvese. Ez igazán a maga kötelessége lenne...
Max (gyorsan) : Na, de boldogan I
Nelly : Hagyjon kibeszélni I A maga kötelessége lenne, hogy megvédjen. Az imént meg
akart csókolni. Szerencsére belépett a komornyik, különben pofonvágtam volna.
Max : Isten ments. A követség exterritorriális hely. Esetleg kitörhetett volna a háború
Franciaország és Belgium között. Egyetlen
csók miatt.
Nelly: Ha az igazi feleségét csókolgatnák,
nem tréfálna.
Max : Pardon. Az Igazi feleségem nem kért
volna külön szobát.
Nelly: Még engem hibáztat?
Max : És joggal. A követ azt hiszi, hogy
maga nem szeret engem. Éppen a külön szoba
miatt.
Nelly: Semmi kedvem a követ véleménye
miatt magával egy szobában ledőlni.
Max : Elég nem szép. De legalább annyit
elvárhatok magától, hogy tűrjön még egy kis
ideig. Ha kiderül a valóság : a karrierembe
kerül.
Nelly : Maga megmentett a letartóztatástól,
de nem kívánhatja tőlem cserébe, hogy a követet éjszaka beengedjem a szobámba. Én
félek, hogy betör.
Max : Kérem, ott leszek és megvédem.

Nelly i Csak ne legyen ott, Kl fog magától
megvédeni?
Max ! Olyan gyöngéd lennék, észre se venné,
hogy védem.
Nclly ! Csak azt, hogy támad, ml? Köszönöm. Szegény férjem. Nyugodtan ül Párizsban, azt hiszi Peerebooméknál vagyok, biztos
helyen.
Max i Holnap este ott lesz. Délelőtt megjön
a londoni áthelyezésem. Délután elkísérem
magát a rokonaihoz és búcsút veszünk. Ezúttal
örökre.
Nelly i Lehet is magától örökre elbúcsúzni.
Mindig közbejön valami.
Max t A sors.
Nelly : A vámőr. Megborzongok, ha eszembe
jut a sunyi pofája, amint elém áll és azt
mondja...
(Dávid megjelenik. Tálcán italt és két-három
poharat hoz.)
Dávid (megzavarodva Nelly látásán) : Van
kérem vámáru? (Észbekap). Akarom mondani :
parancsolnak portóit? (Leteszi a tálcát.)
Nelly (ijedtében Maihoz bújik) : A vámőr I
Max (megragadja az alkalmat és lói magához
markolja a nőt) : Maga mit mászkál itt?
Dávid : Nem mászkálok, hanem szolgálatban vagyok,
Nelly I A vendégeket is molesztálja?
Dávid : Ellenkezőleg : kisegítek. Mint pincér: Negyven pohárral indultam.
Max : Ah, úgy, pincér.
Dávid : Nemcsak a vámolásban vagyok mester, hanem a felszolgálásban is. Ebben Is olyan
fogásom van...
Mux : Adjon egy pohár portóit.
Dávid (a jogával kihúzza a dugót, belekóstol
az üvegbe) : Ez nem portói 1 (Leejt egy poharat.)
Mingyárt hozok portóit. Addig itt hagyom a
poharat. (El.)
Nclly (Icis szünet múlva, a grófhoz, aki Ölelve
tartja) : Már elment a vámőr 1 1
Max : Pardon. (Elengedi.)
Nelly i Még csak ez hiányzott. Hogy ez is
jön utánam. Jöjjön. (Indul.) Na, nekem elég
volt. Megyek.
Max i Az Istenért, csak nem hagy itt? Mivel
magyarázzam meg a távozását?
Nelly t Hazudjon valamit. Maga diplomata.
Max : Szóval feláldoz. Ez a hála. Vége a
jövőmnek. Könyörgöm, maradjon.
Nelly i Jó. De én a követet felpofozom.
Maxi Tudja mit, engem úgyis áthelyeztek...
pofozza fel I Vigyázat 1 Jön.
Nellys Ne hagyjon vele egyedül...
(Leon bejön.)
Leoni Na, lám... kedves Max, maga folyton
ott ül a felesége izéjén... a szoknyáján?
Max i A feleségem most meséli, hogy kegyelmes uram milyen kedvesen bánik vele.
Leon t Ez még semmi. Ezután jön még csak
az igazi eee. — Menjen Max, a feleségem kéreti
a szobájába.
Nelly ! Nem, nem. Én még hosszasabban
ecsetelni akarom az ön határtalan szívélyességét.
Leoni Jó, de majd máskor. Most Izé... a
feleségein várja, (int Mainak, hogy távozzék) ne
ingereljük az alvó indiánt.
Max (Nelly felé) : Rögtön visszajövök. (El.)
Leon t Ne siessük el a dolgokat, úgyse tálalnak félnyolc előtt. (Nellyhez.) Mily szerencsés
véletlen, hogy Ismét kettesben vagyunk.
Nclly t Mintha ön ezt a véletlen szerencsét
kissé korrigálta volna.
Leon I Csoda? Annyi mondanivalóm van.
Nelly: Mondja, nem zavarja, hogy az uram
a feleségénél vizitel?
Leon : Ó, az én szegény feleségem... (legyint)
hiányzik belőle minden eee... Maga ellenben
csupa tűz... (Közeledik.)

Nclly : Nanana. Tartsa szem előtt a peruibelga jóviszonyt.
Leon : Sőt. Én egy még jobb viszonyra törekszem. Nézze, ez nemzetközi szokás; a titkár
felesége tartozik eee... kedves lenni a követhez.
Nelly: Félek, hogy én ma este megsértem
ezt a nemzetközi szokást.
Leon : Maga úgyse szereti Maxot. ő egy izé...
egy kimondott csélcsap. Minden nőnek udvarol.
Nclly (nevet) : Ez igaz. Nekem is első percben
udvarolt.
Leon : Hallom, valami restiben ismerkedtek meg. Az ilyen házasság nem is lehet boldog.
Nelly: Arra a rövid időre, míg együtt leszünk... kibfrom a boldogtalanságot.
Leon : Oh, válásra gondol, már most? Isten
őrizz ! Diplomáciai körök nem szeretik a szakítást.
Nelly : De házastársi körök annál jobban.
Leon : Mi peruiak jobban szeretjük a boszszút. (Édesen.) Nem akarná magát megboszszulni?
Nelly : Miért? Hiszen még ideje se volt megcsalni. (Tölt magának a portóiból.)
Leon: Gondolja? Akar tudni valamit? A
kedves férjének eee... szeretője van I
Nelly (ijedten) : Ki mondta ezt?
Leon : Értesültem, ő nem tud eee... nem
tud szabadulni egy szilaj brüsszeli asszonytól.
És csak azért nősült meg.
Nclly (nevet) : Ja, maga Maxról beszél 1
Leon : És ez magát nem bántja? Hogy ő
csalja magát?
Nelly : Annyi baj legyen. Diplomáciai körökben nem vesszük ezt olyan szigorúan.
Leon: Maga egy eeee... egy modern kis nő.
Ebből újabb bátorságot merítek és estére meglátogatom. A kis szobácskájában. (Megfogja.)
Nclly : Azonnal engedjen el, mert sikoltok 1
Különben tudja mit... nem is sikoltok hanem
egyszerűen nyakon vágom. (Megteszi.)
(Max most lép be. Ijedten hátat fordít.)
L e o n : Oooó... ez egy oooó...
Nelly : Látja? Maradt volna az eeee-nél.
Leon : Botrány 1 (Maion tölti dühét.) Micsoda
új divat ez? Belépni kopogás nélkül.
Max : Bocsánat. Semmit se láttam.
Leon : Nem is volt mit látni.
Nelly: Csak hallani.
Leon: Ugy van. Mi vidáman eee... csevegtünk.
Nelly : Igen. De én már únom ezeket a vidám
csevegéseket. Sajnálom Max, nem vacsorázhatom a társasággal. Megyek Peereboomékhoz.
Lon : De kérem. Hiszen Peereboomékat ma
estére meghívtam ide.
Nelly: Bánom is én. Megyek.
Leon : Max. Hát maga egy szót se szól?
Max (Nellyhez) : Maradnunk kell szívem. Az
én kedvemért. (Könyörgő szemekkel néz rá.)
Nclly: Na jó. Maradok.
Leon : Köszönöm, Max. És most csak arra
kérem hogy... (Ének)
Szóljon hát hogy a férje menjen el 1
Max: Na de kérem... kérnem kell I...
Nclly : Csak a férjem érdekel 1
Leon : Szörnyűség I Ilyet nem hallottam mégl
Max : Akad hü kis nő is még 1
Nelly : Mi van ebben szörnyűség?
Rejr. :
Leon : Ha valaki szereti az urát,
Rá kell tenni egy nagy üvegbúrát
S mutogatni, mint valami avult csodát,
Ilyet ma csak múzeumba lát.
Max : Ha valaki szereti a nejét
Az már falba verheti a fejét —
Nelly : Ha valaki szerelmes az se hall se lát.
Együtt : S legjobb, ha felakasztja magát.
Leon : Borzasztó, hogy ilyen még látható I

néval, a titkár a követnével. Gyönyörű mondhatom !
(Leon belép.)
Leon: Mi az? Mi az? Vita? Feszült helyzet
a fiatalok között. Mi a vita anyaga?
Nelly: Egy rejtélyes brüsszeli asszony, akinek Max még mindig udvarol. Szégyen gyalázat.
(El.)
Leon : Látja, látja. Már valaki besúgta neki.
Gonoszak az emberek.
Max : De mikor nem is igaz.
Leon : Dehogynem, Max, mindenki tudja.
(Röhög.) Nézze, én jóbarátja vagyok, nekem
megmondhatja. Ki az az izé... eee... az a szilaj?
Megparancsolom magának, hogy referáljon
róla.
Max (nagy zavarban) : Az egy olyan izé, egy
nő. (Hirtelen.) Pardon. Még nem adtam át, kegyelmes uram, a külügyminiszter úr levelét.
(Tárcájából levelet vesz ki i közben a földre hull
a felesége fényképe, amit Nellynek mutatott a
restiben.)
Leon (felveszi) : Egy fénykép !...
Max: Ó, pardon...
Leon (nézi a fényképet) : Egy kis nő. Egy
gyönyörű kis nő. Ki ez?
H E T I K A L A U Z
Max : Ez? A... (Egy gondolattal.) az a bizonyos.
Leon : Melyik?
Ebben a rovatban a hirdetések milliméter sor
Max : A szilaj.
ára 50 fillér. Legkisebb hirdetéa 10 milliméter.
Leon : Ah ! Ilyen szép?
Max : Ilyen.
SZŐRSZÁLAK KI- fir Hp (TO! IngatlaniroIRTÁSA V(jogoson, f " - «C&J 1 dáníl RSkk
Leon : Elragadó. Férjes asszony?
nyomtalanul. Hormon vi- ! Szilárd1-uMi. T. 139-683 LeflMax : Fiatal házas.
taarinos arcápoUs tökélő- "««óbb » paszták b é r h á z .
Leon : És maga őt máris eee? Csirkefogó !
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És
merészeli a tárcájában hordani? A felesége
TT*AJABAJí Petőfi Sánmolyrágott,
esetleg kikutatja a zsebeit.
dor-utca 6. I. (Belvárosi mOstqppqlas égett, szakadt
Max (mosolyog) : Annyi baj legyen.
Színháznál.)
ruhák, abroszok, szövettel beLeon : Magá egy izé, kedves Max. Egy cinikus.
vont bútorok, müvésíl látha(Néz a képet, csámcsog.) Aranyos. Eee... miért
tatlan beszövése. Szakszerű
nem hozza el egyszer a követségre?
kötöttáru (avitás, szemfelszedés. Utolérhetetlen ruhafényMax (elteszi a képet) : Isten ments.
telentlés. „ D R E S S I N O "
Leon : Persze akkor, mikor a felesége nincs
Vili., Baross-utca 41. üzlet
itthon, izé, mikor a maga felesége nincs itthon.
Max : Méltóztassék a külügyminiszter levele.
Leon : Igen. (Forgatja a levelet.) Hm. Ezt
gyümölcsíz „ A n c a á n é l " Akácfa-u. 61.
igazán ráérek elolvasni. (A bejárat felé.) Á, a
vendégek.
Jam készítéséhez Király-utcánál, gyorsan, olcsón,
jól.
Kötöttáruk
alakí(Joseph és Oscar, — rémes frakkokban — be.)
Finom aróma, kitűnő kocsotása, javítása.
nyásodba. Tüzelő, idő és anyagJoseph (vidáman) : Alászolgája, kegyelmes
megtakarítás. Próbálja meg!
uram.
»Dlvatkutyák«,
luxusebek,
Kapható szaküzletekben.
Leon : Hm... na igen. Eeee... mit is akaratam?
patkányfogók, haszonebek
QRAMOFONLEMEZEK
Ja, igen. Mondhatom, hogy nagyon kedves venmegrendelése
(válaszbéhasznált tánc- és müvész- lyeg), párosítása: Közdégeim. Ugy az idősebb ló... eee... mint az
felvételek 80 fill.-től. Or«- ponti Állatorvosi Rendelő,
ifjabb... kereskedő.
mofonok legolcsóbban. Ár- Podmaniczky-utca 11. sz.
Joseph : Szervusz gróf úr !
jegyzék díjtalan. KBzpontl
Telefon : 1-149-98.
Max : Szervusztok kérlekalássan. Rögtön jön
gépraktár, Rákóczl-At 10.
imádott kis feleségem.
udvarban
Osear (felsír) : 6...
LEGRÉGIBB
Leon (megrémül, de eszébe jut) : Miért vonít?
Ah, igen. Már emlékszem. A meghatottság.
(Nelly besiet.)
cserélje be új slágerekre I
Nellys Bácsikám...
2 éve megjelent jó állapotú
Joseph : Szervusz kisangyal.
használtakért, 3 drb-ért I ú]
Nelly : És Zelma néni? Hol hagyták?
MŰHELY
4 pengősei adunk. Régebblek
Joseph : Otthon maradt. Náthás !
Postai szállítás.
cseréje is előnyösen. Ismertető
Nelly : Akkor nekem vacsora után el kell
díjtalan.
Üllői-út 1. Telefon : 184-327.
mennem hozzá.
Központi G é p r a k t á r ,
Leon : A világért sem ! Hogy megkapja?
Rákóczl-út 80, « d v u b a a .
(Christi be estélyi ruhában. Mindenki köszön.)
Joseph: Alászolgája, jóestét. (Odalép.) SzaÁtköltözést,S™^ 4 , clánoz
bad megkérdeznem : hogy megy a ló? Finom
takarít
állat, igaz-e? — Ez itt a fiam, Oscar.
csomagolást felelSsiéggrl villáinak- Ringwaid bútorChristi (hűvösen) : Nem akar enni.
beraktároz
szállítók, Teréz-körút l/a. AlaJoseph (a fiára érti) : A szerelem...
pítva : 1892. Telefon : 122-388. Bpest, V., Vlsegrádl-u. 8.
Christi : Gondolja? És azért csiklandós?
Telefonszám: 127—1S2
Joseph (csodálkozva) : A fiam?
részletre'ís
Christi (mérgesen) : A ló 1
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TÖTH hangversenyhegedú- 150 • főútvonalon felevő sarok
Osear (felzokog) : Ó...
készítő mesternél IV., Kossuth telek
Christi (ijedten) : Azért nem kell sírni. Isten
eladó. Érdeklődés: VIII.,
Laios-ti. 8 JÓ2sef főherceg
hozta magukat. (Oscarra.) Nagyon jóképű ifjú.
Mária Terézia-tér 2. Frait.
udvari szállítója
Nelly : Kicsi szívem mint a hó...
S csak a férj van benne, óh I
Max : Drágám hát, a te férjed büszke rád.
Nelly : Nem egészen vettem át
Ezt az új teóriát :
Ha valaki szereti a nejét stb.
(Mindhárman el. Max és Nelly visszajönnek.)
Max (nevet) : Köszönöm, hogy ittmaradt.
És azt is köszönöm, hogy olyan játszi közvetlenséggel pofozgatja a főnökömet.
Nelly : Magára is ráférne. Maga éppen olyan
elszánt szoknyavadász, mint ő. Nem szégyelli
magát. Fiatal házas létére metresze van itt
Brüsszelben?
Max : De kérem !
Nelly: Ne tagadja. Most mondta ez a vén
csirkefogó.
Max (nevet) : O csak tudja, nem igaz?
Nelly: Hogy-hogy ö csak tudja? (Rájön.)
Vagy úgy. Kezdem érteni. A rejtélyes asszony
az ő felesége.
Max : Ugyan t
Nelly : Nemzetközi szokás. A követ a titkár-
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(Leonhoz lép, halkan.) Mi az? Állatsereglet a
követségen?
Leon (súg) : Max rokonai. Meg kellett hívni
őket.
Christi (súg) : A fiú még elég helyes.
Leon (súg) : Apropos, tudom már ki a rej
télyes eee... a rejtélyes nő, akitől Max meg
akart szabadulni
Christi : Leon, esküszöm, az emberek aljas
módon rágalmaznak !
Leon : Max mindent bevallott I
Christi : Szemtelen I Leon I
Leon s Láttam a nő arcképét is. Nagyon
csinos szőke.
Christi : A nyomorult I Még egy van neki?
Leon : Hogy-hogy, még egy?
Christi : A feleségén kívül. Erkölcstelen alak.
(Gyorsan.) Kérem, magyarázza meg a vendégeknek a képeket. (Míg Leon magyarázni kezd,
Maihoz közeledik.)
on (Josephhez) : Önöket érdekelni fogja.,
Leon
ez a kép egyik ősömet ábrázolja...
Christi (Max fülébe sziszeg) : Huhu-Hápi !
Max (csodálkozva) Miért?
Christi : Gazember. Még egy kedvesed van?
yis.
Max : Nekem? Dehogy"
Christi : Azonnal szakltassz vele.
(Louis az ebédlőajtóban.)
Louis : Tálalva van.
Christi (Oscarhoz) : Engem majd az ábrándos
Ifjú vezet az asztalhoz. (Belekarol és hozzásimul.)
Joseph (halkan) : Most zokogj, te ökör I
(Mindenki bevonul az ebédlőbe.)
(Szín pillanatig üres. Aztán zenére belép Kate és
Dávid, mindkettőnek szenes az arca.)
Kate (hozzásimul) : Mondd picikém... (Édesen.) Megtaláltad, amit olyan sürgősen kerestél?
Dávid : Őszintén szólva, én egész más irányban akartam kifejteni a tevékenységemet,
de . . .
Kate (ijedten) : Csalódtál bennem?
Dávid : Benned nem. Csak a pincében.
Kate : Hogy érted ezt?
Dávid: Azt hittem... de nem haragszol...
azt hittem, hogy odalent a grófné holmiját
fogom átvizsgálni...
Kate (sértődve) : Na hallod 1 Vagyok olyan
csinos, mint a grófné.
Dávid : Sokkal csinosabb vagy pucurkám.
Kato : Nahát? Miért vagy elégedetlen?
Dávid : Mert a kötelességemet akarom teljesíteni.
Kate : 0 , te őrült ! Efelől ne nyugtalankodj.
Olyan boldoggá tettél odalent...
Dávid : Nem tagadom. Boldoggá tettelek.
De ezzel még nincs a dolog befejezve.
Kate (felragyog) : Te gyönyörfalat ! Már értem 1 El akarsz venni !
Dávid (ránéz) : Azt nem tehetem.
K a t e : Miért?
Dávid : A feleségem ilyen tekintetben roppant háklis.
Kate (megdöbben) : Dávid. Te nős vagy?
Pfuj i
Dávid : Illetlen dolog valakinek a testi hibáj á t szemére vetni.
Kate : Tudod milyen piszkos alak vagy?
Dávid : Meg akarsz sérteni?
Kate : Meg akarlak tisztítani. (Zsebkendővel
törli a férfi arcát.)
Dávid : Akkor most már komolyan hozzá keli
látnom a munkához.
Kate : Még komolyabban? Drágám, vacsora
után bejössz a szobámba.
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Dávid I Tangó tudja csak kifejezni ezt
Ami úgy fojtogatni kezd,
Hogy egész berekeszt.
Kate t Nézz rám, puszira csücsörit a sz&m
Ugy-e, hogy szeretsz igazán,
A szívünk tavaszán.
Dávid : Én enni se tudok,
Én inni se tudok,
Aludni se tudok,
Sőt tudni se tudok
S olyan furcsán hullámzik a mellem,
Nem értem, hogy mi van velem?
Kate : A pulzusom az száz
És néha hideg ráz
S ha mérem, semmi láz
S az orvos magyaráz,
hogy semmit sem tehet ez ellen,
Hát úgy látszik, hogy ez a szerelem I
Kate i Egy csók uz, amit a szívem kíván,
Gyere, csókolj meg Iván I
Dávid i A nevem nem Iván.
Kate i Mondd már, ilyenkor nem számít a név
Amikor elragad a hév —
Dávid : Jól kezdődik az év —(Tánc.)
(Louis bejön.)
Louis : Hol voltak maguk?
Kate (nyugodtan) : Szerelmeskedtünk a pincében.
Louis ! Az más. De most azonnal menjenek
a dolgukra.
Dávid ! Becsületszavamra, én nem is láttam
még ilyen megértő embert. (El Kaiéval.)
(Lujza, csinos fiatal n6, bejön.)
Louis (maga eli) : Most a sülteket kell felhozni, aztán...
Lujza ! Bocsánatot kérek, nem tudja . . .
(Megérinti a vállát.) Kérem, Chetardie gróf felesége vagyok...
Louis : Hogy kerül ide a hölgy?
Lujza : Repülőgépen érkeztem Párizsból és
egyelőre hotelben szálltam meg. Az uram itt
van a követségen?
Louis: Hogyne asszonyom... e? itt a követség.
Lujza : Legyen szives, jelentse az uramnak,
hogy itt vagyok.
Louig : A követ úr nem fogad, vacsorázik.
Hivatal 9-től 12-lg.
Lujza (hangosabban) : Nem hivatalos ügyben
Az uramhoz Jöttem.
Louis s Nem érti kérem? A követ most nem
fogad.
Lujza (kiabál) : Az uramnak szóljon.
(Dávid belép.)
Louis : Dávid beszéljen ezzel a nővel. Ugylátszik süket. Küldje el ! (Kimegy.)
Lujza (Louis után néz, a jillére mutat) : Süket.
Dávid: Ne féljen, van itt tüdő. (Kiabál.)
Nincs hivatal. Jöjjön holnap I
Lujza: Mit kiabál? A szállóból jövök...
Dávid (magában) : Nem érti. (Kiabál a fülébe.) Reggel kilenckor !
Lujza (magában) : Ez is süket 1 (Fülébe
kiált.) Nem a követséggel van dolgom, hanem
Chetardie gróffal.
Dávid (visszabömböl) : Magának nem kell
orditani, mert az én fülem jó.
StOrteleniti« 1 pare alatt: A szőrtelenítendő kart
v»gy láb ut Loto il vlzzed megnedvesítjük. Egy pere
múlva a «söröket egyszerűen letöröljük. Hidegvize» lemosás s a testrész márványslma,ságtan
tilndököl. A vilUAmgyon» hatás ellen&re a Lctom
viz teliescm ártalmatlan. Egy kiadós llveg Let on
•iz ára 2.70 pengd. Kapható mindenütt. Főraktár:
Hunnia gylógyazertár, Budapest, VII., Erzsébetkőrút fi«.

Lujza (vissza) : De az enyém tönkremegy,
ha így kiabál. Beszéljen csendesebben.
Dávid : Minek? Úgyse hallja.
Lujza : Dehogynem. (Rendes hangon.) Chétardie gróf úrral akarok beszélni. Itt van?
Dávid (rendes hangon) : Hogyne. Odabent
vacsorázik a feleségével. (Kézzel mutatja.)
Lujza' (felkiált) : Kicsodával???
Dávid : Na látja, hogy mégis süket I (Hangosan.) A feleségével.
Lujza : Az lehetetlen !
Dávid : Miért volna? Délután érkeztek a
párizsi vonattal. Én fogadtam őket a határon.
(Mutatja.) Hat ár I
Lujza : Mit beszél? Chétardie gróf és a felesége együtt érkeztek vonaton?
Dávid: Hogyne. Miért? Valami baj van?
Lujza : Dehogy van, dehogy van. (Keserűen
nevet.) Mondja csak, milyen a grófné?
Dávid : Elég csinos, de nekem nem zsánerem.
Rossz a modora. Fogalma sincs, hogyan illik
beszélni egy vámőrrel.
Lujza : És... és itt laknak?
Dávid : Itt kérem.
Lujza : Együtt? Közös szobában?
Dávid I Fiatal házasok.
Lujza (felkiált) : A szeretője !
Dávid : Igen, ez a házastársaknál előfordul.
Lujza (kitörve) : Azonnal küldje ide a követet. De azonnal, mert olyan botrány csapok...
(Leon besiet.)
Leon: Izé... mondhatnám eee... micsoda
hangos hangok ezek?
Dávid (ordít) : Kegyelmes uram. Ja ez nem
süket, ez a hölgy botrányt akar csinálni.
Leon (elképped) : Ohó... (Dávidhoz halkan.)
Hiszen ennek a fényképét láttam Maxnál I...
A szilaj !
Dávid : Azt hiszem revolver van nála.
Leon : Ugy? (Izgatottan.) Menjen gyorsan...
(A fülébe súg.)
(Dávid elrohan.)
Lujza (Leonhoz) : A követ úrhoz van szerencsém?
Leon : Valóban, hozzám van szerencséje.
Guingois márki vagyok. Mit óhajt? Különben
ne is izé, úgyis eeee ! Én tudom, hogy ön
kicsoda. Én mindent tudok.
Lujza : Mindent tud?
Leon : Max mindent bevallott nekem.
Lujza : Ugy. És mit szól ön ehhez? Hogy
idehozta magával azt a nőt I
Leon: Istenem, ön féries asszony... önnek
be kell látnia... önnek mindent be kell látni.
Egy férfi nem lehet izé... magányban.
Lujza : Na de most nősült meg es . . .
Leon : A hozomány kérem I Érdek I Őneki
a hozomány volt fontos. Nekem pedig az, hogy
botrány ne legyen. Tehát kérem, hogy eeee...
távozzon.
Lujza (elképpedve) : ön tudja, hogy ki vagyok
és elküld?
Leon : Mit mondana az ön férje, ha megtudná,
hogy eee idejön botrányt csinálni.
Lujza : Azonnal beszélni akarok Max-szal.
Értse meg kérem, én vagyok a felesége...
Leon : Jó, jó, ezt ismerem. Ilyenkor minden
nő ezt szokta mondani. (Elállja az útját.)
Lulza : Megőrülök I A férjem odabent van
azral a perszónával...
Leon : Asszonyom, ne legyen szilaj. Nézze, én
diplomata vagyok és mégis megmondom úgy,
ahogy van : Max már nem szereti magát.
Lujza : Úristen I ...
Leon : Igen. Q sohase fog önhöz visszatérni.
Lujza : Követelem, hogy azonnal hivassa ki
Chétardie grófot I
Leon : Lehetetlen. Csak nem akarja feldúlni
őnéki az izéjét... a családi békéjét ?
(Christi belép.)

Ohrlütt : A vendégek már türelmetlenkednek,
Leon. Ki ez a hölgy ?
Leon (súg) : Max kedvese...
Christi : Mi ? ?
Leon : Az ismeretlen szilaj férjes asszony.
Christi : Nyomorult. Hát mégis 1 (Lujzához) :
Guingois márkiné vagyok, a ház úrnője. Mint
asszony, mélységesen osztozom a fájdalmában,
de mint háziasszony arra kérem, hogy menjen
a pokolba.
Leon ! De kedvesem i...
Lujza: Nem érti ? Én vagyok Max felesége 1
Christi : Max nem követ el blgámiát. Egy
feleséget már idehozott a nyakunkra, többre
igazán nincs szükségünk.
Lujza : De az a nő bitorolja a helyemet...
Christi : Az családi ügy, majd intézzék el
egymás közt.
Lujza : Deszélnem kell Max-szal. O — ha
félrelépett is — csak engem szeret.
Christi : Leon. Védjen meg az Inzultusoktól 1
Leon (Lujzához) : ... nem parancsol távozni ?
Lujza : Előbb beszélnem kell vele.
Loon : önre háritom a felelősséget ! (Megüt
egy gongot.)
Lujza (dulakodik Leonnal) : Max... Max...
én vagyok...
(Dávid és két rendőr besiet.)
Leon: Asszonyom, a kijárat arra van. (A
rendőrökhöz) : Kérem eee... mit is akartam
mondani...
Christi: Vigyék.
Leon : Ugy ahogy ő mondja.
(Rendörök karonragadják Lujzát.)
Lujza : Nem fogom tűrni 1... Max !... engedjenek !...
(A kii "rendőr kicipelt. Divld a háttérben áll,
parancsra vár.)
Leon : Minden követségen előfordul az
Ilyesmi. A hibbant emberek gyakran keresnek
fel bennünket téveszméikkel...
Christi : Igen. A követségeken nagyon sok
bolonddal találkozhatunk.
Leon : Na de szerencsére... na de. Én olyan
diplomatikusan léptem fel... (Dávidhoz) : Mi ?
Dávid (előbbre fön) : Kegyelmes uram, szavamra, az a híres Tallyrand se tudta volna ezt
a nőt különben kilökni.
Christi : Ne csevegjen.
Dávid : Pardon.
Leon : Főleg a gróf úrék előtt ne csevegjen
erről a látogatásról.
Dávid : Igenis. És ha mondjuk visszajön a nő ?
Leon : Akkor csevegjen. Akarom mondani :
akkor jelentse nekem. Maradjon itt és eee...
Christi: Fogja be a száját!
Leon : Ugy ahogy ő mondja 1
(Christi és Leon be az ebédlőbe.)
Dávid (maga elé) : Az öreg okarina pikkel rám!
(Megjelenik Colbran. Elegáns úr, útiruhában.)
Coihrun : Kérem, lesz szíves átvenni a névjegyemet...
Dávid (átveszi) : Kivel óhajt beszéni ? A követ úrral ?
Colbran : Elsősorban a feleségemmel, madame
Colbrannal, aki itt van a rokonaival. Érti ?
Dávid : Nem.
Colbran : Figyeljen ide. A feleségem Brüszszelbe jött. Ugy volt, hogy csak pár nap múlva
Jöhetek utána. De szerencsére elvégeztem az
ügyeimet még ma és a nyolcórás vonattal megérkeztem.
Dávid (hűvösen) : A vonat nyolc óra tizkor
érkezik.
Colbran : Ugy van. Megtudtam, hogy a feleségem ide jött a követségre.
Dávid (meglepve) : Uraságod felesége.
Colbran : Ügy van.
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Dávid: Egy olyan csinos, fiatal hölgy.
Colbran : Az az. Itt van ?
Dávid : Hm. (Maga elé.) Az őrült nő férje.
Colbran : Tessék ?
Dávis : Még nem szóltam.
Colbran : De szóljon kérem.
Dávid : Balga ember. Még sürgeti a fekete
bánatot.
Colbran : Mit motyog ? Beszéljen már. Itt
van a feleségem vagy nem ?
Dávid : Itt volt, de már... nincs itt.
Colbran : Elment ?
Dávid: Nem ment. Vitték. Két rendőr.
Kiik-kluk. Dutyili.
Colbran : A feleségemet ? ? Megőrült 1 1
Dávid : Lehet. De az is lehet, hogy csak dühös
volt. Ki akarta kaparni Chétardie gróf úr
szemeit.
Colbran : Te jó Isten 1 Miért ?
Dávid : Mert a gróf úr megnősült. És szakított
a nagyságos asszonnyal.
Colbran (nekiugrtk) : Hazudsz, gazember.
Dávid (nyugodtan eltólja) : Ne kócolja össze
a nyakkendőmet, olyan nehéz megkötni.
Colbran (lesújtva) : Nelly megcsal ! Ez lehetséges ?
Dávid (nyakkendő/ét igazltja) : Emberek vagyunk, nem igaz 1 Kevés kivétellel 1
Colbran : Hát azért akart mindenáron egyedül is elutazni t Beszéljen I Miféle botrányt
csinált itt ?
Dávid : Az eset mogyoróhéjban a következő :
Colbran: Talán dióhéjban.
Dávid: Sokkal rövidebben. Mogyoróhéjban.
Gróf megérkezett grófnéval. Asztalhoz ültek.
Volt consommé, hideg hal, tartár...
«
Colbran : Ne mondja el a menüt.
Dávid : Jött kedves neje. Kereste grófot.
Mondtam : gróf nős. Kedves nej kezdett ricsajozni.
Colbran : Aljas.
Dávid : Kicsoda ?
Colbran : A feleségem.
Dávid : Azt lehet. Annyira nem ismerem I
Jött követ. Mondta : csend. Erre . . .
Colbran : Erre ?
Dávid : Erre ? KI mondta erre ?
Colbran : Maga
Dávid: Ja I Erre mondta : el. Nem ment.
Gong. Erre. Rendőr. Fogta. Ment. Pont.
Colbran : Milyen csalódás ! Hogy bíztam
benne !
Dávid : Az ember csak magában bízzon.
(Leon belép.)
Dávid (odamegy hozzá) : Kegyelmes uram,
ez itt a férj.
Leon : Miféle férj ?
Dávid : A diiinós nő férje. Tesék a névjegye.
Leon (olvassa) : Colbran, bőrárugyáros.
Dávid (halkan) : Mindent tud és nem tetszik
neki a dolog. Mindenesetre hozom a rendőröket. (El.)
Leon: ön Colbran úr... a férj ?
Colbran : Sajnos, az vagyok.
Leon : Guingois, követ vagyok. Fogadja részvétemet.
Colbran : Itt kellett megtudnom, hogy a feleségem, akit imádtam, megcsal.
Leon (megszorítja a kezét) : Fel az izével...
a fejjel. Legyen férfi I
Colbran : M t tenne ön az én helyemben?
Leon : Elmennék vacsorázni.
Colbran : Jó. De előbb beszélni akarok
Chétardie gróf úrral.
Leon: És ml célból?
Colbran : Agyon akarom ütni. Ha már Itt
vagyok, egy füst alatt azt is elintézem.
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Leon : Megtiltom önnek, hogy a követségen
eee mészároljon.
Colbran: ön tiltja irçeg? Kit szarvazott fel
a gróf? önt, vagy engem?
Leon : Természetesen engem, izé önt, de...
Colbran : Hát akkor én fojtom meg a két
kezemmel. (Megy az ajtó felé.)
Leon (megüti a gongot).
(Dávid rendőrökkel be.)
Dávid : Vigyék I
Colbran : Megölöm, megölöm. (A rendőrök
elviszik.)
Dávid (utána szól): Erre... (El.)
Leon: Hiába, mit ér.a diplomácia, ha nem
támogatja a haderő I (Elismeréssel.) Ez bölcs
mondás volt I
(Christi bejön a társasággal.)
Christi : Itt fogunk feketézni. Parancsoljanak
helyet foglalni. Mi az oka, hogy a fiatal pár
alig nyúlt a vacsorához I
Nelly : Én enni sem tudok.
Max : Én inni sem tudok.
Nelly : Aludni sem tudok.
Max : Sőt tudni sem tudok.
Christi : A gróf úr kissé furcsa jellem.
Nelly : Ez szörnyű, hogy mi van veleml
A pulzusom az száz.
Max : És engem hideg ráz.
Nelly : Megyek s nem bánom én. Ha összedűl
Dávid (benyit): Eljárás indul önök ellen.
Ez nem házasság, hanem szerelem. (El.)
Kate (feketekávét hoz be).
(Melodráma.)
Leon /(Maxhoz, az előtérben, míg a többiek

diskurálnak): Na kedves Max, maga kezet
csókolhat nekem. Megmentettem a házaséletét.
Max (csodálkozva): Tessék?
Leon: Idejött maga után a szilaj nő.
Max : Melyik szilaj nő?
Leon : Ejj, akinek a fényképét leejtette.
Max (rémülten): J a j Istenem ! Kitört a botrány !
Leon : Botrányt akart csapni, de nincs semmi
baj. Már elvitettem a rendőrséggel.
Max (lerogy).
Leon : Nemsokára megérkezett a nő férje is.
Megtudta, hogy maga elcsábította a feleségét.
Max (felugrik): J a j istenem.
Leon : Meg akarta magát ölni, de nincs baj,
őt is elvitettem a rendőrségre I Mit szól ehhezk
a diplomatikus eljáráshoz?
Max : Óriási 1
Leon ! Hiába, én diplomatának születtem [
Max (Nellyhez): Itt égnek áll a haj I —
Most itt a szörnyű baj 1
Nelly: Na mondja, hogy mi baj.
Na mondja hogy ml baj.
Max : Itt járt a nőm s a kedves férje.
S a rendőrség csukatta le 1
Nelly: Felállni sem tudok
Leülni sem tudok
Beszélni sem tudok
Hanem elájulok (Elájul.)
Mind: Elájult, mit kell tenni véle?
Max (Leonhoz): Most a függönyt gyorsan
engedtesse le I
Leon (int): Függöny !
(Zene forte.) FÜGGÖNY

HARMADIK FELVONÁS
(A rendőrkomisszáriátus. Jobbról hivatali szoba.
Balra két ajtó az l-es és 2-es zárkába vezet. Előszobából járás (háttérben) az utcára. Mikor a
függöny fölmegy az inspekciós őrmester ül egy
íróasztalnál.)
Őrmester (Odamegy az asztalhoz, amin az
inhalálófazék van).
(Teodor befön.)
Teodor : Jóestét, őrmester úr.
Őrmester : Jóestét Teodor. Mi az? Munkaszünet van a restiben?
Teodor (bólint) : Belőttem egy kicsit Brüszszelbe. Gondoltam elhívom magát egy parti
billiárdra.
Őrmester : A, nem mehetek. Magam vigyázok
a bótra. Az egész rendőrség odaát van az Arénában, tapsolni.
Teodor: Miért?
őrmester : Gisbrock felügyelő úr danolja a
Faustot a műkedvelő operaelőadáson.
Teodor (az orrát húzza) : Mi ez? Miféle szag
van itt?
Őrmester : Inhalálok. Van egy komisz szalmanáthám és nem akar elmúlni.
Teodor (legyint): Inhaláljon be három-négy
liter forralt bort... attól majd elmúlik. Najöjjön !
Őrmester : Becsukjam az üzletet
(Kicsit
töpreng.) Hátha pont ma este történik valami.
(Zaj ktvül.) Itt van ni. Éppen hoznak egy nőt.
(Rendőr bevezeti Lujzát.)
Rendőr : Őrmester úrnak alássan jelentem,
eztet a női személyt előállítottuk a perui követségről.
Lujza (magánkívül) : Ezt meg fogják bánni.
Maja én megmutatom.
őrmester : Mutatni mutathat a nagysád, de
a kiabálást nem javallom ! (Teodorhoz.) Na
látja. Ilyenkor jönnek, mikor egyedül vagyok.
(Leül az inhaláló-fazékhoz.) No miről van szó?
(Aládugja a fejét a törülköző alá.)

Lujza : Azonnal vezessenek a prefektus úr
elé. Személyesen ismerem.
őrmester (hirtelen kibújik a törülköző alól):
Ez biztos?
Lujza : Ha mondom.
őrmester : Akkor a kiabálást visszavonom.
Tessék leülni. (Inhalálás közben.) Diktálja be
a nevét és a családi állapotát. (Jegyez.)
Lujza : Chétardie gróf felesége vagyok. Az
uram a perúi követség első titkára.
Teodor (meglepődve) : Micsoda? Ez a hölgy?
A hölgy nem Chétardie gróf úr felesége. A grófnét személyesen ismerem.
őrmester : Ugy? (Lujzához.) Mi a véleménye
errül?
Lujza (Teodorhoz) : Az a Chétardie grófné,
akiről maga beszél : szélhámos. Visszaélt a
nevemmel.
Teodor: Saját szememmel láttam, mikor
Chétardie gróf bemutatta a feleségét a perúi
követnek.
Lujza : Esküszöm, hogy én vagyok Chétardie
grófné. Hol a felügyelő úr?
őrmester : Éppen Margitot csábítja.
Lujza: Miféle Margitot?
őrmester A Faustbul. Legföljebb fölvonásközben beszélhet vele.
Lujza: Tudja meg, hogy feljelentést teszek
a belügyminiszternél I
őrmester (gyorsan kijön a törülköző alól) : Ez
biztos?
Lujza : Majd meglátják,
őrmester : Akkor várjon, megpróbálom kiszakítani ütet a Margit karjaibul. (Telefonál.)
Halló, Aréna? Kérem Glsbroek felügyelőt urat
a telefonhoz. (Teodorhoz.) Most menjen az
ember inhalálni, ha a belügyminiszterrel piszkálják ! (A telefonba.) Alás tisztelet felügyelő úr.
Ne tessék haragudni, de a belügyminiszter urat
akarják ránk uszítani... Ugylátszik valami politikai merénylet a perúi követségen... Igen?

Csakis, kércmaiássan. Alászolgája. (Leteszi a
hallgatót.) Na kérem, rögtön Itt lesz. (Rendőrhöz.) A hölgyet tuszkolja be az egyesszámú
cellába.
Lujza : Letartóztat ! Azonnal engedjenek el !
őrmester ! Majd jön a felügyelő úr, annak
joga van elengedni.
Lujza: Na megálljanak, majd én...
Rendőr (betuszkolja a cellába, rázárja az ajtót,
tiszteleg és el).
őrmester (Teodorhoz) : Csínos kis nő. Igaz?
Teodor: Nagyon.
Őrmester : Télldőbe egy ilyen nővel, meg egy
bögre duplarumas teával már kibírná az ember
a hideget.
(Kint nagy lárma, dulakodás.)
Őrmester (kibújik) : Mi az má meg 11 Hogy
itt máma micsoda forgalom van I...
(Egy rendőr becipeli Colbran-t.)
Rendőr: Őrmester úr alássan jelentem, előállítottak egy gyanús egyént a perúi követségről.
Colbran (ruháján dulakodás nyomai, haja megkócolva) : Ezt megkeserülik, ezt rettentően megkeserülik !
Őrmester : Megájjon 1 Ismeri maga a felügyelő urat?
Colbran : Nem.
őrmester : Hát a belügyminiszter urat?
Colbran : Azt se.
őrmester : Akkor: nepofázzon 1
Colbran: Mit mondott?... Mit merészelt
mondani?
őrmester : Nem maga kérdez itten, hallja,
hanem én. Mi a neve? Ml a foglalkozása?
Colbran : Jean Colbran, bőrárugyáros vagyok.
Őrmester: Na látja. Nem szégyelli magát?
Úriember létére ilyen... (Rendőrhöz.) Mit is
csinált?
Rendőr : Megtámadta a perui követséget.
Kiabált, mint a veszett.
Colbran : Nem a követség ellen kiabáltam.
Azért kiabáltam, mert a feleségem megcsal.
őrmester : Ne izéljen már. Ha mindenki
kiabálni kezd, akit a felesége megcsal, olyan
fülbolonditó lárma lesz a világba, hogy még a
süketek is követelik a csendrcndeletet. (Rendőrhöz.) Tuszkolja be a 2-es cellábá I
Colbran : Megőrült kérem? Azonnal engedjen
szabadon.
őrmester : Ahhoz csak a felügyelő úrnak van
joga. Ő pedig még nem végzett a Margittal.
Colbran : Ki az a Margit?
Őrmester : Ja, ha maga nem látta a Faustot,
akkor mit vitatkozzak magával?
Colbran (ellenkezik a rendőrrel) : A feleségemet akarom látni 1
őrmester : Hogyne. Hogy összebeszéljenek !
(Rendőrhöz.) Tuszkolja be.
Colbran: A feleségemet akarom látni 1...
(Rendőr benyomja a 2-es cellába.)
őrmester : Ez az ember bolond. Más örül,
ha nem látja a feleségét.
Teodor : Most már beláthatja, hogy az asszony
(Az l-esre gesztál.) nem Chétardie grófné. Tudja
ki ez a nő? Ennek a Colbrannak a felesége.
Egyszerű ez kérem. No, én átmegyek az Arany
Kacsába. Jöjjön utánam, jó? (Megy.)
őrmester : Amint leváltanak.. (Rendőrhöz.)
Aztán most már ne hozzanak be senkit. Az
ember nem tud nyugodtan inhalálni. (Rendőr el.
őrmester inhalál. Alábújik a törülköző alá.)
Glsbroek (belép Faust jelmezében) : Gyerünk, gyerünk, nincs időm 1 Miért hívott
olyan sürgősen?
őrmester: Felügyelő úr alássan Jelentem.
A perui követ lefogatott két személyt és attól
féltem, hogy valami diplomáciai ramazúri lesz
belülle.
Glsbroek : Egy percem van csak. Margit rögtön megy a templomba és kijövet meg kell
szólítanom. (Énekel.)

•Megszólításomért

bocsánat

szép kisasszony,
Kisérném, ha szabad, fogadia el karom...
(Karját nyújtja ; őrmester belékarol.)
Glsbroek (ráordít) : Ne komázzon I Mit képzel? Gyerünk? Mondja el mi van 1
őrmester : Felügyelő úrnak alássan jelentem,
először bizonyos Colbranné hatolt be a követségre. utána meg a férje csinált botrányt.
Glsbroek : Gyorsan elintézem. Hozza ide a
férfit.
Őrmester : Igenis (Kihozza Colbrant.) Megjött
a felügyelő úr.
Colbran (bent) ; Azonnal helyezzenek szabadlábra 1 (Kilép, meglátja Gisbroek-öt.) Mi ez?
Maszkabál?
Glsbroek : Maszkabál? Maga még sohase látta
Faustot?
Colbran : Láttam, de nem a rendőrségen...
Glsbroek : Maga erőszakkal behatolt a perui
követségre . . .
Cclbrnn : Dehogy kérem. Az úgy volt, hogy
elmentem Peereboom lókereskedőhöz, a feleségem nagybátyjához ; de nem volt otthon.
A szobalány azt mondta, hogy a feleségem a
perui követségen vacsorázik. Mondom, ej ha!...
Glsbroek : Ne éjházzon, ne ejházzon ; arra
nincs idő I Mi történt aztán?
Colbran : A követségen tudtam meg, hogy a
feleségem ott vacsorázik egy nős emberrel. Meg
akartam ölni a csábítót.
Glsbroek : És aztán?
Colbran : Elhurcoltak... A feleségemet akarom látni 1
őrmester : Az is itt van. Az l-esben.
Colbran : Micsoda? A feleségem?
őrmester : Csakhogy álnéven. Chétardie grófnénak adja ki magát.
Colbran : Nyomorult ! A kedvese nevét használja ?
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Gisbroek : Le fonom késni az előadást. Őrmester. Szembesíteni az előállítottakat.
őrmester (benyit az l-esbe) : Colbranné 1
Jöjjön ki I
Lujza (kijön) : Mondtam már : Chétardie
grófné a nevem.
Gisbroek : Nem sül ki a szeme? Ezt meri állítani a törvényes férje előtt? (Colbranra mutat.)
Lujza: Törvényes férjem? (Rábámul Colbranra.) Ezt az urat most látom először életemben.
Colliran : Én se ismerem őnagyságát.
örm'esteV: } Nono!... Nono....
Lujza : Fogalmam sincs, ki ez az úr.
Gisbroek (Lujzához) : ö n egy férfit keresett
a követség>n.
Lujza : Chétardie grófot, aki ott egy hölgyei
vacsorázott.
Colhran : A hölgy az én feleségem !
Gilsbroek (odafordul hozzá) : Na látja. (Lujzára
mutat.) A hölgy a maga felesége, (őrmesterhez.)
Rendben van a dolog. (Colbranhoz.) Miért
mondta imént, hogy nem ismeri?
Colhran (mérgesen) : Mert nem ismerem.
Gisbroek : Ja úgy. Mert megcsalta.
Colbnin : Dehogy. Az a Chétardie grófné, aki
a követségen vacsorázott, az az én feleségem.
Gisbroek : Allj 1 Megvan 1 Már értem. Tehát
ön hamis nevet használt, mert Chéteardie gróf
úrhoz van szerencsém.
Lujza : Tévedés kérem. Én vagyok a grófné,
de ez az úr nein a gróf.
Gisbroek ! Már megint összezavarja I Most
kezdthetem élőiről. (Lujzához.) Tehát ön madame Colbran.
Colbran : Ugyan kérem 1 A feleségem megcsal ennek a hölgynek a férjével.
Gisbroek (dühöng) : Mi közöm nekem ehhez?
Telefonálok a követségre és ha ők beleegyeznek, menjenek a dolgukra ! őrmester, kapcsolja
át a telefont a szobámba. (El.)
Colbran : Mit szól ehhez asszonyom I A feleségem az ön férjének kedvese.
Lujza ; Borzasztó. A legnagyobb szerelemben búcsúztunk el és itt van... megcsal az első
kis macskával...
Colbran (sértődve) : Az én feleségem nem kis
macska. Ha ez a dolog nem történt volna, azt
mondanám, hogy a világ leghűbb asszonya.
Lujza (sóhajt) : Miután azonban ez a dolog
megtörtént... (Haraggal.) Tudja mit? KI kellene
találni valami méltó bosszút.
Colhran (végigméri) : Én tudok egyet.
Lujza : Azt en is tudom ; de most másra gondolok. Jöjjön csak idébb, nem akarom, hogy az
őrmester hallja ... (Súg valamit.)
Coibrun : Remek 1 Nagyszerű ! Maga igazán
leleményes...
őrmester (közelebb lép) : Ne súgdolódzanak,
hé ! Persze, most összehangolják a vallomást.
(Gisbroek jön.)
Gisbroek (Lujza felé) : Beszéltem a követ
úrral. Bizonyítékai vannak, hogy kegyed madame Colbran. Egyébként a kegyelmes úr rögtön itt lesz és...
(Ügyelő beront.)
Ügyelő : Felügyelő úr, felügyelő úr... azonnal jöjjön.
Gisbroek s Atyaisten, az előadás 1 Hol tartanak?
üflyelö : Margit már bement a templomba.
Ki fog jönni és Faust nem lesz ott 1...
Gishroek (izgatottan) : Húzzák egy kicsit az
előadást 1 Margit maradjon a templomban,
amíg itt végzek 1...
ügyelő : De kérem szépen tessék sietni !
(Elrohan.)

Gishroek : Egy perc ! Őrmester 1 A delikvenseket vissza a zárkába.
őrmester : Igenis, tuszkolom alássan. Gyerünk 1 (Bekíséri Lujzát az l-esbe, Colbrant a
2-esbe.)
Lujza (Colbranhoz, közben) : El ne felejtse,
amit megbeszéltünk !
Colbran s Dehogy felejtem.
(Mindketten el.)
Gisbroek : Szegény Margit bent kuksol a
templomban. Nein mer kijönni az utcára, mert
nein vagyok ott.
(Rendőr belép.)
Ilendőr ; Alássan jelentem, ez az illető akar
beszélni felügvelő úrral. (Névjegyet ad át.)
Gisbroek (olvassa) : Chetardiè gróf, követségi
titkár. Jöjjön be. (Rendőr el.) Na most jön Colbranné kedvese.
Őrmester: Vájjon mit akarhat?
Gisbroek : Úriember. Ki akarja szabadítani
a kedvesét.
(Max izgatottan belép.)
Max : Kérem felügyelő úr... (Ijedten elhallgat,
mert megdöbben a Faust kosztümtől és a kihúzott
kardtól.) Nini 1 Uj uniformist kapott a belga
rendőrség?
Gisbroek (fölényesen) : Ön nem olvas újságot?
Faustot énekelem ma a műkedvelő operaelőadáson.
Max : Gratulálok !
Gisbroek: Mit óhajt?
Max: Kérem, önök tévedtek, amikor...
Gisbroek : Ön téved. Mi nem szoktunk tévedni.
Max : A követségen letartóztattak egy hölgyet...
Gisbroek : Madame Colbrant. Itt van őrizetben a kedves férjével.
Max : Hát itt a tévedés. Az a madame Colbran
nem madame Colbran és a kedves férje nem a
férje.
(íisbroek : Ne tessék összekeverni a tényálladékot. Nekem egyéb dolgom is van, mint az
önök családi útvesztőjében tévelyegni. Szegény
Margit...
Mux : Nem Margit, Lujza.
Gisbroek : Lujza? ö n úgylátszik nem tudja,
hogy a hölgyet, aki egy ártatlan teremtés...
Max : Hisz azért jövök, mert ártatlan !
Gisbroek : Azért hiába jön, mert én rögtön
el fogom csábítani.
Max : Lujzát???
Gisbroek : Margitot, a nemjóját neki, hányszor mondjam, hógv Margitnak híják? 1
Max : De én Lujzáról beszélek, értse meg I
Chétardie grófnét ártatlanul tartóztatták le.
(Nelly berobog.)
Nelly (Maxhoz) : Csakhogy Itt találom. Rémes I...
Max : Na, kérem, itt a koronatanú. Engedje
meg, hogy bemutassam Colbrannét...
Gisbroek : Hány Colbranné van? Kettő?
Nelly: Csak egy. A másik nő az Chétardie
grófné.
Gisbroek : Várjunk csak. Lassanként azt se
tudom Faust vagyok-e, vagy Mefisztó. (Kétségbeesve.) Egész bizonyosan elkésem a jelenésemet. (Mérgesen.) őrmester 1 Szembesítsen 1
(Az őrmester kinyitja a zárkákat.)
őrmester : Asszonyság gyüjjön csak elő.
(Colbran zárkájába.) Magát is hija a felügyelő I
Gisbroek (mérgesen) : Ur 1 1
őrmester : Nyugalom.
(Ének.)
Colbnin ( ^ p n e k ) .
Gisbroek : Álljanak ide ketten,
És oda szintén ketten,

Nézzenek egymás szemib»'.
' '•
De szépen, de netten 1
Én ide állok közben
S H szembesítést megkezdem,
Azt mondom, amit a Siebel
A kerti jelenetben :
Tegyenek kérem itt gyors vallomást I
Mux ! Lujzikám mondd meg szépen,
Te vagy a feleségem !
Nelly (Colbranhoz) :
S azt hogy te vagy a férjem,
Senki más !
Glshroek (óráját nézi. Nagyon ideges) :
Könyörgöm tegyenek
Már vallomást !
Colhrun (csodálkozva Lujzához) : Kik ezek?
Lujza fbámul) : Tőlem kérded?
Colhrun : Nem értem I
Lujza : Te sc érted?
GlsbrorU (kétségbeesve, csap az asztalra) :
Esküszöm, hogy lekések!...
Ilyen blamázs !
Nelly i Idenézz a szemembe Jeanom...
Colbrnn : Asszonyom, önt először látom.
Mnx : Lujzikám, purtylkám...
Lujztt (indignálódva) : "No dc kérem,
Ezt számon kéri még
öntől még a férjem 1
Cot'hran (őrmesterhez, aki ir) :
Jegyzőkönyvbe papírra vesse,
Sohase láttam egyiket se.
MnxV } C s a l c ámuldozva állunk Itt és...
Lujza : Nem tudom mire jó
Colbran : Nem tudom mire jó
Colbran } Nem tudjuk mire jó e szembesítés 1
jliisliroek (őrmesterhez): Őrmestert A szembesítés negatív eredménynyel végződött.
Nelly (kónsternálva) : Èz hihetetlen 1
Többiek : Ez hihetetlen 1
Max : Ez lehetetlen !
Till»Illek t Ez lehetetlen !
Nelly : Ez mondhatatlan 1
Többiek : Felfoghatatlan !
(ilsbroek (a homlokát jogja) :
Az agyam zúg már mint egy
Katlan !
Lujza t Ez érthetetlen 1
Többiek : Ez érthetetlen !
Max t Felmérhetetlen !
Többiek s Felmérhetetlen t
Őrmester : Megoldhatatlan !
Többiek : Megoldhatatlan 1
(ilsbroek : A fejem jaj már széjjel pattan 1
Mind: Hát széjjel pattan.
(Zenei ismétlés. Alatta dialóg.)
Max ; A feleségem elvesztette az emlékezőtehetségét 1
Kelly î A férjem szintén. — Jean, drágám ...
(Ügyelt5 berohan.)
elö: Felügyelő úr, az Isten szerelmére ...
(ilsbroek ! Jövök. Csak még egy percig tartsa
vissza Margitot a templomban. (Kilöki az
ügyelőt és mérgesen fordul Lujzához.) Jól hittük I
Itt nincs hiba. (Udvariasan Lujzához.) Mehetnek vissza most — a dutyiba.
(Lujza és Colbran közös cellába indulnak.
Őrmester (közéjük áll) : De külön !
Co/brun (mos°lyo9"a búcsúznak egymástól) :
Akkor pá
Kedvesem.
(őrmester bezárja rájuk az ajtókat.
•— Zenés jelenet befejezve.) •

Mnx : Felügyelő úr, ezek összebeszéltek !
(ilsbroek : Az nálunk nem létezik, ön foglaljon helyet a grófnővel együtt, tníg én lediktálom "a jegyzőkönyvet. "Jöjjön őrmester.
Nelly : Végem van I Az uram azt hiszi megcsalom...
Mux : Az én boldog házaséletemnek Is vége.
Nelly : Miért vett rá, hogy menjek magával
a követségre?
Max: En beszéltem rá magát, hogy adja ki
magát a feleségemnek?
Nelly: Miért szólított meg a vonaton?
Max : És maga miért olyan csinos?
Nelly : ~
Miért tagadta le, hogy nnős?
Mnx : Hopp '. Van egy ötletem.
végünk van. Ed
Nelly t Akkor végünk"
Eddig minden
ötlete életveszélyes volt.
Mnx ! De ez remek lesz. Nálam van az útlevelem. A feleségem személyleírása is benne
van. Megmutatom ennek a szerencsétlen doktor
Faustnak...
Nelly : De gyorsan 1 Mert rögtön itt lesz a
követ és akkor ő is mindent megtud.
Dávid (belép, észreveszi Nellyt) : Ni csak, ni
csak. Chetardie grófné, őméltósága.
Nelly (nyájasan) : Én vagyok kedves Dávid.
Dávid : A nevemet is tudja a grófné?
Nelly : Aki egyszer magát látja, az sohase
felejti el.
Dávid : Mit tetszik keresni itt a rendőrségen?
Nelly : Az uramat beidézték a botrány miatt.
Dávid: Fő, hogy ki tetszettek békülni.
Nelly : Igen, ez a fő.
Dávid : Nem érdemes haragudni. A férfi,
esedezem, az mind disznó.
Nelly t Nem mind.
Dávid : Hát vagvunk egypáran, akik nem.
A múltkor névsorolvasás volt. Voltunk vagy
öten. És kérem, a gróf úr fiatal ugyebár, meg
kell neki bocsátani.
Nelly : Én már meg is bocsátottam.
Dávid i Ha parancsolja szívesen leszek tanú
a n<5 ellen. És főleg Colbran úr ellen.
Nelly (ijedten) : A Colbran úr ellen? Miért?
Mit csinált a Colbran úr?
Dávid: Hogy az milyen szemtelen volt!...
csuda piszok alak.
Nelly : Kicsoda?
Dávid : A Colbran. Nekem az a szimatom,
hogy meg akarta zsarolni a gróf urat.
Nelly : Magának ahhoz semmi köze 1
Dávid (bámul) : Ilyenek a nők. Bezáratom
a Colbrant és ez a hála.
(Max, Gisbroek bejönnek jobbról.)
Nelly (ijedten maga elé): Na, most kezdhetjük
elölről.
(ilsbroek (Nellyhez) : Szabad? (Belenéz az
útlevélbe.) Hát az igaz, a személyleírás nem egészen egyezik.
Mnx : Szóval látja, hogy a hölgy nem a feleségem.
Dávid (fölszisszen) : Mit hallok?...
Gisbroek (Nellyhez) ) Tehát ön asszonyom
nem Chétardie gróf úr felesége.
Nelly (ijedten pillant Dávidra) : Tessék?
Ugylátszik önt végleg megzavarta az a Margit.
Ki állítja, hogy nem vagyok a felesége?
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Afnx (rémüllen) : Bocsánat, de , , .
Xelly : Ugyan kérem. (Súgva.) A vámőr !
(Hangosan.) Miért kell eltagadnunk azt, hogy
maga a hites férjem?
Max (élénken) : Ugy van. Miért kell letagadni? (Gisbroekhöz.) Ennek a hölgynek én
vagyok a felesége. Azaz : a férje.
Gisbroek (bámul) : Mi? De most már elég
volt ! Egyszer így beszélnek, egyszer úgy
beszélnek? Tessék elhagyni a helyiséget.
Kelly : Kérem. — Gyere drágám !
Max (belekarol, magához szorítja) : Gyere
cicám. Simulj hozzám bungyuli-putyuli.
( Kivonulnak.)
Gisbroek (utánuknéz) : Ez a két bungyuliputvuli már az idegeimre megy. Két őrült...
Dávid (felordít) : Megvan ! Megtaláltam az
igazságot 1
Gisbroek (rémüllen összerezzent) : Ne ordítson hallja, mert... kicsoda maga és honnan jön?
Dávid : Az igazság forrásától.
Gisbroek : Még egv őrült ! Őrmester I (Őrmester belép. Rátámad.) Hol mászkál? Őrültek
szaladgálnak a hivatalban 1 Azonnal dobja ki
ezt azembertl — Rohanok, talán még élve találom Margitot 1... (Kiszalad.)
Dávid : Ki ez a kopasz pillangó?
őrmester : Mit mondott neki, hogy ilyen
dühbe gurult?
Dávid : A vámhivatal becsülete forog kockán.
Világosságot akarok !
Őrmester : De nem nálunk. Mi spórolunk a
villannyal. Most menjen, Dávidkám, mert a
parancs : parancs.
Dávid : Megyek, de visszajövök. Leleplezem
ezt a bandát. Most jön a mesterfogás ! (Kirobog.)
Őrmester : Micsoda bolondokháza van ma itt !
Na végre kezelhetem magam. (Inhalál.)
(Christi belép.)
Christi : .16 estét. (Meglátja az őrmestert, fején
a törölközővel.) Guingois márkiz vagyok, a
perui követ felesége.
őrmester (gyanakodva) : Ez biztos?
Christi i Itt a névjegyem. (Mutatja.)
őrmester : Ugvis le tetszik majd tagadni. —
Mivel szolgálhatok?
Christi : A követségről behoztak egy nőt.
Vele akarok beszélni.
őrmester : Ehe. Colbrannéval. A Chétardie
gróf úr kedvesével.
Christi : Ne részletezzük. Vezesse elém azt a
perszónát.
őrmester : Kérem. (Kinyitja az l-es zárkát.)
Colbranné. Jöjjön ki.
Christi (őrmesterhez) : Maga addig menjen a
kocsmába.
Őrmester s Ez jó ötlet. Pár perc múlva
visszajövök. (El.)
(Lujza kijön.)
Lujza : Remélem asszonyom, ez a szabadulást
Jelenti.
Christi ! Erről is lehet szó, ha ön okosan viselkedik. — Én a maga helyében máskép cselekedtem volna.
Lujza : Mit tehettem? Max megcsal.
Christi ! Maxot ismerni kell. Gyenge jellem.
Egyikis vidéki liba behálózta és elvétette magát
feleségül...
Lujza: Na hallja !...
Christi : Azt is elárulhatom, hogy Max nem
szereti a feleségét.'
Lujzn : Ő engem szeret, tudom.
Christi : Nem tudja. Mert engem szeret.
Lujzn (elbámul) : Micsoda?
Christi : Én vagyok Chétardie gróf hivatalos
kedvese.
, Lujza: Jó ég 1 Hányan vagyunk tulajdonképpen?

Christi : A statisztikát nem ismerem. De
Maxról nem mondok le. J a j annak, aki utamba
áll. Huhu-Hápi 1
Lujzn : Az mit jelent?
Christi : Vérbosszú és halál. Ha lemond Maxról, eltemetjük a tomahawkot és elszivjuk a
békepipát.
Lujza : Köszönöm, nem dohányzom.
Christi : Akkor Jön a Huhu-Hápi !
Lujza : Jöhet. Ha Max maga mellett akar
maradni, akkor félreállok és nyugodtan békepipáljanak együtt.
Christi : Rendben van.
(Max belép. Elhőköl.)
Max : Lujza és a fekete párduc t Isten ne
hagyj el !
Christi : Jó hogy jön Max. — Válasszon I
Max (Lujzához) : Mindent meg fogok magyarázni.,.
Lujzn : A hölgv már mindent megmagyarázott. (Indul a cellája jelé.)
Max : Lujza 1
Lujza : Nincs több mondanivalóm. Jónapot,
kellemes Huhu-Hápit kívánok. (Be a cellába
és behúzza az ajtót.)
Max : Mit mondott neki?
Christi : Hogy a kedvesem vagy és követeltem, hogy mondjon le a javamra.
Max : Szerencsétlen. Ezt jól megcsinálta !
Christi: Miért? Azt mondta szívesen elhagy
téged. Eltemeti a tomahawkot, de nem dohányzik.
Max (ijedten) : J a j !
Christi : Annyira szereted azt a kis macskát?
Max : Ne macskázzon I Ez a hölgy a feleségem !
Christi : Be vagy rúgva? Chétardie grófné
egy másik nő.
Max : Az az álfeleségcm. Az igazi feleségem
az ál-Colbranné. Megmondom a tiszta Igazat.
Bizonyos okból egy vadidegen nőre azt mondtam, hogy a feleségem. Közben megérkezett
az igazi hitvesem, akit csak későbbre vártam
és így tört kl a botrány. A feleségemről azt
hittek, hogy a szeretőm.
Christi (sértődve) : Ugy. Szóval félrevezettél
te sápadt bőrű kutya ! Huhu-hápi I
Max : önhibámon kívül.
Leon (hangja): Nem kell engem jelenteni.
Én az izé vagyok... a perui követ.
Christi : Az uram hangja. Mit csináljak?
Mux : Bújjon el 1
Christi : Hová?
Max : Ahová akar.
Christi : Ha itt tatái végem van
(Kicsit
kapkod, aztán beszalad Lujza cellájába, az \ -esbe.)
Max : És ha engem itt talál I... (Tétováz, majd
fölfedezi az inhaláló fazekat,, odaül ; a kendőt
tejére borilja.)
(Leon belép.)
Leon: Pardon... eee... beszélhetek Gisbroek
felügyelő úrral?
Mnx (a fazékból) : Klukluklu...
Leon : Köszönöm, ne zavartassa magát. Itt
megvárom.
Max (gargarizál).
Leon : Köszönöm, már eleget ültem ma.
(Gisbroek kivont karddal berobog.)
Gisbroek: Kegyelmes uram...
Leon (ijedtében csuklani kezd) : Mi... ml... mi
történt?
Gisbroek : Most öltem meg Valentint !
Leon : Rémes ! Rájött valamire a kedves
nejével kapcsolatban?
Gisbroek : Dehogy. Faustot énekelem az
Arénában. (Max felé, oda se nézve.) Miért nem
szóltak át, hogy a kegyelmes úr itt van?
Max (a fazékból) : Kluklukluklu...

Gisbroek : Jó, most az egyszer még elnézem.
Hagyjon magunkra.
Leon : Kérem önt, kedves barátom, engedje
szabadon a két előállított egyént. Ez a kis
eee... fogság, jó lecke volt számukra... a feleségem is mondja...
Gisbroek : Szabad érdeklődnöm a márkiné
őexcellenciája hogyléte felől?
Leou : A feleségemet kissé kifárasztotta az
izé... a vacsora. Visszavonult a szobájába. —
No de nem lehetne a gyanúsítottakat szabadon
hogyishivjákolni? szabadonbocsátani?
Glsbroek : Talán méltóztassék őket személyesen kihallgatni. Ide zártuk be Chétardie
gróf kedvesét.
(Christi kilép.)
Leon : Mit keres maga itt Christi?
Christi ! Magát. Tudtam, hogy idejön és féltettem a merénylőktől, hát utánajöttem. Tévedésből becsuktak.
Leon (Christihez) : Még sem értem a maga
jelenlétét.
Christi : Dehogynem érti. Sokkal zseniálisabb,
semhogy ne értené.
' Leon : Hát igen, zseniálisnak zseniális vagyok,
azt belátom.
Christi : Elvégre ezek a szerencsétlen letartóztatottak mégis csak emberek 1
Leon (lelkiált) : Micsoda szív I Micsoda
angval 1
Glsbroek: (Udvariasan.)
Tessék befáradni
az Irodámba. ( Előrebocsájtja őket, elmennek.)
Rendőr (bejön) : Tessék kérem. (El.)
(Nelly, Max, Oscar, Joseph bejönnek.)
Joseph ! Harminc esztendeje vagyok lókereskedő, de így még nem tettek lóvá.
Nelly s Joseph bácsinál nem baj a lóvátétel,
mert a szakmában marad. De az uram, az
uram...
Joseph s Az urad örülni fog, hogy nem csaltad meg.
Osear : Én pedig azért örülök (Maxhoz.), hogy
nem kell önt útálnom.
Max : Részemről. Rendőr, hol van a fel
ügyelő úr?
Rendőr s Odabent tárgyal a perui követ
úrral, meg a fcleségivel, (Kimegy.)
Mux ! Még mindig itt van?
Nelly í Csak bízza a bácsikámra. ő t is elintézi.
Joseph s Megszelídítettem én már szilajabb
csikót is. (Kopog jobb ajtón. Bentről hallatszik :
» szabad.'* Megigazítja a nyakkendőjét.) Csak
az öreg huhuhápl ne volna itt 1 Az könnyen
kirúg. (Belép.)
Max (a cellákat nézi) : Szegények odabent...
Nelly : Az ajtókon ott a kulcs. És nem engedheti ki őket az ember...
Mnx : Hopp ! Van egy remek ötletem 1
Nellys Már megint? Végleg tőnkre akar
tenni?
Max s Ez tetszeni fog magának. Menjen be
az urához. Én meg a feleségemhez. Ilyen szük
helyen hamar kibékül az ember.
Nelly s Végre egy igazi jó gondolat 1 Bemegyek. (Megy.)
Osear : Megtiltom! Nelly... én rögtön segítségért kiáltok.
Nellys Nem kell nekünk segítség. (Bemegy.)
Max s Lujzikám... bungyuli-putyuli... (Bemegy.)
Osear (hallgatózik a Colbran cellája előtt) :
Bezárkóztak 1 (Tovább hallgatózik.) Szavamra
ezek... (Felzokog.)
(Dávid belép.)
Dávid s Ml baj fiatal úr?
Osear : Jöjjön azonnal. Csókolóznak.
Dávid s Egy nő, meg egy férfi?
Osear s Igen.

Dávid : Hát akkor minek jöjjek?
Oscar : Nelly húgom, a férjével, Colbrannal.
Akiről azt hittük, hogy Chétardie grófné.
Dávid : Vagy úgy? Kézrekerült a csempészbanda?
Osear (hallgatózik) : Most már csend van !
Ez még gyanúsabb !
Oscar s Segítség ! Segítség !
(Gisbroek jobbról beszalad. Leon és Christi utána,
végül Joseph.)
Glsbroek : Micsoda lárma van Itt?
Dávid : Szerelmeskednek a cellában !
Glsbroek : Ez mégis sok. (Kinyitja az 1 -est,
ahonnan Lujza és Max jönnek ki karonfogva.)
Ah ! A gróf és Colbranné !
Dávid : Dehogy. A hölgy a grófné 1
Gisbroek (kinyitja a másik cellát, ahonnan
Nelly és Colbran jönnek ki összesimulva.) : Ah !
Colbran úr és a grófné.
Max s Nem kérem. (Lujzára.) Ez a hölgy
tartozik hozzám.
Nelly (Colbranra) : És ez az úr a férjem.
Glsbroek (fejét fogja) : Ahogy akarják. Én
már mindenbe beleegyezem.
Colbran : ó Nelly ! Higyjek neked?
Leon : Kedves Max, maga alaposan becsapta
felettes hatóságát. I)e ami még jobban fáj...
hogy visszaélt a feleségem izéjével... eee... a
hiszékenységével és álnejet hozta vacsorára.
Lujza : Bocsásson meg neki követ úr, ahogy
én is megbocsátottam.
Leon : Na jó. És maga, szépasszony, ne
haragudjon rám, hogy a börtönben izélt... eee
sínylődött...
Lujza s Már el is felejtettem. Szinte sajnálom, hogy a külügyminiszter áthelyezte az
uramat Londonba.
Leon : Ugy? — Apropó... (Felbontja.) Engem
is áthelyeztek Londonba, nagykövetnek,
Nelly : Ez diplomáciai szabály. A követ és az
első titkár szorosan egymáshoz tartoznak.
Leon (Lujzához) : Nemde... ez nagyon hasznos szabály ! — És talán mehetünk is.
(Dávid, aki összefont karokkal figyelte a jelenetet,
most előlép.)
Dávid (vészljósló hangon) : Senkise mozduljonTOhbeu: Mi az? Mi az?
Leon s Fényképezés !
Dávid : A törvény nevében ! feljelentést
teszek Chétardie gróf úr és Colbranné asszony
ellen, csalás és csempészés miatt.
Gisbroek: Hagyjuk ezeket a privát családi
ügyeket.
Christi s Rögtön elintézem ezt a derék embert.
Dávid s Igaz. Hogy derék ember vagyok.
Christi : Mindig és mindenütt. A szenespincében is. A szobalányom elmondta.
Nelly s De a feleségének nem mondta el.
Joseph s Annak majd én mondom el, ha még
egy szót szól, a betyár mindenségit magának.
Dávid s Pardon. Ha szépen beszélnek velem
az más. Visszavonom a panaszt. Legyenek
boldogok Colbran úr és becses neje.
(Finaletto.)
Nelly s Ha valaki szereti az urát !
Rá kell tenni egy nagy üvegbúrát !
Leon s S mutogatni mint valami avult csodát.
Ilyet ma csak múzeumba lát.
Férfiúk s Ha valaki szereti a nejét
Az már falba verheti a fejét.
Osear s Ha valaki szerelmes
Az se hall, se lát
S legjobb, ha felakasztja magát !
(Utána mind éneklik a refrént addig, mig a díszletet szét nem szedik és a vasfüggöny le nem ment.)
FÜGGÖNY.
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Költs!
(Pályázat)

M u l a t s á g o s és elmeébresztő
játékunknak
nagy
sikere
van. I s m e r t
verseket, m e g t a r t v a a k ö l t e m é n y r i t m u s á t .és versmértékét, kell á t a l a k í t a n i
színházi v a g y f i l m t a r t a l m ú v á .
A jókat leközöljük a p á l y á z ó nevével, a legsikerültebb p e d i g m i n d e n
héten 10 p e n g ő s k ö n y v j u t a l o m b a n részesül. A p á l y á z a t o k a t a beérkezés sorrendjében közöljük. A z első fecskék a következők:
SZÍNHÁZRÓL
(Vadász György, Bp.)
Színház áll a nagy Duna mentében;
ó h ! be drága e kis színház nékem!
Könnybeborai két szemem pillája,
Hogyha nincsen pénzem a színházra.

EZRIVEL...
(Irta: Petőfi »Ezrivel terem a fán a meggy«
című verse után Radó Elemérné, Bpest.)

Szabadban bár fölláthatsz az égig,
De lelkedet vágyaid vezérlik,
Ha meglátogatod a színházat,
Lelked többé nem érez más vágyat.

Ezrivel terem Pesten a
Sztár...
Az ember színházba értük
Jár.
De a sok közt néha akad
Egy,
Kiért a nép a tűzbe is
Megy!

ARANY: A RAB GÓLYA
(Borbély T. Budapest)
Árva színész áll magában
Egy színháznak a lábjában
Repülne, ha volna szárnya
a színházba,
a deszkára! —
Tehetsége nincs, csak vágya!

Furcsa Isten teremtése
ö!
Olyan pesti izig-vérig
Nő.
Szegény fiú. fejét veszti,
Sőt,
Oltár elé is viszi a
Nőt!

PETŐFI: BEFORDULTAM
Befordultam a színházba,
Rágyújtottam a nótámra.
Azaz rágyújtottam volna,
Ha a játék nem folyt volnál
Csendben ültem meg a széket —
Nem is mentem én avégett!
Azért menteim, mert megláttam:
Jó darab megy a színházban.

Már olyasmit is gondoltam
Én,
Lehet a sztár akármilyen
Vén,
Ha az ember szeme közé
Néz:
Olyan édes lesz. akár a

JEGYSZEDŐ DALA
(Vadász György, Bp.)
Mit nekem te zordon színházaknak
Színészekkel vadregényes tája,
Tán csodállak, ámde nem szeretlek
S képzetem szín-orgiád nem j á r j a .

Három férje lehetett vagy
Négy...
Példát otthon mégis róla
Végy!
A színpadról akkor tűnik
El,
Mikor már az ördögnek sem
Kell!

A nézőtér morajló vidékén
Ott vagyok honn, ott az én világom
örömében ujjongni tud lelkem,
Ha a jegyek számozását látom.

10 P E N G Ő É R T É K Ű
könyvjutalmat nyert:
Vadász György, Bp., Margit-körút 26.
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SAKK
(Sam IiOyd-tól)

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK
(Postán küldjük el.)
D R E H E B luxuskeverék, díszdoboz:
HASKÓ IMRÉNÉ, Bj)„ Király-u. 105. I. 7.
2 F U T U B I T Intarziás P O H Á R :
K ESZE Y KALMÁNNÉ, Boglár, Fö-u.
H E L L E R
sajt, jnhtúró, v a j
csomag:
MA1RTON KÄJROLY, »p., Práter-u. SS/b. Hl. 2«.
G A L A M B O S ( F e r e n c i e k - t e r e 4)
TAMASSY I8TVANNÉ, Pécs.

divatsál:

K A L I M E N T g y ó g y c n k o r k a ( c s a l á d i doboz):
báró 8ENNYEY MÁRTA, Sátoraljaújhely.
1 díszdoboz S Z E B E N C S I M A C S K A N Y E L V :
RÓTH MARGIT, Vecséa, Arpád-u. 20.

A húzásra következő m a t t o t
önmattot kap 2 lépésben.

ad

vagy

BETÜREJTVÉNY
(Téglás Géza, Budapest)

U B Á N I A f i l m s z í n h á z b a 2—2 j e g y :
gr M SERÉNYI HENRIETTE, Bp., Sándor-u. 10.
VAGONÉ IRÉN, Bp., Erzsébet-tér 8. III. 18.
C A P I T O L - M O Z I 2—2 j e g y :
JÁNOS ANNI, Bp., Visegrádi-u. 9. IV, 1.
HARMATH J0Z8EIFNÊ, Bp., KAroly-köralt 12. Vi.
TUBNLIGHT
PALABA
komplett
l á m p a ( P á l a cs t s a , V á c i - ú t 66):
Dr. GYORFFY SÁNDOR, Zalaegerszeg.

MEGFEJTCSEK
az 11»:«. 28. tiámibál:
N e szél] s z á m (128) :
Í D I S KAR 10 ö
NEMOND J E L M I N D
ET TÁLKA
LÓTEJ
KUMAN IA M A N É N
D A L A I RODOSTO
U J J A S K E R É K AT
AMON MAGOK MME
R IM P E R E G RÁ I R
DN V E R O N K O N T O
ADM I R A L HA S I T
EISEN
KENTAUR
A N N U S J Á R D A DO
TAH ITK IMONDSZ
P TOLNA D É Z I
Nagykoresztrejtvény:

Klskeresztrejtvény :
SZÍVES
CSALÓK
Z D I A Z S IVA 0
E K E RAMON PAN
R I N K E N E ND
VEZÉR IGAZGATÓ
ELEM TSK Y SER
Z T I K Z NET 0
PS
ÖK K I H A T Á S
AZÁM K L IGA
KNER L I L T IRO
OTA S Ö T É T N TK
PÁ NÉV OKA
10
FRANC IANÉGYE S
Klskeresztrajtvény:
É P Ü L E T ELAKAD
VADAS K CSUPA
E L E K M IK CNOK
LO OD A VA LO LA
Ö L Ő AK I B A E L R
OKAP I AKARÓ
A E L A K ODE 0
H A T A ALÁ A D E N
O P K O M A S Á G NY
L A P K A R Á T SAX
OROZ S A G 0
H A B A R H DOROG
ÖL K I D O B O L B E
Kombináció:
JPlusz.

VILLIAMWORD SW0HTH
IDE
I L ABO AE G EA
LENA ÁO 0 ő S P A L L
DA PO T E A T S É É LA
E CANGOC I H A J L A K
JAM A L C A Z A R TUR
FÉLPERCESSZERELEM
I FÁZÓS Z AREKA É
GS K E N T E A R G E SR
y E S R N O S MEG A Z T
EZERHÉT SZÁZHETVEN
LINNÉ SZÉRŰ
LIEBE
ÖV É T A O L T B I Z BM Négyszög. Csillag. (Hul0 E S Z I Y ARA S É lám. Kör.
ROSSZIDŐ
BRÜSSZEL
Két kérdés: 1. Tizenő ÁRA S S N Z U T egy fordítás. 2. EgyforSZ SZÓ A Z A N A P H E ma messze.
Z S S O H E B E R S BATUM
Sakk: 1. e7—c8. (ViL A U R E N S A L M A T A D E M A lágos a c8-on ú j királyt
Á R T T Á T L K Ö D AOK állit fel.) Sötét bármely
NU SVD N E T LB E RK
2. H a 6—c7
0 S T E A L M A T A R A 0 lépésére.
K Ö Z Ö N S É G E S D E N E V É R matt.
MEGFEJTÉS
SAH D R E S D E N D O B
az 1938. 27. számBbók
F INGYEN DRYDEN R
Triplécé: 1. Kiszemel.
AH EA STROM E T LO
2.
Füllent. 3. Kicsinyes
L E N N AC I A S
IRAK
t. Balpárt. 5.
ÁRU E L AGA EO É K O ember.
(Hibá®
volt.)
B E R T E L T H O R W A L D SEN

zseb-

1 pár GFB aranyvirág harisnya:
MOHOS JÁNOSNÉ, Bip., An.drássy-út 12. I l t )
E g y doboz v i l á g h í r ű N I V E A c i é m e :
ZÖLDHELYI IMRÉINÉ, Bp-, PeitiStl S.-u. 9. II. 2.
E g y n a g y doboz V A L E R Y p o u d e r :
CSATH I8TVANNÉ, Sopron, Postafiók 68.
d r . N o s e d a OSMO p ú d e r :
FÍ.LEKI KLARA, Bp. Toldi F.-u. 72/a. III. 7.
GE-VI l a
selyemliarlsnya:
KAPOSI FERENCNÉ, Bp., Wafcrrownn-u. 38. 111.
B O O N ' s k a k a ó k ü l ö n l e g e s s é g , »/« k g :
KELLNER MARÓIT, Kispandursziget 2.
Î n a g y doboz S U L F A M Y L k é n p ú d e r :
KÖVE SI KATÓ, Peste rzsiSh et, Mairót-u. 62.
Dr. Noseda COLOSSAL szappan:
KOZÁK LAJOS, Za!'a«zentgrót.
P I A T N I K : MATYÓ B R I D Z S K Â R T Y A :
RÉVÉSZ MARTON, Balassagyarmat, Iskola.

KÖNYVEKET NYERTEK:
KOMAY FElRiENO, Románia.
TEREBESSY FRICI, Jugoszlávia.
PILLÉR JÁNOS, Csehszlovákia.
KELEMEN KATÓ, Románia.
MÁRVÁNY ISTVÁN, Románia.
KEMÉNY FERENCNÉ, Csebszilovákia.

REJTVÉNYÜZENETEK
Az á l l a n d ó h e t i J u t a l m a k r a p á l y á z ó k b e k ü l d é s i
h a t á r i d e j e a Színházi S i e t n e k
a i illető h e l y r e
é r k e z é s é t ő l számított 10 n a p .

A postin belküldött levelekre vagy levelezőlapokra
ráirandí : » FEJTORNA«. —Megfejtések a Színházi
Élet Bolt (Erzsóbet-köinúit 7.) levélszekrényébe is
bedobhatók. Már egy helyes megfejtéssel is lehet
páilyázni, do több megfejtéssé! nagyobb az esély.
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NAGYKERESZTREJTVÉNY
Beküldendő:

vízszint«« 1., 24., 86., 82., 110. és fügsőleses 7., 35., 55., 97.

VÍZSZINTES:
1. Közmondás
15. Mózes testvér», ai «1(0 zsidó
főpap
16. Az öt-tó s t r i k e , a Niagara
vizesé» köti össze az Ontarlótóval. Területe 29.000 k m '
17. Szlliclumdioxid és tíz vegyülete
19. T. D.
19. Ismeretlen
20. Alsórendű növényfaj
23. Az fi tulajdona
24. Arla Gounod: »Faust« olmü
operájából
25. Német prepozíció
28. Fohász
27. N. U.
29. Optikai benyomás
29. Tiltó szó
30. Tiltó szó
32. Tintatolt a papíros
33. Semmi
94. Tonna része
30. Szilágyi László és Márkus
Alfréd zenés vígjátéka, az
Andrássy Színházban ment
37. Mezőgazdasági eszköz
39. Az elsfi ember
M. Kikötőváros Finnországban
(fordítva)
41. Feltételes kótfiszé
42.'Szövetség, egyesülés
43. Olasi névelő
49. Nyak réeie
49. Budapesti Iskola rövidített neve
50. A monarchia utolsó uralkodója
volt
51. Darabeim
52. Nóta
54. Női becenév
56. Az évek száma
57. Vissza ás
59. Körrészlet
59. Angol névmás
60. Erőtlenedlk
61. Évszak kevert betűi
62. Gyengéd megszólítás
63. Alaszkai (olyé
64. Igeköifi
66. Háziállat
67. így eszik egy bennszülött angyalföldi
69. Kisközség Fejér vármegye váll
járásiban
69. Meglógni
70. Egyiptomi napisten
71. Német számnév
79. Tisztálkodás
74. Ere — latinul
75. Keleti istenség, embert, főleg
gyermeket áldozták tiszteletére
77. L. Z. £ .
79. B. F. L*.
91. Nőnemű latin szméiynévmá»
92. 1901—1908-ig az ü . S. A. elnöke
volt. 1906-ban megkapta a Nobel békediiat

83. Hitka — németül
84. Szénok — latinul
85. O. T.
87. Vissza: hamis
88. Számnév
89. Helyrag
90. Jelentós szerepe van a gazdasági életben
91. Minket — angolul
92. B m l l e Zola r e g é n y e

93. Angolna — németül
94. Prixos és Heile mostohaanyja
98. Petfill-vers kezdete
97. Török név
100. Fiúnérv
104. Római szám — és a kétszarese
108. Gas
106. Személynévmia
109. Művészet — mássalhangzói
ltO. A némafilm koronázatlan királya volt (+1926)
111. Alél
114. Betegek tartózkodási helye
115. Ló
118. Közintézmény (névelővel)
117. E. A.
US. Semmi
FÜGGŐLEGES :
1. Kötőszó
Ï. Alaosony fansik Belgium és
Franciaország határán
3. Görög betfi
4. Mennyiséghatározó
t. Tliti szó
6. Földmives teszi
7. Sportesemény Amsterdamban,
1938-ban
8. Feldolgoz
9. G. K.
10. ö k ö l v í v ó

11. Kávéban van
12. Indulatszó
13. Szeszes ital (ék. hibás névelővei)
14. Folyó 8outh-0aroUua D. 8. A.államban. Az Atlanti-óceánba
ömlik
16. Tagadás
17. T-vel: műalkotás
20. Siker jele
21. Szintén
22. Rémal hatos
23. Nagyközség Fejér megyében
26. Munkát végez
27. Kasán közepe
2«. Neki — németül
29. N. L.
30. Orosz nagyherceg (1350—1389.),
a Kreml épitfije, Moszkvát fővárossá tette, legyőzte a tatárokat
31. Rémal ötven
32. Űsldfikbfil eredő vallásos szertartáa
34. Tantárgy

35. Egy néhényéves sláger
(Krausz Mihály zenéje)
38. Vissza: vonatkozó névmás
39. Művészet — latinul
40. Hiv — kevert betűi
41. Isten — angolul
42. Növény az áloék családjábél
43. Beazédréss (névelővel)
44. I. Y.
45. Madár (ék hiba)
46. Capek hires színműve
47. Angol sebész (1927—1912.), az
antiizeptikus sebkezelés felfedezője
49. T. L.
50. Soha — németül
53. Kör része
53. Anatole France regényalakja
58. Mértani teat, alapja sokszög,
oldallapjai egy csúcsban végződő háromszögek
59. Csemege
60. Gyakran
61. Hégi hadieszköz
84. Idegen számnév
65. Háziállat
06. Z. D.
70. Spanyol folyó
72. Zárka
74. Vissza: szórakozóhely
75. Háziállat
76. Kötőszó
78. Női becenév
79. Vissza; mesterember
80. Római ötös
84. Szomjat oltani
85. T. L. 0. M.
86. Azonos a 84, függőlegessel
87. Fazék — angolul
88. Szibériában élő ural-altájl
nép
89. A papa papája
90. Snekhang
02. Igekötő
94. Tiz deci fér bele
95. Érkezne
97. Ballada
98. G. L.
99. Indulatszó
100. Amerikai elektrotechnikus, a
róla elnevezett távírókészülék
feltalálója (1791—1872.)
101. Rendben tart
102. Alpesi tartomány
103. Franoia filozófus (1798—1857.),
Saint Simon tanítványa, » pozitivista iskola megalapítója
105. Európa második folyója
106. Állat l a k á s a

107. Rémal szám
108. Háziállat
109. Személyes névmás
112. Latin prapozioló
113. Fém
114. T. L.
119. 5 — római számmal
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egyik kis költeményében érdekesen világítja meg
A FÉRFI ÉS A N ö
viszonyát. A versből nem igen tűnik ki a nők egyenjogosultsága.
(Megfejtésül a vízsz. 1., függi 1. és függ. 61. sorokba foglalt verset kérjük.)
63. Az angolok huszonnégy Arija
VÍZSZINTES I
A KÖLTEMÉNY ELSŐ ÉS
64. Itt az ész székhelye
MÁSODIK SOBA
60. Egy része az öbölnek
Napi-, de inkább hetilapok87. Mesterük Horatius volt
ban található men H hátsó
88. Melyiknek?
oldalak egyikén
89. Korszak
Kecskemét városa mint újjá70. Nem JA modorú — ahogy ez
épitOjének nevét
emlegeti.
Pesten minduntalan hallható
Egyébként a városnak polgár71. Betű az elemiben
mestere volt, amellett a század72. É. L. O.
forduló egyik avatott tollú
73. ÉvödO felelet az érdeklffdésre
újságírója
és
novellistája.
74. Elemista betű
Regényebet és népszínműveket
75. Hal van Ilyen
ls irt. Keresztneve Elek
7*. KettS — Idegen összetételekben
Fontos
esemény
a
gyümölcs
77. Római 2050
18. életében
78. A gallium vegyjele
80. Főleg dómjáról világhírű. Na
Örökké — angolul
és »vizi-érol
Flers és Cavalllet Pesten Is
81. A tárgy egyik kérdése
bemutatott vígjátékának
82.
A
magyar tenger
Iránéin cime. Nálunk INKOG83. Azonos betűk
NITO néven ment — húsz
84. Római duó
év óta másodszor . . ,
85. Helyére tettél valamit
Könnyeit potyogtntja
86. Pára
A esuzlmal győző
87. A német il«-nek ejti
Dicséretre méltatlan tulajdon88. Egyforma betűk
sága rendszerint az agglegé90. A rivalizálás kezdete
nyeknek
94. n
Atlnn isme
95. A magyar zene legnagyobbja
Semlegesnemű angol szemé90. A haloldal harcosai alkotják
lyesuévmás
97. Z. H.
A lebeszélés eredménytelen98.
Ritka női név
segere mi sem Jellemzőbb,
99. Nem fölötte
mint a válasz elején ez a
100. Keletázslal félsziget a Japán-,
szócska
és a Sárga-tenger között, mai
Étlen muzsika
hivatalos japán neve Chosen
•Evvel« mondja a városi ember
101.
Kereskedelmi
műszó
azokat a szavakat, amelyeket
103. Erre kell néha megtanítani a
a szegedlek >ö«-vel ejtenek
rossz gyermeket
Párt
103. Film vau Ilyen
Azonosan ejtendő betfik
104. Kommen — félmúltban
Melyik, az Istenért?
106. C. T. N.
Engem — latinul
107. Viz a hona
G. G. ö .
108. Klasszikus női név
Lap a magyar kártyában
109. Kecskemét gyümölcse
llratmis szerzeménye
Szíriai kikötőváros. Másnéven 110. Noszogatás
111.
Itatja az egereket
Aleppo
113. Trinidad határul
A távolba
114.
Pistike
kedveno játékszere
Fordított kötőszó, mégpedig
115. Távolkeleten tartoznak a gyenellentétes
gébb nem képviselői közé
Papírra vet
118. Az oszlopfO legfelső fedOlomeze
Szomját oltotta vele
Egyike a tej hatóanyagainak ;
FÜGGŐLEGESi
foszfortartalmú lipoid vegyület, amelynek a szervezetben
1. A VERS HARMADIK SORA
íontos szerepe van
2. Gróf Zrínyi Miklós építtette a
Mohamed Bibliája
törők ellen
Ül párja
3. Nőnemű frauela egyes (ék.
Barbarossa Frigyes szakálláról
hiba.)
Jegyezte fel a történelem ezt a
4. így Is lehet szenvedni, talán
tulajdonságot
ez a Jobbik
A toreador ellenfele
5. Te meg S
Korszakok
6. Ha ezt teszi valami, vagy
Azonos betűk
valaki — az uO elé ne kerüljön!
Kap az illet® — tehát egész
7. Priusza van az Illetőnek, de
logikus az e sorba foglalt
milyent
meghatározás
8. Ruhának v a n . . . (ha van . . . ) 59. Egy kis sérülés. Nem veszé9. Dán város, híres püspökségélyes . . .
ről. Dániának második legEgyforma betűk
nagyobb városa, a Kattegat
Egy, ma már nemigen szereplO
partján
fekszik,
amelynek
filmszínész neve
egyébként
legfontosabb kl62. Róla szól e rejtvény te —
részben
10.
W

11. VaUásrövldltés
12. Ilyen lesz a kabát, ha a falhoz
támaszkodni benne
13. Az élet próbaköve az embereknél
14. Istene a harcnak
16. Nehezen, de nagyon jól élvezhetők
17. MentO pont a sivatagban
20. Rt — németül
21. Azonosun eJtendO betfik
26. Alfonznak volt ú neje, ma
már e s a k a neje — elme
ugyanis nines
20. Embert esznek
32. Z. 1. H.
33. Lehetséges
34. Betű
35. Hollywood-bnn karriert csinálhat
37. Betű
39. Rakpart — németül
40. N. B. A.
43, Micsodák?
44, E. O. R.
45, Ezt a Jegyet a közraktár
álUUa kl a nála letett áruról
47. T. I. D.
50. A múlt században még divat
volt — ma már csak a mult
századra emlékeztet
58. Gyermekek csemegéje
59. Német prepozíció
VERS UTOLSÓ SORA
81. A
Kelme része
64.
65. Ezt a tulajdonságot, mint az
enyv JellerazSjét említhetjük
meg
67. Házépítésre használják
71. T. ö . Y.
72. Azonos betfik — egész garmadával
73. A rádióleadás hegye
evőeszköz
74. Magánhangzótlan
78. Az olimpián az 1500 méteres
siktutásiiuk lett — mellékesen
megjegyezve t nagy meglepetésre — a bajnoka
Babaslrás
79.
80. PetSfl kétbetűs verselnie
83. IdOhatározól szó
86. NévelO
8». Város Oroszországban
90. Lónak csemege
91. A művészet — franciául
92. E. T. S.
93. Natrluiu vegyjele
94. Egyszerű szerszám
98. An+dem
97. Rorate kezdődik ezzel
100. Háztartási alkalmazott átlagneve
101. Névelős főzelékféle
Petróleuma
híres
102.
FelsO-Ausztriának volt a fő103. városa
Rl, rl, rí
105. Eset — franciául
106. O, N. I.
107. Ke párja
109. ^ngol viszonyszó
111.
112.
113. Gyakori rövidítés
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NÓTA

VÉGE

CBokor Lajos rejtvénye) Beküldendő a bemondás.
VÍZSZINTES :
nóta vége : a htigyellárlson
ló könnyítés. A mulutságik erről a kevésbé vidám
széröl példáz nz Itt kővetkező
tos »bemondás» (Folytatók az 1. függőlegesben),
irosz város, egy napoleoni
őzelem színhelye
ingert rabló, kalóz — idegen
ival
nlvalA
•másol — más szóval
ódszer
ionos mássalhangzók
Itták, levelek nagy temetője
crag
Cgyíormn mássalhangzók
lídő legény, ltjone
egrővldltése számláknak vagy
yeheknek
i'enfajta römijéték Is van
im valódi
MAC vlzipólócsapatának egyik
les tagja
utómárba
számtan egy Idegen neve
•Ölet
:ándék, tervezés
ellélmévl tgenév képző
nneia Nyugat-Afrika főhelye
d. a vasutvonalak összessége
. . . . mater dolorosa«
áacalhangzó
ugol tengeri kikötő a L a
anebe-ban
terített asztalon a helye
őhalározó
elyhn tározó
a ka ó-gyár
izdasági gép
húnyt nagynevű francia festSflvész
atakláltás

8. Vashuzal
9. Szovjet politikus, akit a közelmúltban elitéltek
10. A pénzküldés egy igen kényelmes módja
11. Igekőtő
12. A szabadságharc egy kiváló
hadvezére
14. Nem eredeti, utánzott
15. Férfinév
18. Földmunkás teszi
30. Hosszas unatkozásra alkalmas helyiség
31. Vegyipari termék
23. Zárszerkezet
34. Helyrehoz, behoz

S6.
37.
30.
31.
35.
38.
38.
39,
41.
43.
43.
45.
46.

Amikor a bimbó fesllk
Egykori spanyol pénz
Gonosztettet követ el
Délnyugatl-EIfllndla egy pari
részlete (Zárt betűk t M. és L.
A nyílvesszők tokja
Store
Érdekes szokott lenni
A sütni Ige egy parancsol
ulakja
Zslnórdisz
Vonatkozó névmás
Kis súly
Mássalhangzó fonetikusan
Kissé udvariatlan megszólítás

FÜGGŐLEGES :
c 1. vízszinté» folytatása
•rmészetes állapotú, klkószftlen
ias kezdete
z ókeresztény templom előarnoka (Zárt betűk H «s X)
réz vegyjele
yttmöles
«gees
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