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Karácsonyi könyupiac 
irodalmi esemfinyl jelentő három újdonsága 

Móra Ferenc: Aranykoporsó 
Móra Ferenc legmonumentálisabb regénye. Ára 2 kötetben 
fűzve 5'60, egészbőrkötésben 12 — pengő. 

Móra Ferenc: Könnyes könyv 
Móra Ferehc legszebb versei. Ára fűzve 3'60, egészvászon-
kötésben 5'—, egészbőrl0.tésben 6"— pengő. 

Komáromi János: 
Az iró rég elpusztult 
Ára fűzve 3'20|JÍgé 

irangoz a mult . 
5i házának bus és derű 

íonköt^ben 6"80 pej 
íete. 

i l lusztrá 

íngő. 

irályfi 
>>A 

s f g e s 

Ifjus 
iloghné Hajós Teréz: A tornyos villa. 

a rádióból jól is 
"^íaschlk Álmos 

Ára egészvAszonk^ésben 

Móra Ferenc: D^bél 
Paraszti szegénység^tündérmesei fantázia 
optimizmus járja keresztül-kasul Móra e rem§] 

ÄWaschlk Álmos remekbe késsUIt színes képmellékle 
Ára egészvászonkötésben 

Kosztolányi Dezső :Vfranysárkány 
Tanár és diákok regénye. JeB? megértésse 
Jaschtk Álmos színes és fekete képeivel. X O i 

Ára egészvászonkötésb|n 5'40 pengő. 

Komáromi János P a t a k i diáko 
Realisztikus kép a legrégibb hagyom! 
Ára egészvászonkötésben 5'40 pengő 

Móra Ferenc: Hol volt, hol nem vü 
Móra Ferenc legszebb meséskönyve, remek szines képekkel. 
Ára egészvászonkötésben 5'40 pengő. 

étről. 

Mese Mozi 
A legváltozatosabb tartalmú magyar ifjúsági irat, 6-

yermekeknek, telistele képekkel, 
ra egészvászonkötésben 2'80 pengő. 

-10 éves 

GÉNIUS KIADÁS 
Kaphatók minden könyvkereskedésben 
Illusztrált tel jes k iadványjegyzékkel minden könyvkereskedés készséggel szolgál. 



muïïumsv 
Nagyon csinos, intelligens, izr. 
uri leány vagyok. Megismerked-
nék házasság céljából komoly, 
jómegjelenésü, biztos exiszten-
c iá ju fiatalemberrel. Tízezer 
pengő hozományom, elegáns ke-
lengyém és bútorom van. Jel-
igém: „Szép jövő". 
20 éves urileány megismerked-
ne házasság céljából izraelita 
pesti orvossal. Jelige: „Ren-
deló, butor, kelengye". 
Nyugd. tisztv. keres hasonló 
zsdn., 36-nál nem id. izr. (dip. 
is lehet) férf., ki megér. int. 
zenét, leányt kiu., hogg eau 
cteten dt vez. Tekint, pénz. la-
kás. „Csak szerencse kell" jel-
igére leu, a kiad, tou. 
Mag. ker . 21 é. érets . ur i l . 
ke r . hozil. 28—38 é. bdzt. poz. 
u. emb. ism. miel, házsg. célj. 
Hoz: félmillió led ér t . ing. but. 
ért . bel. Csk. telj. c. fényk. 
lev, vál. Jg. „Dipl. elônyb."  
22 é. érets. ker. uril. meglsm. 
házsge. oki. gyógyszerész. Ro-
mániai n. közsg. patikám van, 
melyn. bizt. kezil vzet. van 
szüksg. Kiv. lényk. vál. „Egy-
előre levelezünk" lg.-re a kiad. 
kér. 

Fírfialc kórul ajkad-« m i f f , ah' rum 
után. Ttatum jóhlíü, mtgírtS, 

Mztrbtyigtnyü, kű fthüg után vá-
gyik. Ha van ily, vtlim rekonlilkü, 
btcMÜlríts. tgittalgts, nyugdijat ál-
lású uritmbtr (Uk*t Stvtgy it gy*r-
mtkkJ). irjon ..MigértS kit cttko-
nunk" jtligérí. 

Vidéki, nagyon csinosnak mon-
dott . 26 éves, izr. úr i . hozo-
mánnyal, ismeretség hiányában 
megsimerkedne házasság céljá-
ból olyan biztos egz. rendel-
kező izr. ú r ra l , ki szorgalmas 
üzleti és házias élettársat , ke-
res . Jelige: „Véletlenül sikerül-
h e t ^ 
Tanítónő nyugd. állásb. Sí—40 
év. izr. uríernb. ismerets. férj-
hezm. célj. „Filodendron" jel-
i g e 
Bensülne 33 é. dipl. ufu jlg. 
mai. ellenőr. Vagy. képz. ulányk 
fékpes leire dsertó meltt 
viszik „É le t " jlgre. 

Levele van: Alice Pestre vá-
gyik. A havasok a l ján . Angol. 
Aranyhalacsku. Barna flu. szőke 
leány. Bia Mia. Csak azért is. 

i m 
Darling. Dupla szekfü. Diana. 
Es gibt noch Marcher . Engem 
még nem szeretett senki. Élet-
harmónia . Egy romániai. Elő-
ször Hollandiában. Főnyere-
mény. Fővárosi . Feles költség. 
Fehér hegyek fiától. Főhiva-
talnok. Fri tz Grünbaum. Ga-
lamb a v iharban . 22 éves. Há-
zias. Hozományom biztosan 
megfelel. Házfelügyelőnő. Hol 
nálunk, hol náluk. 25. Hozo-
mány biztositva van. Ideális 
asszony. Idegenlégió. Jelen és 
jövő. Jó család. Jó paj tások. 
„ 2 X 1 : 2 " . Kellemes és komoly. 
Két heti utazás 18. Kispolgári 
élet. Komoly házasulandó. Kis 
masamód. Kölcsön. Ketten lá-
nyok. Kedvező alkalom. Kalap-
szalon. Klára dolgozni akar . 
Karácsonyi boldogság. Krizan-
tém. Kántortanitó. Karácsony-
kor két hétig. Külön kassza. 
Lakásom is van. Miramare. 
Mecsekalja. Mad. Ree. Mind-
egyik a sa já t já t . Megfelelő negy-
venéves. Nem vén ember. Nem 
kommunista. Nem hozomány-
vadász. Per fek t . Nos, lássuk. 
New York. Nyáron találkozunk. 
Nagy jég. Orvos. Öszi esküvő. 
Önköltséges. ősztől tavaszig. 
Pesti találkozás. Pesti uriasz-
szony. Rejtett kincs 43. Sok 
kell a házassághoz. Szóké bar-
na. Százezer pengő. Szórakozva 
szeretnék tanulni. Szolid em-
ber. Szerény 10.001. Téli szórako-
zás. Szeretnék egyszer kicsit 
szeretni. Uri család. Vasárnap. 
Viziflu. Vagyon nem boldogít. 
Weekend villa. Torna és egész-
ség. 

filMLEZESÄT 
Nagyjégre jómegj. kellemes 
[lartn. keres, 28—34-1« érctts. 
rsin. izr. jómódú url. „Bérle-
tem van". 

Két jó bará tnő társaság hiányá-
ban ezúton keresi intelligens, 
28—30 éves, izr. u rak ismeret-
séflét. Jelige: „Fekete—Szőke". 

Melyik csinos uri kislány volna 
hajlandó egy idén érettségiző, 
18 éves urlfiuval levelezni? Vá-
laszt kérek „Szeressilk egy-
mást, gyerekek" jeligére u Sz. 
É. szerkesztőségébe. 

H 
Monsieur. .16 ans. -désire 'cor-
respondance irançaise avec 
dame distinguée d'une haute 
intelligence. Chilire „Solitude" 
à l'administration.  

ÄU. állásban lévő 30-as fiatal-
emb. vas. du.-i szinh. p.-nőt 
heres tisztv.- nő személyében. 
„Dzsimbi" leiig. Szerb-u. 10 
portáshoz. 
MISKOLCI SZÍNHÁZ ÉS TÂNC-
KEDVELŐ URILEANNYAL MEG-
ISMERKEDNE SZLOVENSZKŐI 
FIATALEMBER. EGYELŐRE 
JELIGÉS CÍMEKET LEVELEZŐ-
LAPON „WEEKEND" JEL-
IGÉRE KÉRNÉM E LAP KI-
ADÓHIVATALÁBA. 

Ilalló, fiuk! Ki levelezne egy 17 
éves. vigkedélgü, nevetű szemű, 
magas, karcsú, r. k. barna kis-
lánnyal. aki rajong a zenéért, 
maga is zongorázik, sportol, 
több nyelvet beszél, de azért 
örömmel forgatja a fözökanalat 
is. Jómegjelenésü, lehetőleg ro-
mániai, intelligens, jóérzésű fiuk 
írjanak ,,F6. hogy szeressük 
egymást" jeligével a kiadóba. 

MJSMSM&& 
Keresek 16—18 éves, magy. nem 
besziéló német lányt 2 kis gyer-
mek mellé, ki a háztar tásban is 
segédkezik. Csak jó bizonyít-
vánnyal rendelkezők levelét, 
fizetésmegjeldlésseU „Vidékre" 
jelig. Sz. É. kiadóba, ké rek . 

Zongorával rendelkező flatal 
úrinő lakás ellenében zongora-
órákat ad. „Megbízható" jel-
Igére hlrd. oszt. 

Szorgalmas, gyermektelen fiatal 
házaspár, férfi állásban, la-
kásért takarítást vállal. A leg-
jobb információt nuujthatjuk. 
Cim: Kiglics Imre, Színházi Elet 
Boltja. 
FRANCLA-NÉMETSZAKOS TA-
NÁRNŐ OI.O.SŐN IRAKAT 
VÁLLAL. CIM: SZÁNTÓ. KElí-
TÉSZ-UTCA 4. II. 7. 

Nyugd. áll. főtisztv. tanitói ok-
levéllel és gimnaziális tudással 
előkészít középiskolásokat és 
francia-német-olasz-angol nyelv-
oktatást vállal. Kretaler, Nürn-
berg-u. ä*. II. I».  
Iparművészeti kesztyüvarrást 
tanulhat műtermemben, IV., Ká-
roly király-ut 10, III. emelet 
Tel. 87-3-77. 

l í E T í A P 

Megnyílt « Színházi Élet rádióosztálya! 

Színházi Elet Boltja: 
Erzsébet-körut 7, sz. 
Telefon: 421-72 és 362-84 

Egyen- és váltóáramú készülékek raktáron. 
Mindennemű alkatrész a legolcsóbb áron kapható. 
Készülékek javítását és átalakítását garanciával 
vállaljuk. tm- Díjtalan szaktanács / 
Standard-, Tele funken-, Electrophon-, Maxwell-
készülékeket lakásán díjtalanul bemutatjuk. 



MIEL-E litt) 
Perzsaszőnyeget magus árhnn 
veszek. Telefon: 428—43. 

16i ist kimutató S drb pom-
pás francia bulluköluök nauuon 
olcsón eladó. Kutuám canelje: 
Lillu Pikker zu Herzog Meek-
lenbura• Szabd László, Szirák. 

Am. flytégő, kép, sznyg. szaln. 
rseinp. tlixh. tk r . Jul. elad. I.. 
Bognár-u. IS. 

Tölcséres gramof. 
8 p. „Olcsó" le. 

I I . feslm. 

Vikndhzt. vnk. fból. 
„Sgs" jg. 

Araj . 

f g y duplafedelü modern 
cfironometer aranyóra, 
maidnem uj, olcsón el~ 
adó. Bővebbet Sx. É. 
titkárnő. 

Vennék Biedermeyer garni túrá-
hoz keresztöltéses áthuzatot 
Ajánlatok: Guthy, Színházi Étet. 

Hatszemélye« porcellán étkész-
letet vennék priváttól. Ajánla-
tokat káreki „Nemes parcellán'* 
jeligére. 
Aridale ter r ier kóly. pedig. ela. 
11-ig 540-19. 
Megvenném vagy teljes Révay 
Lexikont, vagy ax első tizenhá-
rom kötetet. „Keresitrejtvény-
Pejtorna" Jeligére Sz. É.-hex. 

immjyA 
Szemfelszedés gyorsan, 

jól, olcsón. — „Siemfel-
szedő"-üzem, Akácfa-utca 
61. (Király-utcánál.) 

• 
Kinek ml a bogara: Roth-

schild gyűjt i - Ditrichstein 
i r t j a ! 41-6-55. 54 és 53. 

• 
6 drb. művészlap 4 pengő, 
gyermekfelvételnél is. Foto 
Sebes, Erzsébet-körut 20. 

I. emelet. • 

R o h á e s I l o n a 
k o z m « f l k á | a 
E r a a é b a t - k r t V « . , I . 

* 
CSÍPŐSZORÍTÓ, 2 gummi-
résszel P 3.80-tól. Welsz 
Arnold, VII., Károly-kör-

ut 17. 

DrótszfirO loxlk. importál t kl-
tlinfi szülőktől, Dr. VOITHNÉ 
Ica tenyésztőnél eladók. Török-
bálint. Walla József-utca I I . 

j ^ Ê ^ Világmárkás 
zongorák 

hatszáz pengőtől, 
tisztviselőknek a legcsekélyebb 
részletre is. Opera Zongora-
terem. Klauzál-utca 35. 

• 

Alig használt Musica-pianinó 
olcsón eladó. Bővebbet a Szín-
házi Elet Bol t jában. (Erzsébet-
kr t 7.) 

• 
Egyszer versenyben játszott 
elsőrangú D U N L O P-
labdák rendkívül jutányos 
áron átadók. Érdeklődés a 

hirdetési osztályban. 

FO M Í e n r i e r e k i 

«ima Tafy drótjiorÁj. u o u u l 
n ( y kirioniTTt i tr iki t f t . 

O a i i t i n , dljmantM káiriHtlt. 
Magyar Foxterrier Club 

Zoltán-utc 6. T«l. I 23-0-87 
Díjtalan azaktanácsadáj 

Havi 50*lillíríri 
béreljen VOOEL-eal l lárt . Vétel 
esetén a fizetett bérleti dUat a 

vételárba beszámítjuk. 
Modern eslllárok.álló-
lámpák, falikarok 
nagy válasstékban I 
VIII., Mária Terézia-
té r 3. Telefon: 30-1-23. 

Zongorát, vagy pianinót 
azonnali készpénzfizetéssel 
sürgősen vennék. Telefon: 
395—03. 

• 

HARCSA sxabó fraM/a 
FOGALOM 

IV., Vdrosfiáx-utca 16. sx. 

REJTETT HIRDETÉSÜNKnek olyan rendkívüli sikere van és olyan tömegek-
ben érkeznek a megfejtések, hogy állandósítottuk est a kedves játékot és esen a 
héten Ismét 20 értékes dijat tüztünk ki azoknak, akik a mostani ssám hirdetései 
kBxBtt elbujtatott, oda nem tartozó valamit megtalálják. 

Az előző ssám Rejtett Hirdetése FEHÉR JOLÁN KOZMETIKA hirdetésben el-
helyezett bicikli volt, A megfejtők közül husinak elküldtük ac ajándékra ssöl« 
utalványt. 

A beküldési határidő mindig ai uj szám megjelenését megelöső keddi napon van. 



Vegyen jót és adjon 
hasznosat karácsonyra! 

51 karácsonyi vásárunk a példátlan 
olcsóság jegyében indult meg! 

NEMANY PÉLDA OLCSO. 
P Mintás, kockás valódi nyersselyem, 

80 cm. széles, ruhára legszebb • 
Voile mousseline imprimée, 100 

cm. széles, estélyi ruhára . . . 
Valódi japán foulardselyem, remek 

mintákban 90 cm. széles . . . 
Crepe de Chine façonnée, divatos 

ruhaanyag, 100 cm. széles . . . 
Crepe georgette, műselyem, minden 

szinben, kiváló minőség . . . 
Flamisol satin, legújabb estélyi 

ruhaanyag, igen finom pasztell-
színekben, 100 cm. széles . . . 

Crepe de Chine imprimée, valódi 
hernyóselyem, eredeti francia 
minták 

Crepe mongol, duplaszéles, egész 
nehéz minőség, az összes divat-
szinekben 

Sima ruhabársony, 70 cm. széles, 
köpperhátu, nethéz minőség . . 

Ia tenmiszflanell, 70 cm. széles . . 

1.95 
1.90 
2.50 
3.90 
3.50 

4.50 

3.50 
5.90 

- . 58 

SZAbOTT ÁRAINKBÓL 
Mosódclain, u j mintákban, 70 cm. 

széles ' 
Mintás marquisette, kiválóan mos-

ható, 70 cm. széles " 
Mintás műselyem, gyönyörű min-

tákban, 70 cm. széles . . . 
Francia mintás cémagrenadin, 100 

cm. széles 
Bársonyflanell, szép virágos min-

tákkal, pongyolára, 70 cm. sz. . 
Divatmatlassé pongyolakelme és 

ruhaanyag, 80 cm. széles . . . 

Tweed ruhakelme, 80 cm. széles . 

Bouclé, tiszta gyapjú ruhakelme . 
Jersey melé, divatos gyapjúszövet, 

110 cm. széles . . . . . . . 
Kashana, tiszta gyapjúszövet, ru-

hára igen alkalmas 
Gyapjutiflis, legújabb ruhakelme, 

minden szinben 
Diaromain, elegáns sima gyapjú-

szövet divatszinekben . . . . 

P 
.78 

1.90 
1.38 
2.20 
1.85 
2.95 
3.90 
4.80 
4.40 
4.50 

Nehéz s e l y e m b r o k á t k u p o n o k 130 c m . szé lességben , k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g -
b a n , p á r n á k r a , t e r i t ő k r e , m é l y e n leszá l l í to t t á r a k o n ! 

S i m a és m i n t á z o t t s e l y e m k e n d ő k , c r e p e d e C h i n e - s á l a k , n y a k v é d ő k 
n a g y v á l a s z t é k b a n . 

M i n d e n a j á n l a t u n k á r b a n , m i n ő s é g b e n és g a z d a g v á l a s z t é k b a n 
egyedü l á l l ó ! 

K i r a k a t a i n k a l e g k í v á n a t o s a b b k a r á c s o n y i a j á n d é k o k m ű v é s z i k i á l l í t á s a ! 

M i n t á k a t v i d é k r e k í v á n a t r a készségge l k ü l d ü n k . 

FISCHER SimON ÉS TÁRSAI R.-T. 
selyem- es dluatáruitáz Budapest. v„ Bácsi-utca 10. 

l - v ' 



TŐKÉS ANNA ÉS CSQKEOÄ O l l U 
Vígszínház: „Naplemente előtt" (László' fcflt) 



ÉJ királynőié 

6 

Próbálok e g . y e t m á s t . . . 
Irta : Márkus László 

Magyar Színház, Beöthy László . . . bizony régen 
volt s ma már alig emlékszem, hogy 'miivel tudott rá-
venni a vezér, ihogy leszerződjem hozzá rendezőnek. 
Mert nem nagyon akartam, azt tudom. Legelőször 
Földes Imre darabját, a „Császár katonáit" .rendez-
tem. Akkor ez igen nagy siker volt, s a fiatal színház 
fiatal társulata a fiatal rendezővel további szép pró-
bálkozásokra gyürkőzött. Sasfiók, Hamlet, Orosizok, 
Anatol, Bianca Posnet, Zöld ikakadu, Gunyvacsara, 
csupa emlékezetes dátum. Csortos, Törzs, Gombaszögi 
Frida, Rátkai Marci, Fényes Annuska, Sebestyén Géza 
és még sokan, lelik es kezdők az én fiatal együttesem-
ben. Azután Az ember élete Andrejevtől, a II. Lajos 
Darvas Lilivel és mit tudom én, 1— jött a kommün, 
filmek, kabaré és egyszerre egész véletlenül az opera. 
Farsamgi lakodalom volt az első operai munkáin, 
aztán Thais, Parsifal, Pelleas és Melisande, Háry 
Jánois, Tánc, Az egész Ring, Tannhäuser, Tristán, Fi-
garó, Cosi fan tutte, Székely fonó, azután az Oedi-
pus Rex, Erzsébet-legenda, Francesca da Rimini, 
Falstaff, Túrandó t, Mosoly országa, János vitéz és 
még sok minden és ott az Operában is a Csongor és 
Tünde pantomim formában és legutoljára az Egyip-
tomi Heléna. Most pedig, itt, a Nemzeti Színházban 
Csongor és Tünde, aztán még próbálok egyet-mást, 
legközelebb, ba a jó Isten segit, a Jones császárt is 
mindenekfelett rendezni szeretném a Nemzeti Színhá-
zat, hogy a nehéz idők terheit viselhessem roskadás 
nélkül s épen örökölje az utód és maradhasson a 
magyarság zengő orgonája mindőrökön örökké. Amen. 

MlrlíT 

Csongor 
Pansper t l Terka kosztiiiutcrvei a Csongor és Tündéhez 



— Van nektek fogalmatok a legegyszerűbb udvariasságról? 
Ladomerszky Margit. Bárdi Ödön, Jávor Pál, Slltkey Irán, Kovács Károly, Makay Margit, Ciortoa Gyula 
Vígszínház; „Naplemente előtt'* (Lállló felv.) 

A hét eseménye Hauptmann klasszi-
kus szépségű, drámája: „Naplemente 
előtt". Tudjuk, hogy olvasóink jobban 
őrülnek, ha nem igy kezdjük sorain-
kat, mert aki dicsér, az nem mulatsá-
gos. Alább — azonnal eleget fogunk 
tenni annak, amit az olvasó elvár tő-
lünk. Bocsánatot kérünk ezért a pár 
komoly sorért, de önmagunkat ten-
nénk nevetségessé, ha a „Naplemente 

elötf-rőt máskép imánk, mint a leg-
nagyobb tisztelet hangján. Egy nagy-
stílű műnek nagystílű előadása ez, — 
főszerepe a legnagyobb magyar mű-
vésznek, Csortos Gyulának legtökéle-
tesebb alakítása. Itt elnémul a kritika, 
írónak, művésznek, színháznak egy-
aránt csak hálával és elismeréssel 
adózhatunk. 

A darab tartaima örök és örökké 
érdekes emberi probléma. Lelietsé-



sêges-e, megengedett-e a hetvenéves 
férfi és a tizenhétéves leány szerelme? 
Minden felvonás után fellángolt a szen-
vedélyes vita. Egyik kiváló kritikusunk 
azt állította, hogy itt nem a darab me-
séje fontos, hanem a hetvenéves férfi 
érzés- és gondolatvilága. Volt, aki azt 
mondta, hogy a dráma egy rendkivüli 
férfi rendkivüli esete és volt, aki az el-
lenkezőjét állította, hogy az ilyen sze-
relem gyakori, sőt mindennapi dolog. 
Vitatták, hogy fiatal leány szerethet-e 
öreg embert szerelemmel. „Ki van 
zárva", mondták egyesek. „Intelligens 
leány csak idősebb komoly embert 
szerethet", mondták mások. Voltak, 
akik ugy vélekedtek, hogy a darab 
hőse hires nagy ember és cselekedetei 
más megítélés alá esnek, mint a közön-
séges halandóé. Egy hölgy halkan 

— Édesanyánk emlékét bántanánk meg, ha ait • 
varrónAt Ide engednénk magunk k&zé 

Korát» Károly és Hakay Margit 

Vlgulnhán ..Naplemente elítt" 
(Usxli leír.) 

— Most Jelentik be ax Urnák, hogy egy uj ember érkexett a ISIdre 
Tőkéi Anna és Csortos Gyula 
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— Nem Toltunk ml ketten mir együtt valahol? . 
Vl„ . . , —j , , öd«n. Csortos Gyula és Tőké« Anna 
Vígszínház: „Naplemente előtt ' (I-ászló (elv.) 



megkérdezte, hogy elképzelhető-e het-
venéves asszony és húszéves flu szerel-
mei A válasz általános felzudulás volt 
is a szokott indokolatlan férfi-indoko-
lás: Nő, az más.. 

Szerény véleményünk, hogy minden 
embernek — legyen férfi vagfy nő — 
szerelmi élete (egészen addig, amig 
köz- vagy önveszélyessé nem válik) a 
legmagánosabb magánügye. Senkinek 
semmi köze hozzá. Ezen felfogásunk 
alapján, kettőzött érdeklődéssel és fel-
háborodással kisértük a hetvenéves 
férfi családjának ijesztően élethű, go-
nosz manővereit. (A pálma Makai Mar-
gité, egy púpos, hisztériás vénlány sze-
repében. Nagyszerű volt.) Amig a mes-
terien megirt darabot és a tökéletes 
előadást néztük, szivvel-lélekkel a hős 
mellett voltunk. Csak amikor főpróba 
után, a szinház túlfűtött hangulatából 

kiléptünk a nyirkos, ködös novemberi 
utcára, jutott eszünkbe: Mit szólnánk 
— nem — nem is mit szólnánk mi? 
Mit szólna maga Hauptmann, ha 
a saját hetvenéves apjáról vagy nagy-
apjáról volna szó? 

Filmet kettőt is láttunk e héten. Meg-
néztük a Royal Apollóban „A repülő 
arany" cimü magyar filmet. Nagyon 
elszontyolodtunk azon a szomorú té-
nyen, hogy amikor egyszer végre vala-
hára aranyat hoznak ebbe a szegény 
országba, akkor gonosz emberek le-
gépfegyverezik az aranyat hozó re-
pülőgépet és a kincset elrabolják. Sze-
rencsére happy enddel végződik a do• 
log. Gyergyai István megtalálja az ara-
nyat. Hála Istennek! így karácsony 
előtt elkel nálunk egy kis arany. 

Véleményünk a filmről9 Magyaror-

— Hát Itt vagyunk, kicsikém! Majd elmegy a kedve attól, hogy mások dolgába üsse aa orrát! 
Borteleky Valéria, Kertésc Gábor. Vass Éva. Rublnyl Tibor a „Repülő arany"-ban 



Tauber i s a gyerek a ..Haiu« 
csókok" cimQ filmben 

Még egy premierről 
kell beszámolnunk, hu 
nem is a szinház és film, 
de egy másik népszerű 
pesti szórakozás terén. 

Ismerősünk nyugodtan 
ült otthonában, szürcsölte 
ebédután feketéjét és új-
ságot olvasott, amikor be 
robbant a szobalány: 

szágon annyi a zseniális iró, tehetsé-
ges rendező és szép leány, hogy egé' 
szen biztosan akad majd magyar film 
— és reméljük, nem sokára akad, — 
amely minden gépfegyverezés nélkül 
repít aranyat az országba. Ugy-e, ezt 
szépen mondtuk1 Tapintatosabban 
már alig lehetett volna. 

És megnéztük a Tauber-fllmet, 
melynek sokatigérő címe „Hazug csó-
kok". 

Van ebben a filmben egy dal: „Scha-
de, dass Liebe eine Märchen is". Ab-
ban a valószínűtlen esetben, hogy az 
olvasónak hat felesleges pengője akad, 
— fordítsa az összeget 
arra, hogy megvegye ezt 
a dalt gramofon-lemez 
alakjában. Tauber olyan 
szépen énekel, hogy majd-
nem irgalmazunk a film-
nek. De csak majdnem. 
Nem fojthatjuk vissza 
megjegyzésünket, misze-
rint a művésznek még egy 
magyar nótát is kelletett 
volna énekelnie. Azt a nó-
tát, hogy: 

„De ahol a szép lány 
[terem, 

Azt a földet nem 
ismerem ..." 

— Kérem, nagyságos asszony, egy 
ur várakozik az előszobában. Ezt a le-
velet hozta... 

Ismerősünk felbontotta a levelet. 
Ennyi állt benne: Sikerül vagy nem 
sikerül1 — „Nem értem", szólt isme-
rősünk. „Majd beszélek azzal az 
úrral..." Mire kiért az előszobába, 
ott találta a levélre szóló választ. Si-
kerültl A levélíró eltűnt és vele tűntek 
el az előszobában lógó összes kabátok 
és bundák. 

Ez volt az idei szezon legjövedelme-
zőbb premierje. 

A filmben tudniillik há-
rom hölgy szerepel. Nem 
tudjuk, az olvasó ismeri-e 
látásból Taubert. Ha igen. 
minden további magyará-
zat nélkül meg fogja ér-
teni, ha azt mondjuk, 
hogy Tauber a hölgyek-
hez képest -Miss Európa. 
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A napisaj tó meglehetősen hü por-
trét rajzol t Budapest u j főpolgármes-
teréről, Huszár Aladárról. Mi most 
Budapest első asszonyát, a főpolgár-
mesternél muta t juk be a közönségnek. 
Szerény és racionális lényét jellemzi 
mind já r t az első mondat , amellyel az 
intervju kezdődik: 

— A jót könnyű megszokni, a 
rosszra kell készülni az életben — 
mond ja a r ra a kérdésünkre, hogy mi-
képpen érzi magát u j szerepkörében? 

— Egész életemben mindig szerény-
ségre és egyszerűségre törekedtem. 
Ezt lá t tam magam előtt a szülői ház-
ban és ebben a szellemben neveltem 
három gyermekemet is — azt hiszem, 
sikerrel. Budapesti leány vagyok, 
édesapám a közigazgatási biróság má-
sodelnöke volt, itt nőt tem fel Pesten, 
a Wesselényi-utcában, egy szép kis 
kertes házban. Imádom Budapestet és 
volt idő, amikor szerencsétlennek 
éreztem magam, ha nem sétálhattam 
végig a gyönyörű Dunapar ton . 

— Budapestről Balassagyarmatra 
kerül tem mint fiatal asszony és 12 
évet töltöttem ott. A legsúlyosabb és 
legválságosabb esztendőket, amelyek-
ről olyan szép könyvben számolt be 
Tormay Cecil. Az irónő vendégünk 
volt nógrádi házunkban és akkori él-
ményeiről irta a „Bujdosók könyve" 
cimü korra jzá t . 

— Balassagyarmatról Esztergomba, 

illetve Győrbe helyezték fér jemet , fő-
ispáni lakás azonban egyik helyen 
sem volt és akkor rendeztük be ezt 
a pesti o t thonunkat , amelyben ma is 
élünk. 

Az egyszerű polgári uri lakás, 
amelynek legfőbb disze néhány csa-
ládi portré, elárulja, hogy a gazda 
nem nagy, fényűző életet él. 

— Társaságba csak most kezdünk 
igazán járni — m o n d j a Huszár Ala-
dárné —, most ismerkedem meg azok-
kal a dámákkal , akikről eddig is any-
nyi szépet hallottam. Eddigi életünk-
ben nem nagyon sokat j á r tunk társa-
ságba, legfeljebb néhány kisebb es-
télyre és zsúrra. Hangversenyekre, 
színházra nem igen tellett. Sze-
rény jövedelmünkből kellett nevel-
tetni Béla fiamat, aki most érettsé-
gizik a re formátus főgimnáziumban, 
Vera lányomat, aki érettségi u t án egy-
éves kereskedelmi akadémiát végzett 
és Máriát, aki szintén kereskedelmibe 
járt . Mindkét lányomat igyekeztem az 
életre nevelni, Vera már nagyon sze-
retné kereskedelmi tudását értékesí-
teni — Gschwindt Edittel együtt ta-
nult, ő a legjobb barátnője, aki már 
mint önálló vezérigazgató vezet egy 
nagy vállalatot, — de nekem az az ál-
láspontom, hogy nem szabad nekik a 
kenyeret azok elől elvenni, akik arra 
iá vannak szorulva. Vera még csak 
néhány kisebb társaságban volt, idén 
megy először nyilvános bálba, meg-
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ígértem, hogy a jogászbálon ő lesz az 
egyik bálnyitó leány. 

— Színházba nagyon szívesen já-
runk, én is, f é r jem is. Nagyon Szeret-
jük Gombaszögi Fridát , Bajor Gizit 
és a Góth házaspárt . Színházon kivül 
sokat j á runk moziba, kevesebbet 
hangversenyre. A gyerekek, sajnos, 
nem nagyon muzikálisak, a fé r jem 
kitűnően zongorázik, illetve csak zon-
gorázott. Most, sajnos, nem jut idő 
ilyesmire. Egész nap el van foglalva, 
alig egy órát tölt itthon. Féltem, hogy 
a nagy m u n k a deriis nyugodtságát 
idővel meg is változtatja. Csak korán 
reggel, a reggelinél tudok vele hosz-
szabban beszélgetni és akkor is milyen 
nehéz feladatom van. Rengeteg isme-
rős és idegen keres fel o t thonunkban, 
mindenféle kérvénnyel, kéréssel, egyi-
ket se tudom elutasítani. A reggelinél, 
ha f é r j em jókedvű — rendszerint az 
szokott lenni, — csúsztatom 

mellé a kérvényeket, azzal a kéréssel, 
hogy kedvezően intézze el őket. 

— Remélem, hogy nagy elfoglalt-
sága mellett m a j d jut idő, hogy néha 
Operába és színházba is já rhassunk. 
Szinház mellett egyik főszórakozá-
sunk a bridge. 

— Sportolni r i tkán szoktam. Béla 
fiam ki tűnően úszik, f é r j em néha va-
dászik, én a vadászatokon rendszerint 
akkor vagyok boldog, ha a szegény 
kis állat elmenekül. 

— Nagyon boldog és büszke vagyok, 
hogy fé r jemet Budapest főpolgármes-
terévé választották meg és hogy a 
saj tó olyan szivesen fogadta őt. Min-
den egyes újságcikket kivágtam, eltet-
tem a családi emlékek közé. Adja az 
Isten, hogy annak a várakozásnak, 
amelyet Budapest közönsége hozzá 
füz, minden mér tékben eleget tud jon 
tenni. 

Husiár Aladárné, 1 «polgármester neje. in tervju! ad Guthy Böskének 
(Seldner leír.) 
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— Pesten « B » 



Jövö héten jelenik meg 
a Színházi Élet karácsonyi albuma. 

Az ezüstfedelü, közel 400 oldalas karácsonyi szám újból olyan rendkívülit nyújt a 
közönségnek, hogy beszélni fognak róla. 

Még a Színházi Élet sem kedveskedett olvasóinak soha olyan előkelő iró- és 
festőgárdával, mint az 1932-es karácsonyi album. Móricz Zsigmond, John Galsworthy, 
Hatvany Lili, Babits Mihály, Erdős Renée, Hunyadi Sándor, Kemény Simon, Szép 
Ernő, Zsolt Béla, Zágon István, Lakatos László, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, 
Krúdy Gyula, Nádas Sándor, Egyed Zoltán, Farkas Imre, Bródy Lili, Somlyó Zoltán, 
Emőd Tamás nevei azok, amelyeket kiemelünk a karácsonyi szám irói és költői 
közül. László Fülöp, Iványi Grünwald Béla, Gábor Móric, Pólya Tibor, Szőnyi István, 

Mí lese a Színházi Élet 
karácsonyi ezűsfalbumában? 
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Komáromy Katz Endre, Jaschik Álmos, Hermann Lipót, Feiks Jenő — néhány név 
azok közül, akik a Színházi Élet karácsonyi számának portréit és illusztrációit fes-
tették és rajzolták. Gáspár Antal, a legnépszerűbb karikaturista a karácsonyi számban 
közli naplóját — rajzokban. Irodalmi, politikai és társadalmi életünk valamennyi 
híressége felvonul ebben a rajzsorozatban, amelyet bizonyára nem mindennapi élve-
zettel néz majd végig a közönség. 

A karácsonyi szám gyönyörű képekben mutatja be 
a legszebb pesti gyerekszobákat. 

Külön érdeklődésre tarthat számot az a riport, amelynek Pesti elválaszthatatlanok a 
cime. 

írók, színészek katonafényképét és katonatttrténeteit 
közli a Szolgálati időm emlékére cimü cikk. 

A Színházi Élet karácsonyi albumának külön értéket kölcsönöz 
a világhírű sztárok lakáscímének jegyzéke. 

Sem európai, sem amerikai lap nem közölte még ilyen részletességgel a világhírű 
filmcsillagok magánlakcimét és telefonszámát. A Színházi Élet karácsonyi számában 
jelenik meg például először Greta Garbo és Marlene Dietrich magánlakásának a cime. 
Uj rovatot is nyitunk a karácsonyi számban, amit bizonyára nagy őrömmel fogad az 
intelligens közönség. Alig van ma népszerűbb és divatosabb tudomány, mint a lélek-
elemzés. A Színházi Élet legkitűnőbb analitikus professzorok vezetésével 

pszichoanalitikus iskolát nyit, 
amelynek keretében az olvasó olyan kérdésekre kaphat választ, amelyeknek megol-
dása és elemzése idáig úgyszólván teljesen hozzáférhetetlen, vagy megoldhatatlan volt 
számára. A pszichoanalitikus iskolát Stefan Zweig, a világhírű író és Wilhelm Steckel, 
a nagy pszichoanalitikus konferálja be. 

Erdős Renée „Az ezüst herceg" cimmel kis regényt irt a karácsonyi számba. 
A karácsonyi szám kezdi el közölni Farkas Imrének, a népszerű Írónak u j regényét. 
Akik eddig Farkas Imre legújabb munkáját olvasták, azt mondják, hogy ez az iró 
legkitűnőbb és legőszintébb munkája. 

Farkas Imre „Az iglót diák" cimen megírta éiete regényét. 
Derűs, megható, mélyen emberi vallomás ez a regény, amely ma, amikor olyan divatos 
műfaj az önéletraj és az életrajz, különösen nagy sikerre tarthat számot. 

A karácsonyi album megismerteti az olvasót 
a römi konkurrensével, a legújabb kártyajátékkal, a Blzl-vel. 

A karácsonyi szám Európában elsőnek közli azt a szenzációs riportot, amely fény-
képekben mutatja be Greta Garbo öccsét, Sven Garbo festőművészt és Garbo édesanyját. 

A karácsonyi szám darabmelléklete a szezon legnagyobb sikerű színdarabja, 
Melier Rózsi „ír ja hadnagy" cimü színműve. 

A karácsonyi szám közli a Miss Ufa-pályázat döntését s a választásról szóló riportot. 
Kottamelléklet a „Parlez moi d 'amour" és négy magyar nótasláger. 

Egyelőre csak ennyit árulunk el 
a Színházi Élet karácsonyi ezüstalbumának tartalmából. 

Természetesen néhány mondatban nem tudjuk eléggé érzékeltetni a közönséggel, hogy 
mennyi érdekes cikk, meglepetés, játék, olvasnivaló, szép kép, több remek Angeío-
magazin vár arra, aki a karácsonyi albumot megveszi. S végül' — a karácsonyi szám 
legnagyobb attrakciója: közel 400 oldalas albumunk, az összes mellékletekkel együtt 

csak egy pengőbe kerül. 
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Ki lesz az idei JVliss JVLagyarország ? 

január 15-én lesz, 

a már ismert zsűri előtt. 
A választás helyét és pon-
tos idejét időben közölni 
fogjuk. A választáson azok 
a leányok vesznek részt, 
akik beküldött képeik 
alapján meghívót kapnak 
az előzsüritől. Ide tartoz-
nak természetesen azok a 
Miss Ufa-jelöltek is, akik 
kisérő levelükben kérték, 
hogy egyben a Miss Ma-
gyarország-választásra is. 
nevezzük be őket. 
Beck Valicskó Magdii 

(Foto Földe«) 

Nagy Malier 
(Grál felv.) 

Tálas Murgi 
(Foto Gráf) 

A Miss Magyarország bál 
ügyében egész sereg aggo-
dalmaskodó levelet kap-
tunk az utóbbi hetekben. 
A levelek az érdekeltektől 
és azok szüleitől jöttek. 
„Félünk — írják a legtöb-
ben —, hogy a választás 
uj rendje el fogja rontani 
az egész báli éjszakánkat. 
Egy ilyen forgatagban nem 
tudni, hogy az úgynevezett 
láthatatlan zsűri figye-
lembe vesz-e majd minden 
aspiránst". Mások abbeli 
aggodalmukat fejezik ki, 
hogy a tánc fáradsága 
esetleg épp a döntő pilla-
natokban fog kiütközni 
rajtuk. Nem lehetne hely-
reállítani a régi, igen jól 
bevált metódust? — kérdik 
ismételten leveleikben a pá-
lyázók. 

Mi ugyan mindig azt 
hittük, hogy a tánc meg-
szépíti a lányokat, de 
kénytelenek vagyunk defe-
rálni a mind tömegeseb-
ben megnyilvánuló óhaj-
nak, annál is inkább, mert 
több szegénysorsu pályázó 
panaszkodott, hogy a báli 

előkészület felborítaná 
minden számításukat. így 
hát marad minden a régi-
ben. A Miss Magyarország 
19.13 választás 

Jui K'u (NIM 
(loto Klil) 



Brnkes Nacta 
(Fol« Szenten) 

Bradât-» Ilonka 
(Foto Anna) 

Horváth Margit 
(Foto Laborf) Buchman Vtola 

(Foto Jereb) 

Járóka Teri 
(Foto Nova) 

Kosenlrld Eriül 
(Fol« Szlpál) 

Farkai Márta 
(Foto Verts) 

Lórens Aiiny 
(Foto Britanniai 



Pestszentlőrinci, kedves kis villa a 
Gróf Tisza István-uton. Csengetünk. 
Szakállas ur siet a j tó t nyitni s a how 
do you do-ra magyarul felel: 

— Köszönöm szépen, nagyon jól. 
A szakállas u ra t Rod la Rocque-nak 

hivják. Amikor legutóbb itt járt Buda-
pesten, még nem volt szakálla s egy 
szót sem beszélt más nyelven, mint an-
golul. Most m á r ki tűnő német s töké-
letesen töri a magyart . 

Nagyon büszke arra, hogy alig két 
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hónap alatt ilyen jól megtanult németül 
s öntudatosan jelenti ki, hogy mire pár 
hét múlva elutazik Budapestről: „ma-
gyar spräche werde ich ebenso gut be-
szélni, wie now German." (Édesen ke-
veri a magyart a némettel és angollal. 
Olyan, mint Franciska a Papr ikában.) 

Mielőtt Rod bevezetne bennünket a 
szentlőrinci Bánky-rezidenciába, bemu-
ta t ja Tigit, a ház őrzőjét és kedvencét. 
Tigi hároméves fa rkaskutya s amióta 
Bánky Vilma fé r j e „hazajöt t" , olyan 

MAGYAR ÓRA 
Bánky Vilma kikérdezi Rod la 

Rocqutot 

Rod la Rocque — 
magyar verzióban 

È. 



boldog, hogy macskát lehet vele fo-
gatni. Rod egész nap játszik, hancúro-
zik Tigivel, akinek Berlinből pompás 
nyakörvet és szájkosorat hozott aján-
dékba. Különösen a szájkosárnak örült. 

A házban nagy a sütés-főzés: szüle-
tésnapi ebédre készülnek. Ma lett har-
minchároméves Rod la Rocque. Bánkg 
Vilma és huga a konyhában az utolsó 
siinitásokat végzik a születésnapi tor-
tán: papirstanicliból most csepegtetik 
a csokoládé 33-ast a krémmel bevont 
szakácskölteményre. A tortát amerikai 
szokás szerint 33 gyertyával r ak j ák 
körül. » 

Készülnek a fényképfelvételek a 
Bánky-lakásban s közben Rod is elő-
veszi a maga és Vilma fényképezőgé-
peit, filmfelvevőgépét (a házaspárnak 
valóságos gyű jteménye van a legkülön-

bözőbb fotografáló masinákból) s ő is 
lekapja Vilmát. 

Rod la Roque minden percben ma-
gyar tudományát aka r j a csillogtatni: 
előveszi a Színházi Életet s olvasni 
kezdi Hatvany Lili cikkét. Azt a 
néhány szót, amit már megtanult ma-
gyarul, jól ejti ki, de ha magyar szöve-
get olvas, mindent angolosan mond. 
Ezen természetesen ő mulat a legjobban 
s elmeséli Jókai tudós professzorának 
a történetét, amit Vilmától hallott. 

— A professzor egy banket ten felállt 
s f rancia szónoklatot mondott . „Gyö-
nyörű ez a magyar nyelv" — mondták 
a társaság tagjai s- akkor néztek csak 
nagyot, amikor elolvasták kinyomtatva 
a beszéd szövegét. Tökéletes f rancia 
mondatok, ragyogó gall szellemesség. A 
professzor könyvből tanult meg fran-

„FOGD MEG, TIGII" 
Rod és Bánkyék farkaskutyája 

(Foto Révé»—Biró) 



„M" 
Hanky Vilma és húga teríti a 

születésnapi asztalt 

ciául, anélkül, hogy 
tudta volna, hogyan kell 
kiejteni a szavakat. Így 
vagyok én is a magyar-
ral. Angol ember szá-
mára az a legnehezebb 
a maguk nyelvében, hogy 
mindent ugy ej tenek ki, 
ahogy leir ják. . 

Bánky Vilma veszi át 
urától a szót: 

— Pár hétig itt mara-
dunk Pesten. Eddigi szo-
kásunktól eltérően nem 
szállodában szálltunk 
meg, hanem it thon la-
kunk szüleimnél. így 
legalább ál landóan együtt 
lehetünk drága jó apám-
mal, anyámmal , testvé-
reimmel. Egyelőre nem 

ILYEN NINCS HOLLYWOOD-
BAN! 

Rod la Rocque a Bánky-ndvar 
kerekes-kutjánál 

(Révész—Bíró lelvételel) 



akarunk visszamenni Amerikába. 
Minden valószínűség szerint Berlin-
ben fogunk filmezni. Nagyon szeret-
ném, ha tervbevett angol- és német-
nyelvű fi lmünkből magyar változatot is 
készíthetnénk. Rod-nak naponta adok 
német és magyar órát. Szorgalmasan 
kell tanulnia, kikérdezem és kikap, ha 
nem tud valamit. Borzasztó szigorú va-
gyok hozzá. 

Rod bólint: 
Yes, Vilma nagyon csigoru. . . 

Kaparnak az a j tón. Rod felugrik és 
kinyi t ja : Tigi okos fe je jelenik meg. 
Szájában kis virágcsokor. Felugrik 
Rod vállára, ránéz nagy, okos barna 
szemével s nyú j toga t ja feléje a nyaká t 
— illetve a születésnapi virágcsokrot. 
Rod meghatot tan öleli át a kutyát . At-
tól félek, hogy nem hagyja itt Szent-
lőrincen, hanem elviszi magával fil-
mezni és sztárt csinál belőle. Tigi lesz 
Rin-Tin-Tin II. 

VARÖ ANDOR 

„IRTA HATVANY L I L I . . ." 
Rod la Rocquc Bánkyéknnk felolvassa Hátrány bárónő cikkét • Színházi Életből 

(Foto Rérész—Blrti) 
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Két boldog ember... 
A „Szegény lányi nem lehel elvenni" pályásai 
győztesei: Székely Erzsike és Tőrök Tibor 

A házasságkötés után fél órával fel-
kerestük az ifjú párt a lakodalmas 
házban, hogy számoljanak be nekünk 
arról az élményről, amelyet ez a győ-
relem számukra jelent. 

Először Török Tiborral, a vőle-
génnyel beszéltünk. 

— Mint egyszerű műszerész őszin-
tén szólva, sohasem reméltem azt, 

hogy házasságom ennyire 
a nyilvánosság előtt fog 
lezajlani. Boldog vagyok 
és hálás, mert esküvőnk 
legnagyobb akadálya a 
butorkérdés volt, ami 
most igy nagyszerűen, 
mintegy önmagától ol-
dódott meg. 

A menyasszonnyal in-
kább érzelmi dolgokról 
beszélgettünk. 

— Mi szegény lányok, 
fájdalom, már beletörőd-
tünk abba és magunk is 
elismerjük azt, hogy 
Zágon István jelmon-
dattá vált vígjáték címé-
nek igaza van: Szegény 
lányt nem lehet elvenni. 
De az ilyen esetek, mint 
a miénk, megvigasztal-
ják az embert. Én több 
nyelven beszélek, zenei-
leg képzett vagyok és 
értek a háztartáshoz is, 
de szegény vagyok és 
igy nem reméltem, hogy 
ilyen nagyszerű felvo-
násvéggel fejeződik be 
menyasszonyságom. Bol-
dogok vagyunk, mert 
igazán kevés ember 
mondhatja el, hogy 
ilyen szerencsével kezd-
hetik el a házaséletet. 

Székely Erzsi és Török Tibor, a 
„Szegény lányt nem lehet elvenni" 
pályázat győztes párja december 3-án 
délelőtt tizenegy órakor házasságot 
kötött a hetedik kerületi anyakönyvi 
hivatalban. Tanuk voltak: a Színházi 
Élet részéről Farkas Imre iró, a Metro 
képviseletében Guttmann Károly igaz-
gató. 

Székely Erzsike és térje. Török Tibor 
(Aiifelo loto) 
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A LAKODALOM 
Az aszlalffln Zágon István, Székely Erzsike és Török Tibor 

(Hajnal leír ) 

dogabbak. 
Székely Erzsi és Tö-

rök Tibor házassága kül-
sőségeiben is ünnepélye-
sen zajlott le. A fiatal 
pár t a Rádius Filmszín-
ház közönsége lelkes 
tapssal köszöntötte, mi-
kor megjelentek a szín-
padon, hogy bemutat-
kozzanak a közönség-
nek. 

Az ováció mindenki 
szivéből fakadt : örültek 
a fiatalok boldogságának. 

A menyegzői vacsora 
éjjel 12 órakor kezdő-
dött a New Yorkban. A 
díszesen teritett asztalfőn ült a fiatal 
pár, előttük Titkos Ilona gyönyörű 
virágcsokra. 

Az ilju pár és az örümszülflk 
(Gyenes lehr.) 

Hajna lban ért végett az esküvői 
bankett . Két boldog emberrel több 
van Budapesten . . . 

A fiatal párná l talán 
csak az örömszülők bol-
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Cocktailpavtjn 
Rotscfiildéícnál 

zett szigorúan váloga-
tott, meghívott vendégek 
részére. Jómagam egy előkelő ame-
rikai hölgyrokonom révén jutottam meg-
hívóhoz, aki tagja a bárónő elnökletével 
megalakult harminctagu jótékonysági ko-
niiténalk. Természetesen, siettem eleget 
tenni a megtisztelő meghívásnak, annál is 
inkább, inert régi vágyam volt megnézni 
egyszer a Rothschildolk párizsi fészkét, 
ahol annyi páratlan műkincs halmozódott 
föl több, mint egy évszázad alatt. 

Persze, vonzott a műsor is, hiszen 
Huguette Duflos, Mary Dubas-n kívül egy 
sereg népszerű párizsi művésznő és mű-
vész nevét láttam a programon, többek 
közt a yo-yo világrekorderének nevét is, 
ninelyet hálátlanul elfelejtettem. De mi-
előtt az estély leírására rátérnék, elmon-
dom, hogy mit láttam a palotában. 

Az első, úgynevezett „vörös szalonban" 
két óriási értékű Rembrandt-portrét lát-
tam, ugyanott a nagy németalföldi mester 
..Le porteur du drapeau"-jàl, Franz Hals 
,.Le joueur du mandoline"-ját, egy óriási 
női Gainsborough női portrét, négy üveg-
vitrinben csodás Limous és Curtal de 
Roche kollekciókat. 

A bálterem freskóiról és elragadó pasz-
tellkék, aranyhímzésű függönyeiről nem 
is merek beszélni. A terem fődisze egy 
hires Nattier-kép. A bár és a büfflé az 
úgynevezett sárga-rózsaszín márványterem-
ben volt felállítva. A jótékony célra való 
tekintettel persze minden roppant drága 
volt, részemről megelégedtem egy teával 
és egy vékony szelet szardellás, diós fél-
barna kenyérrel, amelyet azonban — neim 
Rolhsohildoktó.l való beszerzés esetén — 
minden jó emberemnek élénken ajánlok. 

A sok terem közül még csak a salle de 
Jeut említem meg, velour de gine-nel Ikár-

Mindenki estélyi kabátban jött 
(Vogel, Pari») 

Párizs, 1932 december. 
Amikor novemberben Pesten a Fővárosi 

Operettszínházban megnéztem a Roth-
schildokat, még nem 'tudtam., hogy rövide-
sen Párizsiban is szerencsém lesz hozzájuk 
és pedig nem is a színpadon, hanem az 
Avenue Marignyn lévő csodálatos fíoth-
schild-palotában, ahol Mme la baronne 
Robert Rothschild cocktail-ipartyt rende-



. . . ahol annyi pára t lan műkincs bulmózodott 
össze 

(Vogel, Paris) 

pilozva, antik szőnyegekkel borítva. Itt 
bridye-asztalok állnak. A szerencsés játé-
kosok jótékony célra adták a nyereséget, 
szóval vidáman áldozlak a mások zselbé-
ből. 

A háziasszonynál ariszlakratikusalhb, 
diszlingváltabb megjelenésű hölgyet alig 
láttam élelemben. Negyven-negyvenöt év 
körüli, angol portrékra emlékeztető, igen 
magas, karcsú alak. Gyönyörű, őszbe-
vegyül-ő ihamvasszökehaju, rendikivül 
flnomvonásu arc. Halványkék velour 
paysanne hosszuujju ruhát viselt, gyö-
nyörű, rózsaszínbe játszó gyöngy-santoire 
és gyűrűvel. Két lánya közül az egyik 
Mulstein lengyel attaséihoz ment férjhez. 
Ez erősen narancssárga szövetruhát viselt. 
A kisebbik Rothschild baronesse világos-
szürke impri'mée-toalettben volt. 

A vendégeik közölt feltűnt Mrs. Gould 
és unokája, egy gyönyörű, feketehajú fia-
tul lány, világoskék, puffosujju taffcruhá-
ban, Yvonne Printemps fekete bársonyban, 
Mme Citroen fekete szövet ruhában, piros 

yo-yo világbajnoknője 
(Vogel, Paris) 

bársony-nyakkal, la Baronne de Puna 
gyönyörű, zöld bársonyban, Comtesse 
Chavagnac fehér bársonyban, sleppel. Lát-
tam egy igen elegáns dámán egy fekete 
bársony ruhát, a derék fehér cotelé-feár-
sonyból, nagy fekete hársonymasnival. 
Pesten Hatvany Lilinek van hasonló ru-
hája. 

Mindenki estélyi Ikabátban jött be a sza-
lonokba. Igen -sok sleppes, eziistrókás, 
hermelines bársonykabátot láttáim, no meg 
hermelines coboly keppeket. Fantasztikus 
szépek voltak. (Az olvasó ne csodálkoz-
zék, hogy mindezt ilyen részletességgel 
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. . . a cocktail partin 
(Vogel. Paris) 

tárgyalom. Elvégre, ha Párizs a siklk fő- előadásé, 
városa, itt a párizsi sikik és gazdagság kitűnően 
k vi n tess-ze nc iá Jávai volt találkozásom.) 

A férfiakról kevesebb 
mondanivalóm van. Három 
Rothschilddal is megismer-
kedtem az estélyen, ji leg-
impozánsabb közöltük ma-
ga a házigazda: Robert 
Rothschild. Bizonyára sok 
érdekes és értékes ember 
voilit még ott, de én a záró-
jelben kifeji elil okoknál 
fogva figyelmemet inkább 
a nőknek szenteltem. 

Feltűnt még Mme Allen 
Loebl halványzöld maro-
caine toalettben, zöld 'bár-
sony kalapban, cobollyal dú-
san disrrtetl bársony beJé-
pőben. Azonkívül feltűnt, 
hogy itt még mindig min-
denkinek vörös a körme. 

A műsor persze váloga-
tottan kitűnő volt, de ezt 
az én referádáim nélkül is 
el lehet képzelni, összegez-
ve mindent, a párizsi Rot-
schi Idolt „kiállítása" némi-
leg drágább, mint a pesti 

bár tagadhatatlan, hogy ott is 
éreztem magamat. 

FODOR PIROSKA 

(Vogel. Parii) 
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repe. Általában most mindenki idő-
sebb szerepet játszik a pesti szín-
házaknál, mint amennyi ő maga. 
Itt van például Csortos, aki a het-
venéves Clausen tanácsost ala-
kítja az uj Hauptmann-darabban. 

— Fedák mit mesél uj szerepé-
ről? 

— Arra a kérdésre, hogy mikor 
lesz a premier, igy felelt: „Nekem 
az a kötelességem, hogy elkészül-
jek a darabbal, a színháznak az a 
dolga, hogy kitűzze a premiert. Én, 
mint szófogadó tag, — és nem 
sztár! — csupán arra kérem az 
igazgatóságot, hogy egy nappal 
előre mondja meg nekem a pontos 
dátumot, hogy este megjelenhessek 
a színpadon." 

— Igaz, hogy szenzációs toalette-
ket csináltatott Párizsban? 

— Dehogyis! Most komponálja a 
ruhákat, amelyek egyik első pesti 
szalonban készülnek el. 

A magyar operetlszinpadok iegirisebb üdvöskéjének. Kukk Marikának mindent egy személyben uilott 
meg a sors a papája személyében: felledezSt, tanítót, manrgert, reklám-chelet. Süt, mint látható, 

Rbkk papa még színházi mamának is elsőrangú 
(László felv.) 

•JO 

INTIM PISTA, hogy milyen neve-
zetes szereplések lesznek a közel-
jövőben1 

— Honthy Hanna bemutatkozik 
anyaszerepben a Belvárosi Szín-
házban. Egy Jeritza-szerü énekes-
nőt játszik, akinek felnőtt leánya 
van: Muráti Lili. 

— Szóval olyan zsánerű szerepet 
alakit, mint Fedák a Vígszínház 
uj operettjében1 

— Igen, de Honthy Hannának 
ez az első komoly kismama-sze-
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— Meséljen valami vidámat! 
— Márkus Lászlót és egész ve-

zérkarát meg akarták vesztegetni. 
— Hogyan? 
— Vidékről érkezett egy dráma 

az igazgatósághoz. A szerző a kö-
vetkező ajánló sorokat irta hozzá: 
„Amennyiben müvemet előadják, 
a tisztelt dramat-urnak és a többi 
uraknak száz pengő készpénz-
ajándékot juttatok." 

— összesen vagy fejenként? 
— összesen, ök majd osztozza-

nak. Nem hiába kérte Márkus 
László a magyar szerzőket, hogy 
vidám dolgokat küldjenek be. En-
nél vidámabb dologgal senki sem 
fogja a Nemzetit felkeresni. 

Egész különös, hog)' a véletlen a társadalmi osztályuk szélső 
Bégéről rekrutálta a magyar Ura legújabban (eltűnt két tehet 
•égét. Ai egyik Sértő Kálmán, a paraszt költő, a másik gr ól 
Czlráky Józsefné Andrássy Hona grófnő, akinek „Adósom vagy 

élet" eimil pompás verseskötete a napokban jelent meg 
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— Meséljen még valami vidám 
dolgot! '* 

— Parancsoljanak! A héten itt 
járt egy igen nevezetes külföldi 
kapacitás. Elutazása előtt valaki 
megkérdezte tőle: „Mi volt a leg-
nagyobb élménye Budapesten?" Az 
illusztris vendég igy felelt: „Két 
szenzációban volt részem. Az egyik 
Weisz Fülöppel való megismer-
kedésem és tanácskozásom, a 
másik pedig Rökk Marika, akit 
színpadon láttam." 

— Szóval azt hiszi, hogy nagy 
üzlet volna a hires bankvezért fel-
lépt et ni? 

— Még viccből se kérdezzenek 
ilyet! Kiveszett magukból minden 

idealizmus? Még a 
pénz fejedelmét sem 
tisztelik! 

— Bocsánat! Plety-
kázzon valamit! 

— Bemutatok ma-
guknak egy uj irót. 
Bérdi Bélának hívják. 
Huszonhatéves. 

— Béla, aki huszon-
hatéves? 

— Pontosan. Mar-
ton Sándor nagyobb 
előleggel lekötötte első 
három színdarabját. A 
legelső már készen is 
van, nyelvezetében és 
merészségében uj és 
modern. Sokat fognak 
róla hallani. Cime: 
Egy herceg, egy fiu. 

— Hol kerül szinre? 
— Egy kicsit megrö-

vidítve az Andrássy-
uti Színházban. 

— Zilahy Irénről 
semmit nem mesél 
mostanában? 

— V jabb oldaláról 
mutatkozott be a bécsi 
közönségnek. Eddig 



Madame Savigne, a régi párizsi irodalmi szalonok koronázatlan királynőjének iitlele elevenedell meg 
a napokban egy budapesti társaságban. Dr. Pelhes Alfréd lakásán, meghívott vendégek előtt. ere<V.ti 
kosztümökben és díszes kiállításban mutatták be az operaház művészei Gluek „A május királynője" 

elmil bűbájos pásztorjátékit 
Komárom) Pál, Buday Mária, Moir Julis és Sugár Frigyes „A május királynője" szereplői 

(Lásztó felv.) 

csak azt tudták róla, hogy jó ope-
rettszinésznő, kedvesen énekel, 
ügyesen táncol, finoman beszél. 
Most cirkuszmutatványokkal ra-
gadtatja el hódolóit. 

— Cirkuszban lépett fel ? 
— Dehogy! A Concordia jóté-

konycélu táncmulatságán. Ugy ün-
nepelték, mint egy cirkuszherceg-
nőt. 

— Beszéljen egy kicsit az elmúlt 
hét nevezetes külföldi vendégeiről. 
Kiepura jól érezte magát? 

— Nagyszerűen! És itt korrigálni 
kell egy mende-mondát, amely sze-
rint a tenoristának Misley Anna, az 
ismert ballerina a titkárnője lett 
volna. Az ifjú és tehetséges tán-
cosnő csupán jóismerőse Kiepurá-
nak, aki sokat tart Misley táncmű-
vészeiéről és ezt nemsokára be is 
bizonyítja. 

— Hogyan? 
— Partnere lesz egyik legköze-

lebbi filmjében. Berlinben kezdik 
forgatni Kiepura legújabb filmjét, 

amelynek a cime „Barcarola." A je-
lentős táncosnő-szerepet kreálja az 
uj filmben Misley Anna. 

— Pletykázzon egy kicsit! 
— Ha nagyon forszírozzák. Elbú-

csúztak Titkos Ilona híres ezüst-
autójától? 

— Mi történt vele? 
— A művésznő leállította, ő is 

behódolt a legújabb divatnak. Né-
hány művésznőn kívül, akik férjük 
autóját használják, most már mind-
össze két-három színész és szí-
nésznő jár autón a fővárosban. 

— Például? 
— Bajor Gizi, aztán Rátkai, a kis 

Pethes, Gyergyai... nem is igen 
tudok másról. Lassacskán igaza lesz 
a nagy színházi szakértőnek, aki a 
konjunktura idején, amikor a sztár-
gázsik voltak divatban, azt mondta: 
„Addig nem lesz rend a színházak 
nál, míg a színészbe járatnál több 
autó várakozik, mint a főkapunál." 
Az egyensúly már helyreállt, most 
még csak az hiányzik, hogy a kö-
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zönség minél több autót helyezzen 
üzembe és állítson a színházak fő-
kapuja elé. 

— Majd eljön annak is az ideje. 
Pletyka? 

— A szép művésznő válik a férjé-
től. A férj azonban nem akar a vá-
lásba belemenni és ezért még min-
dig hevesen udvarol őnagyságának. 
A napokban az ex-férj felkereste a 
művésznőt, immár különlevő laká-
sán és heves szemrehányásokat tett 
neki. Temperamentumát egy kis 
itallal is hevítette, úgyhogy hangos 
botrány játszódott le. 

— Szóval nem válnak!? 
— Sőt, mind a ketten másfelé 

orientálódnak. Amikor a nő egyik 
jóbarátja felelősségre vonta a fér-
jet, hogy miért csinál botrányt és 
miért zaklatja az asszonyt, ha az 
úgyis válni akar, a férfi igy felelt: 
,.Udvariasságból. Terhet, hogy meg 

is ütöm, hadd örüljön neki, hogy 
milyen nehezen akarom elengedni." 

— Kitűnői És milyen viccet hal-
lott a héten. 

— A Fészek klubnak van egy 
bridzsjátékosnője, akivel senki sem 
akar szívesen játszani. Úgynevezett 
kedves asszony, de rém kellemetlen 
játékos. A napokban meginvitált 
egy négytagú férfitársaságot. Sorra 
elmondták a kifogásaikat. „Nincs 
időm, félóra múlva el kell men-
nem" — mondta az egyik. „Beigér-
keztem egy römipartira" — szólt a 
másik. A harmadik fejfájásról pa-
naszkodott. Szegény negyedik, az 
ismert fiatal festő, most vette észre, 
hogy neki nem maradt kifogás. Egy 
kicsit gondolkozott, aztán dadogva 
mondta: „Nálam szinvakságot álla-
pított meg az orvos. Nem tudom 
megkülönböztetni a kört a piktől." 
Kezeiket csókolom! 

Ziiahy Irin Igy készült a Concordia báljára. ahol mint műlovarnő mutatkozott ke 
(Foto Willinger) 
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Lukács Gyula, a Színházi 
Élet szerkesztője ezen a 
héten ünnepelte ujságiró-
pályájának huszonötéves 
jubileumát. Högy ez az 
évforduló maradandó em-
léke legyen egy munkában 
gazdag életnek, Incze Sán-
dor főszerkesztő feltette a 
Színházi Éleire Lukács 
Gyula nevét. A rengeteg 
gratulációból, amely a ju-
biláns szerkesztő címére 
befutott, itt közöljük a 
Budapesti Színészek Szö-
vetsége elnökségének üd-
vözlő levelét. 

A BlllftAI'liSTI SZÍNÉSZEK SZÜVF.TSÉGF. 
a következő levelet intézte Lukács Gyulához: 

Nagyságos 
Lukács Q$ula sxeríesitő urnáé 

BUDAPEST 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! 
Szövetségünk vezetősége és tagjai nevé-

ben igaz szívvel üdvözöljük jubileuma alkal~ 
mából Ont, aki tollával és ötletességével annyi 
magyar színész útját egyengétte a sikerek felé. 
Mi tudjuk legjobban, üogy à szinésztársadalom 
milyen megértő és önzetlen barátját tiszteli 
Önben, fiogy fíány kezdő és csüggedő nyert 
erőt az ön szeretetteljes buzdító szavától. 

Örömmel ragadjuk meg tefiát az alkal~ 
mat, fiogy jubileumán fiálásan tisztelegjünk 
ön előtt és boldog megelégedettséget kívánjunk 
a sorstól a saját s változatlan jóbarátot önben 
a magunk számára. 

Igaz nagyrabecsülésünk kifejezése mellett 
mély tisztelettel 

BUDAPESTI SZÍNÉSZEK SZÖVETSÉGE 
Rátkai Márton Molnár Dezső 

alelnök ügyv. elnök 
Dr. Sándor Zoltán 

titkár 



(Kis Pál leír.) 

„Feltűnt j 
Dán E t e l k a ' ' Ä n 

Az akadémia vizsgáján 
láttam először ezt a fur-
csa, fiatal teremtést, aki 
Moliére-t játszott és a sze-
mében az isteni szikra 
csillogott. A nézőtéren 
mora j futott végig. 

— Milyen tehetséges! — 
mondták az emberek. 

Dán Etelkának hiv ják 
ezt a kis pesti urilá'nyl, 
aki szinipályára lépett és 
mint tiz esztendővel ez-

elötl Darvas L i l i egv csa-
pásra meghódított minden-
kit. A Magyar Színházhoz 
szerződött és az Andrássy-
ut i Színházban kapott elő-
ször nagy szerepet. Min-
den kr i t ika megemlítette 
„ fe l tűnt Dán Etelka". A 
budapesti közönség még 
igen gyakran fog talál-
kozni ezzel a névvel. Vér-
beli színésznő indult el a 
karrier ut ján. 

A „Magas cé" próbáján 
Rerrzy Géza, Bárdos Arthur, 
BjrótI József, Muráli Lili. 
Ilonthy Hanna és l'áger Antal 
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Szép Ernő 
aranyalmája 

Szép Ernő „Aranyalma" cimü ope-
rettje a Modern Kabaré u j műsorának az 
eseménye. Csipketfinom mese, csipkefinom 
versek és a versekhez méltó tökéletesen al-
kalmazkodó muzsika. Hetényi Heidelberg 
Albert komponálta. Feleky Klári játssza a 
primadonna szerepet, Kompóthy, Peti, 
Anday, Gelléry, liálhori Sári élén. A „Bapka 

a generalis" cimü három-
részes bohózatban Peti Sán-
dor remekel. Lőrinc Miklós 
fordította kitűnően a da-
rabot, sőt egy remekbesza-
bott kis darabot is irt, Gu-
ruló dollárok cimmel. 

A műsor egészben véve 
nagyon jó. Méder Marietta, 
Sass Mária Karsay Éva, 
Danek Rika, Ujváry Lajos, 
Szirmay Vilmos, Berczy 
Géza egytől-egyig igazán ki-
tűnőek. 

Peti Sándor. Bátbori Sári. Karsay Éva. Kaflkn Gyula, Berczy 
Géza, Feleky Klári. Szirmay Vilmos 

Bapka. a generális 
(László lelv.) 

Sass Mária, Heti Sándor, Ujváry l.ujos 
Halász Imre: A' család szégyene 

Ali volt v csattanás, e nagy? 
Szent Genovéva el ne hagyj, 
Mondjő, e gyermek mit csinált 
Képentörölte a királyt 

Kompóthy Gyula és Feleky Klári 
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a bocsánatkéréssel s nem lesz folytatása az ügy-
nek. Tévedett, a herceg a vádlottak padjára ül-
teti Jacqueline!. Nem hajlandó elhinni, hogy 
Dubois volt a tettes, hanem arról van meggyő-
ződve, hogy az asszony lőtt a báróra, még pedig 
féltékenységből. 

Jacqueline Ugye tárgyalásán tanuk vonulnak fel, 
ukik hazugságot hazugságra halmoznak. Az 
ügyész nagy apparátussal bizonyltja be, hogy 
éveken át élt szerelemben két ember, aki nem-
régiben még azt se tudta egymásról, hogy a vi-
lágon van. 

Dubois, a férj, rendületlenül kitart amellett, 
hogy ő lövöldözött. Szerencsétlenségre azonban 
Jacqueline elszólja magát a ravasz keresztkérdé-
sek tüzében: beismeri, hogy amikor a lövések 
eldördültek, a revolver az ö kezében volt! Izga-
tott moraj fut végig a hallgatóságon erre a ki-
jelentésre, az ügyész diadalmasan mosolyog, az 
esküdlek vésztjóslóan néznek össze védő-
ügj véd megdermed az ijedségtől, védencének 
ügye végzetes fordulatot vett. De hirtelen mentő-
ötlete támad. Szót kér és feladva eddigi takti-
káját, ugyanarra az álláspontra helyezkedik, 
mint nz ügyész. 

— Igenis, esküdt uraim! — mondja — kény-
telen vagyok elismerni, hogy a vád bizonyítékai 
Igazak. Hiába is próbálnám tagadni, védencem 
nem tud valótlant állítani. Tényleg ugy van, 
hogy a báróval éveken át szerették egymást s 
az volt a szándékuk, hogy a gyermek születése 
után megesküsznek. A báró apja azonban tudni 
sem akart erről a frigyről, azt követelte a fiától, 
hogy azonnal szakítson, mert különben megvonja 
az apanázsát. fis konkrét bizonyítékot követelt 
a szakításról. Erre a fiatalok abban egyeztek 
meg, hogy a lány férjhez megy, de mihelyt a 
báró eléri nagykorúságát s megkapja anyai 
örökségét, elválik az urától s egybekelnek. Vég-
telen szerelmében ezt az óriási áldozatot hozta 
meg ez a szerencsétlen női S mi történt aztán, 
mikor a lelketlen csábító hozzájutott vagyoná-
hoz? Rutul cserben hagyta áldozatát, hogy je-
gyet váltson egy mágnáskisasszonnyal, aki se 
testi, se lelki kiválóságban még csak a nyom-
dokába se léphet védencemnek. (Felháborodott 
tiltakozás a herceg részéről). Tette pedig ezt 
azért, mert jegyesének címerét tizenegyágu ko-
rona disziti. Nem érthető-e tehát a vádlott ha-
tártalan elkeseredése, mely végül a sajnálatos 
merényletben robbant ki? . . . Még egy csomó 
hasonló frázis és a demokrata esküdtek, meg-
hatva a hazug mesétől, egyhangúlag felmentik 
Jaequellnet. 

(Az újdonság vidám estét szerzett a közön-
ségnek. A sajtó valószínűtlennek tartja ugyan 
a történetet, de konstatálja, hogy (gen mu-

latságosan van megirva.) 

A szalonbolsevista 
CYRILL KÜLFÖLDRE MEGY, komédia 
5 képben, irta Arthur Rundt, bemutatta 
a Theater in der Josefsstadt Bécsben. 

Alapötlete rendkívül érdekes. Husz év-
vel ezelőtt kivándorolt Oroszországba egy 
szegény angol házaspár, amely, bár igen 
magasrangu családból származott, nem 
tudott odahaza boldogulni. A háború 
alatt életüket vesztették mind a ketten 
egy vasúti balesetnél. Egyetlen fiúgyermek 
maradt utánuk, Cyrill, aki Oroszországban 
nevelkedve, inficiálva van a világfelfor-
gató eszméktől és rajongó hive a szovjet-
nek. Már most az történik, hogy dédnagy-

Lcngyel Menyhért uj darabja a „Pintyőke" a 
bécsi Akademie Thaterben 

Maria Kramer, Thaller és Wengrai 
(Foto Willinger) 

Egy nö aki elszólta magát 
A MERÉNYLET, komédia 3 felvonásban, irta: 
Max Maurey és Jean Gullion, bemutatta a 

Théâtre de l'Athénée Párizsban. 
Jacqueline előrántja revolverét és hatszor rálő 

az urára. • 
— Miért tetted eztí — kérdi apja. 
Az asszony bevallja, hogy nem volt rá semmi 

különös oka, valamin összevesztek és idegességé-
ben nem tudta, mit csinál. De most már meg-
történt a katasztrófa. Dubois összeesett a kanapé 
mögött, bizonyára vége van. De nem! Csak le-
guggolt, hogy ne érjék a golyók, a hajaszála 
se görbült meg, Jacqueline boldogan veti magát 
a karjaiba. Öröme azonban nem tart soká, mert 
kiderül, hogy golyói mégis találtak: két járó-
kelőt sebesített meg, akik ép abban a pillanatban 
mentek el a házuk előtt. A fiatal Jean Broquet 
báró az egyik és ennek jövendőbeli apósa, Pres-
sac herceg a másik. A két arisztokrata, miután 
sebeiket a szomszédos patikában bekötözték, 
megjelenik rendőr kiséretében. Nehogy Jacqueline 
bajba kerüljön, férje gavallérosan magára vál-
lalja a dolgot, azt mondja, hogy játszott piszto-
lyával és a fegyver véletlenül elsült. Az eset 
szóra sem érdemes, hiszen ugy sem sebesültek 
meg komolyan az urak. Reméli, megelégszenek 



I.diKjH Menyhért uj darabját a ,,1'iiityöké"! mull héten iniilatlák be Bécsben 
Mell, Károlyi, Thaller és Wawra 

(Foto Willinger) 

bátyja elhunyta folytán, mint a család 
utolsó ivadéka, egyszerre herceg lesz és 
az angol felsőház tagja. A moszkvai ha-
talmasságok propagandacélokra akarják 
felhasználni ezl az eseményt. Azt az uta-
sítást adják Cyrilnek, hogy az angol 
peerek házában bolsevista pártot szer-
vezzen. 

Az első képben bemutatott moszkvai 
sivár tőmegtanya után, fejedelmi fény-
űzéssel berendezett angol nagyúri kas-
tély következik a második képben, ötle-
tesen van megírva, milyen félszegül visel-
kedik Cyril] az előkelő, feudális társaság-
ban, ahol szörnyen kényelmetlenül érzi 
magát, már csak azért is, mert komor-
nyikja, megszokott rongyai helyett, kifo-
gástalan frakkba öltözteti. A jó életet 
azonban könnyű megszokni, különösen 
ha még boldog és egyáltalában nem kol-
lektivista szerelem is járul hozzá. 

A felsőházba való ünnepélyes beiktatá-
sának napján kell zászlóbontó beszédét 
megtartania. Igy parancsolja Moszkva. 
Elölte való este megjelenik nála Guliroow, 
a kómmiszárius, akit megfigyelésére ti-
tokban utána küldlek és emlékezetébe 
hozza, miket kell holnap mondania. Cy-
rill elbámul, mily üresen 'konganak most 
a fülében a szokásos frázisok, fokozatosan 
tudatára ébred annak, mi mindent ve-
szítene, ha teljesedésbe mennének azok a 
fantazmagóriák. A kómmiszárius meg-
döbbenésére kijelenti, hogy egyáltalá-
ban nem kívánja a világforradalmat, in-
kább marad gazdag lord . . . 

(A közönséget nagyon érdekelte a darab, 
melyről a sajtó is elismeréssel ir.) 

A legszebb emlék 
A BOLDOGULT CRISTOPHER BEAN, vlgjá-
lék 3 felvonásban. Franeia darab, Sidney Ho-
ward adaptálta. Előadta a Henry Miller Theatre 

New-Yorkban. 

Dr. Haggett, az egyszerit vidéki orvos sür-
gönyt kap New-Yorkból, amelyben egy előtte Is-
meretlen, Davenport nevii ember Jelzi az érkezé-
sét, hogy Cristopher Beanról Információkat kér-
jen tőle. Ez a Bean szegény, tüdőbeteg festő 
volt, aki vagy nyolc-tlz évvel ezelőtt dolgozott 
a környéken és az orvos házában lakott. Bizarr 
képeit mindenki kinevette. Tüdőbajába aztán be-
lehalt és dr. Haggettnak 101 dollár kezelési költ-
séggel maradt adósa örökre. 

Megérkezik a newyorki vendég. Kicsit csodál-
kozik, hogy várták, de nem kifogásolja, midőn 
a doktor Davenportnak szélltja. Elmondja, hogy 
kebelbarátja volt a festőnek és régi levelei közt 
lapozva, feljegyzésre akadt, mely szerint a bol-
dogult 100 dollárral maradt adósa az orvosnak. 
Barátja emlékét annyira becsüli, hogy erkölcsi 
kötelességének tartja ennek a tartozásnak a ki-
fizetését. At k nyújtja a pénzt. Nagyon megkö-
szönné azonban, ha emlékül elvihetne bármilyen 
csekélységet, amely a festő után maradt meg. A 
hálás doktor készséggel adja neki oda Bean 
egyik képét, melyet eddig arra használtak, hogy 
a pajta tetején támadt rést tömték be vele. 

Alig teszi ki a lábát az állítólagos Davenport, 
ujabb látogató érkezik New-Yorkból: Rosen, a 
miikereskedő, 0 is ki akarja fizetni a 1(0 dollárt. 
És ő is szeretne néhány Bean képet. Nem tit-
kolja azonban, hogy az elhunyt festő nagyon di-
vatba jött ujabban és hogy ezreket fizetnek a 
festményeiért. Az orvos sejteni kezdi, hogy eis« 
látogatója becsapta és sejtelme bizonyossággá 
lesz, midőn harmadik látogatót jelentenek be: 
az igazi Davenportot, ak| a Tribune cimtt lap 
miikritikusa s biográfiát akar Írni Beanról. 

Bennt tarják most a legkiválóbb amerikai fes-
tőművésznek, képei vagyonokat érnek. 

Nosza, elkeseredett vadászatot rendeznek Bean 
képekre, amelyekkel hajdanában valósággal tele 
volt a ház minden zuga. A doktor lányának azon-
ban hirtelen eszébe Jut, hogy Abbynek, a cselé-
düknek a szobájában van még a művésznek egy 
festménye, mely a lányt ábrázolja. Az egész 
társaság Abby szobájába rohan, ahol bámulva 
fedezi fel a nagy művész legkiválóbb alkotását. 
Rosen, a műkereskedő mindenáron meg akarja 
venni a vonakodó Abbytől. De a leány 
hajthatatlan marad. Midőn pedig mindnyájan a 
leikére beszélnek, hogy adja oda, könnyek kö-
zött vallja be, hogy Bean és ő szerették egy-
mást és a világ minden kincséért sem válna meg 
élete egyetlen regényének gyönyörű emlékétől. 

(Komoly, nagy siker. A publikum igen Jól 
mulatott a bemutatón. A sajtó hosszú életet 

jósol a darabnak.) 



LOGIKA 

— Hail ló, itt központi 
zálogházi 

— Itt Krepuska. Szí-
veskedjék megmondani, 
hány óta van? 

— Megbolondult ? 
Miért kérdi éppen tő-
lünk? 

— Mert az órám ott 
van maguknál. 

Ml IT AT AU IV 

illUIUIIIlUKj IUUI/U UiyWJl KCUCy JII/KUIilj UIUHJIU 
maga volna jégbehütve és nem a pezsgő! 

(La Vie Parisienne) 

(Rie et Rae) 

EGY KEDVES 
GRATULÁCIÓ 

Boross Elemér a „For-
gószél" sikere után renge-
teg gratulációt kapott. Va-
lamennyi közül a legmu-
latságosabb az, amit egy 
pesti ügyvéd intézett hoz-
zá. Ez a levél így szól: 

„Mély megrendüléssel 
olvastam és hallom min-
denkitől a Forgószél nagy 
sikerét. Az elsők között 
akarok lenni, aki önnek 
meleg kézszorítást küld. 
ígéretére hivatkozom ak-
kor, amidőn arra kérem, 
hogy a Forgószél valame-
lyik előadására családom 
részére 3 darab kedvezmé-
nyes jegyet kegyesked jék 
hozzámjuttatni. 

Egyben tisztelettel ké-
rem, hogy az esedékes 
havi részletet annál is in-
kább megküldeni szíves-
kedjék, mert ellenkező 
esetben kénytelen vagyok 
a végrehajtást haladékta-
lanul megkérni." 
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— Kérem szépen, fehér darabot játszanak? A 

mama is megnézheti? 



— Kérlek Artúr, ugy lá-
tom lenn sokan vannak, 
légy szíves igazítsd meg 
hátul a ruhámat, mert 
felcsúszott . . . (ríc et Rae) 

— Már megint ruhaszámla? 
— De drágám, te tudod legjobban, hogy egész nyá 

ron meztelenül szaladgáltaml 
(La Vie Parisienne) 

KONKURRENSEK 
Vadnay László dicsek-

szik Salamonnak: 
— Béluskám, olyan han-

gulat volt nálunk az este, 
hogy csuda! Mindenki gu-
rult a nevetéstől! 

Mire Salamon: 
— Nálatok lehet. Nálunk 

arra nincs hely. 

— Tizenkét osztrigát 
kértem, miért hozott csak 
tizenegyet? 

— Azt hittem, babonás-
nak tetszik lenni, nem 
akar tizenharmadmagával 
ülni az asztalnál . . . 

(Lustige Kölner Z.) 

ALAPOS VIZSGÁLAT 

— Hát kérem, nagyságos asszony, valóban a szem-
fogtól van az a kis láz. 

(Candide) 

A SZÁMLA 

NEM VESZTETTE EL A 
LÉLEKJELENLÉTÉT pRivr 

FÉRFIAK 
EGYMÁS KÖZÖTT 

— A feleségem bármilyen 
témáról egy óráig tud be-
szélni. 

— Az én feleségemnek 
nem Is kell hozzá téma! 

(Passing Show) 

39 



UJ ARISZTOKRATA VICC 
Arisztid: Hideg van eb-

ben a szobában. Hány fo-
kos a levegő? 

Inas: 14, méltóságos 
uram. 

Arisztid: És künn? 
Inas: Hét fok. 
Arisztid: Akkor nyisd ki 

az ablakot, hadd jöjjön be 
az a hét fok is, az össze-
sen huszonegy, éppen elég 
meleg lesz . . . 

(Vart Hem) 

nRÁMA AZ TlC.F.TfíN 

UJ TALÁLMÁNY 

Kiugró jelzőtábla: 
s a l . . . 

„Tessék előre engedni!" felirás-

(Lust'ue Bl.) 

BETÖRÉSNÉL 
Az áldozat : Magának 

sohasem volt rendes élet-
hivatása? 

A betörő: De igen, asz-
szonyom, fiatal koromban 
zsebmetsző voltam, de, saj-
nos, kiöregedtem . . . 

(Ric et Rae) 

Komlós Vilmos szenvedélyesen szeret ügelöver-
senyre járni. A felesége tudja ezt és a versenynapok 
előtt való estén mindig elszedi a tárcáját. Komlós ugy 
segit magán, hogy előző nap átad valakinek husz 
pengőt, amit aztán a pályán visszakap. 

Egyik legutolsó versenynapon aztán az történt vele, 
hogy a Bak-csoport detektivjei razziát tartottak az 
ügetőpályán és Komlóst is igazoltatták. Nem lévén 
nála a tárcája, nem tudta magát kellően igazolni, mire 
a detektívek az előállitandók csoportjához terelték. 
Komlós kétségbeesetten nézegetett segítség után. Egy-
szerre felderült a képe, mert megpillantotta a kasszák-
hoz siető Herczeg Jenőt. 

— Jenőkém! — kiabálta —, légy szives, igazolj az 
urak előtt. Hiszen mindenki tudja, hogy te vagy a 
Hacsek és én vagyok a Sajó. 

Herczeg csodálkozva végignézett a bajbajutott szí-
nészen és igy szólt: 

— Nincs szerencsém! — Ezzel már odébb is ment. 
Komlóst elvitték a detektívek. Később, mikor nagy 

sajnálkozások után szabadon bocsátották, Komlós 
elővette Herczeget. 

— Jenőkém, miért mondtad a detektiveknek, hogy 
nem ismersz? 

— Én egy szóval sem mondtam, hogy nem ismer-
lek — vágta ki magát Herczeg. — Én csak azt mond-
tam, hogy nincs szerencsém — a játékban. 

gok kapni, mét, 
az óráról ezt a szép yo-
yót. 

(Ahira, Madrid) 

A FILMSZINÉSZNÖ A GYÓGYSZERTÁRBAN 

— Veronáit kérek. 
— Mennyit parancsol? 
— Egy nem sikerült ön-

gyilkossági kísérletre valót. 
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A HÉT LEGARANYO-
SABB VICCE 

A napokban egy lakodal-
mai ünnepeltek a körúti 
ealé-restaurantban. A bősé-
gés vacsora után a pin-
cérek leketekávét hordanak 
körül. A pincér a vőlegény-
nek Is szervírozni akar. 

— Köszönöm — mondja 
a vőlegény —, nem kérek. 

— Mi az, nem szereti a 
feketét? — kérdi a meny-
asszony. 

— Sőt, nagyon szeretem, 
de attól tartok, hogyha 
megiszom, egész éjszaka 
nem fogok tudni aludni. 

A képzőművészet berkei-
ben nemrég lefolyt éles 
harcot jellemzi ez a kis 
anekdota, amelynek szüle-
tési helye a Fészek. 

A napokban — igy szól 
a történet — egy gazdag 
amerikai műkereskedő járt 
Budapesten. Felkereste 
Karlovszkff Bertalant, vá-
sárolt tőle néhány képet 
és elmenőben Csók István 
cimét tudakolta: 

— Azt az urat nem is-
merem! — mondta ridegen 
Karlovszky. 

A mükenesikedő termé-
szetesen mégis megtalálta 
Csók Istvánt. Miután tőle 
is vásárolt, megkérdezte: 

— Mondja, kedves mes-
ter, hogy tehetséges az, 
hogy ilyen nagy művésziről, 
mint ön, Karlovszky nem 
akart tudná? Tallin elitélik 
egymás irányát? 

— Én a legkevésbé sem 
— felellUe Csók. — Annyira 
nem, hogy van egy repro-
dukciója, amelyért haj-
landó vagyok kétszáz pen-
gőt adni. Esetleg önnél is 
van belőle. 

— Nálam? 
— Igen. Nézze csa/k meg 

a tárcáját. Az ezerpengős 
rajza ugyanis Karlovszky 
Bertalantól váltó. 

EGY ÉRTÉKES 
REPRODUKCIÓ 

— Fiam, én nem járha-
tok ilyen vacak ruhákban, 
pláne, amióta te olyan ma-
gas hivatalt viselsz és a 
takarékossági bizottságnak 
is elnöke le t té l . . . 

(Marianne) 

— Ne törődjön azzal a fiúval. Tudja, hogy én 
mennyivel különb vagyok? 

— Én mégis vele szeretném letáncolnl a differen-
ciát. 



Ast európai szépségideálról kitudódott, 
fiogy a mamája magyar 

Milyen következményekkel jár, ha Reinhard! egy 
lányra azt mondja: a legszebb nő Európában 

Másfél év elölt Max Reinhardt az egyik 
bécsi főpróbán észrevett a nézőtéren egy 
feltűnően széip és érdekes lányt. Senki 
sem ismerte a hölgyet, akirő! a raagy ren-
dező azonnal ikijelen'tetle, hogy a legszebb 
európai nő, akit vu.aha is látott, az euró-
pai szépségideálnak tökéletes megszemé-
lyesítője ... 

így kezdtem volma ezt a cikket, ha Hedy 
Kiesíer — a fentemiitett bécsi színházi fő-
próba ismeretlen szépsége — szentül meg 
nem igcrtelt© volna, hogy erről a Rein-
híindt-dologról, meg arról az európai szép-
ségideál-dologról egy szót sem fogok irni. 

Hedy Kiesler ugyanis nem akar tovább 
abból a reklámból élni, amit Reinhardtnak 
ez a kijelentése köréje vont. Nem akarja 
többé Reinhardt kritikáját pajzsként maga 
elé tartani és azt szeretné, hogy az embe-
reik, amikor Hedy Kiesler nevét halijaik', 
ne azt mondják: „Ja, ez az, akiről Rein-
hardt azt mondta, hogy . . . " 

Tessék csak elképzelni Hedy helyzetét. 
Nyugodtan, jólétben él a hietzingi villá-

ban. A papa bankigazgató, azonban a szó-
nak neun 1932-es érlelmóben. Hedy 17 
éves, illetve cs'ak a tizenhetedik éivében 
van, elmegy egy főpróbára, az életének 
e!iső főpróbájára. Végignézi a darabot ós 
nem is tudja, hogy Max Reinhardt a nagy 
rendező, milyen kijelentést tett róla. Nyu-
godtan hazaimegy, megebédel, aztán tanul 
es zongorázik, mint az egy jólnevelt tizen-
hat és féléves kislányhoz illik. Másnap 
beróni a villáiba egy amerikai ujságiró, a 
világ legnagyobb kép,vállalatának közép-
európai szerkesztője.Herr Direktor Kiss-
iéinek elmondjak, hogyan méltóztatik vé-
lekedni Reinhardt Miksának a lányáról. 
Ne is tessék til lakozni, Fräulein Hedy már 
nein egyszerű polgári kislány, ö a mai 
nap nagy szenzációja, ő a „news", ő a 
„first page picture", ö a „feature story", 
nosza rajta fényképészek, jobbról, balról, 
élőiről, felülről . . . 

És Hedy Kiesler ölvén fényikópét sok-
ezer példányban failta fel a világsajtó. 
Cím a kép felelt: A legszebb európai nő. 

Hedy 
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.EIJRÔPA LEGSZEBB NŐJE" 
Hedy Kiesler 

(Angela foto) 



ÍN Utk. 

Heil) Kiesler 
(Angel« tolo) 

— Az egyik amerikai 
lapban azt olvastam magá-
ról, hogy Bécsben egy 
arisztokrata öngyilkos lett, 
mert ikikosarazta . . . Vi-
szont menyasszony é s . . . 

— Kérem, tessék meg-
irni, hogy sem özvegy, 
sem elvált, sem meny-
asszony nem vagyok, még 
szerelmes sem.. . Filmezni is 
csak addig jogok, ameddig 
nem találok egy olyan fiút, 
akihez szívesen feleségül 
megyek és ha férjhez men-
tem legtöbb időmet gyer-
mekeim nevelésére fogom 
fordítani. 

Csak gratulálhatunk an-
naik a fiatalembernek, aki-
nek Hedy Kiesler (akiről 
Keinihardt Milksa azt mond-
ta, hogy. . .1 lesz a fele-

HEVESI ENDRE 

aláírás a kép alatt: Reinhardt Miksa, ti 
nagy rendező, Hedy Kiesler 17 éves úri-
lányt tartja az európai stb. stb. 

— Kérem, higyje el — mondja Hedy 
Kiesler —, ha az ember száz és száz lap-
ban ezt olvassa önmagáról, akkor a sorsa 
eldőlt. Nem lehet tovább azzal védekezni, 
hogy nekem nincsen szükségem színpadi 
iwgy film dicsőségre, nagy gázsira, ék-
szerre, mert ezt otthon ügyig megkapom. 
Nem is tudom, hogyan, nem is tudom, 
miképpen történt és imár alá is írtam a 
szerződést, amely a Reinhardt-színházaik-
hoz kötött. Azon talán nem is csodálko-
zom, hogy én aláirtam, de azt már sehogy-
sem értem, miért egyezett bele az édes-
apám is a szinésznőségbe. 

— így lettem színésznő először a' szín-
padon, aztán fllinien. A fiilmihez nagyobb 
kedvem van. A beszélőfilmet egyenesen 
nekem találták ki, meri németül, angolul 
és franciául egyformán tökéletesen beszé-
lek és töröm a magyar nyelvet is, mert 
édesanyám magyar nő. 

— „A kisasszony valutája" volt az első 
filmem. Azt mondják, kedves voltam 
benne, de semmii különösebb. Aztán ját-
szottam még egy vígjátékban, de erről sem 
érdemes beszéliíi. Az első színészi produk-
ciómat, azt hiszem, most értem el az 
„Extase" cimü filmben. Most jövök a Kár-
pátokból, ott készülteik a felvétetek. Re-
mélem, ez a film végre egyéniséget ad ne-
kem és akik látták benne, elhagyják a 
nevem mellől „ez az, akiről Reinhardt azt 
mondta, hogy ..." jelzőt. 

Európa legszebb nője. mint fllmulnésznő 



Magyarok * ^ 
Vílághíradója 

Visky Arnold zeneszerző a tori-
néi revtiszinházban énekli szer-

zeményeit 

Halta Zsazsa Berlinben vendég-
szerepel 

(Sonya loto) 

Dubrovay Jenő Budapesten 
a Menetjegyiroda tisztvise-
lője volt. Most Sanghaiban 
a legelőkelőbb hotel zene-

karának a vezetője 



Nem tudom, hogyan jutottam a meg-
tiszteltetéshez, de tény, hogy az elmúlt 
napikban 160 oldalas amerikai katalógust 
'kézbesített cimem're a posta. A katalógust 
a Chicagói H. C. Evans gyár küldte szét. 
Ebben még nem volna semmi baj, de a 
könyv tartalma annál jobban megijesztett. 
A Chicagói H. C. Evans gyár katalógusa 
ugyanis szabott áron szíves figyelmembe 
ajánlja a szerencsejátékok, legkiválllkép-
pen a hamisjátékok minden elképzelhető 
segédeszközeit. Sohase hittem volna, hogy 
ilyen rossz hírem van Amerikában, bár, 
ha egy kissé bele próbálok illeszkedni az 
amerikai menlaliásba, azt kell látnom, 
hogy odaát nem csinálnak akikora hűhót 
a hamiskártyások körül, még az elneve-
zése is enyhébb: „adoantage-player", 
vagyis „előnyjátékos". 

Idáig hát mindössze annyit jövedelme-
zett a kártyabüvészetelk körül szerzeit tu-
dományom, hogy Amerikában megtelitek 
advant'age-player-nek. De ha már benne 
vagyok, hadd lássam, mit lehet ebiből a 
könyvből profilálni, ha már nyíltan földi-
cséri, hirdeti s ajánlja a szerencse korrek-
ciójának 'gyárilag ikészült segédeszközeit. 

Röglön megállapítom, mennyivel jobb 
dolga van az amerikai hamiskártyásnak, 
minit a miénknek. A hazai hamiskártyás 
véres verejtékkel sajátkezü-
leg cinkeli á kártyáit, amel-
lett természetesen csalk rit-
kán végez igazián tökéletes 
munkáit. Az amerikai előli y-
játékos gentleman előveszi 
nz Evans-kataliógusf, a di-
vatos harmincha'Mele kár-
nyahát'lap közüli kikeresi 
azl a mintát, amelyet 
az ő klubjában használnak 
és megrendel néhány tucat 
paklit, mert nagybani ren-
delésnél minden olcsóbb. 
Természetesen cinkelve. De 
hogyan cinkelve! 

A leleplezés — ameny-
nyirie a katalógusból látná 
lehet —, kizárt dolcg, mert 
a gyári imunka tökéletes. 
Rárajzolt jelzés helyett in-
kább el wan véve valami a 

hállap tirádáiból. Valami csekélység. 
Vizsgálat esetén legfeljebb azt lehel kon-
statálni, hogy a ikárlyák nyomásánál a 
rajz valamelyik vonalacskája véletlenül 
kicsit hiányos., amiről igazán senlki som 
tehet! De a játékos éles szeme erről a 
szabálytalanságról biztosan felismeri a la-
pot, különösen akkor, mikor tudja, hogy 
hol keresse a parányi nyomdahibát. De 
vannak még tökéletesebben cinkelt ikár-
tyák, melyeknél szabad szemmel egyálta-
lán semmi jelzést sem találni. Ezdk vilá-
gító festékkel vannak preparálva, amely 
csakis speciális szemüvegen ál nézve lát-
ható. Semki sem sejli, hogy Mr. Előny-
játékos, akinek kiliinő szemei vannak, 
mért hord játék közben mandairin-pápa-
szemet. 

Megtudjuk a (katalógusból, hogy mi .is 
az a „slick aces deck", az ügyes ászok 
paklija. Ez olyan kárlyaesomó, meityet 
holtbiztosra lehet elemelni valamelyik 
ásznál. A kisérő szöveg szerinl, amerikai 
szokás „elemelni", hogy ki fizesse a cech-
hel. Akinek ilyen palkli van a zsebében, 
sok pénzl spórol lunchnél, taxinál, szivar-
náí, színházjegyeknél. Ha a 'közös fo-
gyasztás költségeinek kérdését pénzdarab 
feldobása, „fej vagy irás" utján döntik el, 
nagyon jó szolgálatot tesz az a dollár, 

melynek mindkét oldalán 
fej van, vagy amelyik az 
asztalon való pergelés ultán 
mindig fejes oldaláia esiik. 

A cinkelt .'kártya — saj-
nos — nálunk nem újság. 
De a komplikáflt kártya-
gépek, a „Hoid-out" masi-
nák nálunk legfeljebb Jó-
kai-regényekben szerepel-
lek. Az Evans-katalógusból 
nyolc .különböző „hold-
out" szerkezetéit ismertem 
meg. A ,,hold-out" a játé-
kos ruhája alatt rejtőzik, 
testéhez, csatolva. Arra szol-
gíil, hogy a kellő pillanat-
ban észrevétlenül néhány 
összerakott káTtyát, vagy 
egész paklit csúsztasson az 
előnyjátékos kezébe. 

ábra 
A „Sullivan", u kezdők kedvence Ugyanaz a masina a feles-



2. ábra 
A „kal i fornia i hold-out" 

leges lapokat, 
vagy a ko-
molyan meg-
kevert paklit 
el is viszi biz-
tos rejtek-
helyre, A Sul-

livan-rend-
szerű gép 
(Lásd az 1. 

ábrát), mely 
a katalógus 
szerint „a kez-
dő kedvence" 
a kabátujjból 
tol a játékos 
kezébe kár-
tyákat és ugy 
jön műkö-
désbe, hogy a 
játékos kar-
ját testéhez 
szorítja. A Ca-
lifornia hold' 
out (Lásd a 2. 

ábrát.) Ennek előnye, hogy a 
játékékos kezét nyugodtan 
az asztalon tarthatja. A 
„Javított hűtő" (Lásd a 3. 
ábrát) egész pakilit hoz elő 
a nadrág oldalvarratból. 
Ugyanoda viszi vissza a 
„halott" paklit. Rendelés-
nél tessék egy bő nadrágot 
beküldeni és a gyár szak-
értő szabói beleszerelik a 
„hűtőt" kiilön költség nél-
kül. Ára csekély 125 dollár. 

A javitlot't „SulWivamt"-
gép kétféle kivitelben kap-
ható. Az egyik (Lásd a 4. 
ábrát) ugy jön működésbe, 
hogy a já'lélkos kitágítja mellkasát, vagyis 
büszkén kidűli eszlett mellel csal. A má-
sik modellnél térdeit terpeszti szét meg-
elégedettsége jeléül, teljes joggal, hisz a 
gép erre a mozdulatra tolja kezébe a slá-
gereiket. A „Vest hold-out", mint neve is 
mutatja, nem kabátujjból, hanem egy 
mellény-nyílásból végzi áildásós munkáját. 

A «katalógus legmelegebben a „Gates 
hold-out" ajánlja. Lelkesedve mondja: 
,,Ez a legtökéletesebb, a praktikus gép-
operátor" számára. Nem való kezdőknek, 
de tapasztalt ember számára felülmúlha-
tatlan. A legcsekélyebb térterpesztésre jön 
és megy, mialatt a kezek laposan az asz-
talon pihennek. Pókerhez speciálisan jó." 

Azt már hallomásból tudotm, hogy a 
tapasztalt kártyamaniipulátort hidegen 
hagyja mindez; hold out -gépeikkel csak 
ügyeHlen /kezdő dolgozik, de csaik rövid 
ideig, amíg rajta nem kapják. A legtöké-
letesebb kártyagépnek is inegvan az az 
óriási hátránya, hogy rajtakapás esetén 

Pakli , mellyel biztosan lehet 
„elemelni" 

nincs kibúvó. A ruha alá rejtett szerke-
zetre nincs mentség. Véletlenül egész ba-
rátságosan megfogják a játékos ikarját és 
vége a dicsőségnek. Az igazi hamiskár-
tyás olyan eszközt használ, amelyet lehe-
tetlen rábizonyítani. Ilyen pl. az Evains-
katalógusban található „Daub", a színes 
agyag, mellyeil a kártyás kissé beszennyez 
a kártyák hátlapját, persze bizonyos rend 
szer szerint, A szabad szemmel alig lát 
haló árnyékolásról biztosan felismeri a la 
pot. A kártyák átvizsgálása esetem legfel 
jebb azt találják, hogy a kártyák eg> 
kicsit piszkosak, amiről senki sem itehel 
Biztos csialásü segédeszköz a parányi rajz-
szög, ímelyet a hüvelylkujij alá ragasztanak 
és veszély esetén az asztal alá ejtenek. Ez 
a .szögecske arra való, hogy megkönnyítse 
a „csömpihuzás"-t («second dealing). Ez a 
fogás aibiban áll, ihogy a kártya-csaló nem 
a legfelül -fekvő lapot, hanem a másodikat 
osztja le. A szőgecslkévöl észrevétlenül ki 
tudja húzni a második lapot és a légfelső 
jó lapot magának 'tartja vissza. 

Pár óv előtt lepleztek le egy budapesti 
előkelő klubban egy já-
tékost, aki fényes cigaretta-
tárcájának tükrözése utján 
tudta meg, hogy milyen la-
pokat oszt. Az Evans-ka-
talógus sokkal ravaszabb 
triiköket hirdet. A tükröcs-
ke például egy közönséges 
gyufaskatulyában rejtőzik. 
A skatulya félig ki van 
tolva és az igy keletkező 
hézagban van a tükör. Na-
gyon praktikus a kisujjon 
viselt gyürü tükörfényesre 
és homorúra csiszolt gomb-
ja, mely kicsinyítve mu-

3. ábra 
„Javított hű tő" , mely egész paklit hoz elő a 

nadrág o fda lva r ra táb i l 
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Hamis kockák 

tatja az amerikai kártyák szélén lévő 
indexet. Aki a tükörfényes gyűrűnek, 
vagy a gyufaskatulyába .rejtett tükörnek 
hasznát akarja venni, kitűnő emlékező-
tehetséggel kell birnia, mert különben 
hiába látta az ellenfél kár-
tyáit, a játék további folyamán 
ezt az előnyt nem hasznosíthatja. 

Az Evans katalógusban nem-
csak kártya, haneOi mindenféle 
egyéb szerencsejáték eszközei is 
csodálatos választékban szerepel-
nek, persze, hamisítva. Filmeken 
láthatjuk, hogy Amerikában most 
is milyen elterjedt játék a 
kocka. Tizenhat oldalon sora-
koznak a legravaszabb hamis-
kockák, a 'közönséges töltött pél-
dányoktól az átlátszó cel lui olid 
•kodkákig, melyek azáltal (hoz-
zák ki a ikivánt számokat, hogy 
a porotok vannalk a legnehezebb 
fémekkel, arannyal és platiná-
val preparálva. Olyan kocka is 
kapható, mely 'teljesen korrefkt, 
de ha bizonyos oldalán az asz-
talhoz koppantják, irlt 'r a becsület út-
járól. Ujabl /koppiht ïsr i visszavedlik ha-

miskoekává, illetve „percentázs" kockává, 
mely nem mindig, de nagyon gyakran 
hoz jó számokat. Tulajdonosa tehát nem 
csaló hanem szerencsés játékas. Biztos 
csaláshoz otl az elektromágneses játékasz-

tal, titkos, rejtett pedállal. Van-
nak a katalógusban hamis ru-
lettek és egyéb szerencsekerekek. 

A dologban az a legfurcsább, 
hogy mindezt nyíltan lehet hir-
detni, árusítani, postán szétkiil-
<leni. A cég büszkén hirdeti, 
hogy 40 év óta áll fenn és hogy 
olyan tökéletes poriékát áru'., 
hogy a konlkurrencia meg sem 
közeliiti. Sokezer köszönőlevél 
tanúsítja ezt. Mindez nem ér-
dekli a rendőrséget. Az amerikai 
szállóige azt mondija, hogy min 
den pillanatban születik egy-egy 
„suciker". azaz: pali. A szigorú 
amerikai törvény pedig nem na-
gyon igyekszik megakadályozni a 
balekek megnyirását. Aki tiltott 
szerencsejátékból akar megélni, 
maga vigyázzon a bőrére, viselje 

a következményeket és megérdemli ha 
kifosztják. Egyébként Chikágóban, a gang-

—— sterek paradicsmában ki tö-
rődik ilyen csekélységgel? 
A hamisjátékosok jól szer-
vezett és igen kitűnően 
felszerelt társasága szinte 
akadálytalanul fosztogat-
hat. Egyetlen védekezés: 
ne játsszon, aki nem akar 

veszteni » 
W E W E R ISTVÁN 

4. ábra 
A „Javított Sullivan", amely a mellkason működik 



Tii A k e z e m ? . . . 
I v f a i Etfyecl Z d i á n 

A háborús' regény már lejária magát. 
Markovics Rodion és Ericíh Mária Re-
marque sütötték el utoljára háborús re-
gényre töltött irodalmi manlichereiket, a 
füst elszánt, a cső kihűlt s a sok fogás-
tól fényes závárzat berozsdásodott. Erre 
jön, 18 esztendő után, lóhalálában, egy 
magyar író, hátán torniszterreJ, lábán 
gamasnival és vadonatúj sárga bőT-
bakkanccsal s az uj és legeslegnagyobb 
jövendőbeli világháborúra való készülő-
dés közben három vaskos kötetnyi hang-
gal elkezd ordibálni: megálljatok, én is 
itt vagyok, addig el ne rendeljétek az u j 
mozgósítást, amíg engem is meg nem 
haWgaltok: én még nem mondtam el „Az 
én háborum"-a t . . . 

Hát álljunk meg és várjunk és hallgas-
suk meg Korcsmáros Nándort a pacifista 
gyávát és a militarista hőst. Üljünik le 
vele a káder kaszárnyaudvarán „Beschäf-
tigung" után és hallgassuk meg, hogy 
mit érez? Fél n háborútól. Bujkál. Pana-
mázik, hogy otthon maradhasson. Gyű-
löli a háborút, irtózik tőle. A regénynek 
Ebben a 'háborút leköpő első köletében 
szinte a mellét verve, valami hősies sze-
mérni ellenséggel sziszegi a kombattáns 
utókor szemébe: én az általános részeg-
ségben is józan vo'llam, reszkettem s a 
verejték kiütött rajtam az undortól, hogy 
Iá daloltatok a marhavagónokban és fel-
pántlikázva mentetek — a világ véres 
vágóhidjaira . . . 

Mélysége« szomorúság fog el ezen a 
köteten. Igaza van ennek a fickónak, de 
mórt neim fogja be a száját? Mit kérke-
dik, most 18 esztendő után, hogy ő már 
akkor pacifista volt, amikor n Prinz 
Engen-Marsch kokain-transzában milliók 
és milliók öltöztek be a halál csuka-
szürkéjébe, hogy elősegítsék a világ meg-
nyomorod já l , azt a mai poklot, amely 
18 esztendő elöli — paradicsom voltl 
Mentség erre a kötetre csak akkor volna, 
ha el'hinném neki, vagy ha legalább csak 
iK'jolentené, hogy mindezt azért érzi igy 
s azéri cselekszik igy, ahogy cselekszik: 
ment érzii, tudja előre, hogy az fog bekü 
vetkezni, ami bekövetkezett! 

Ezt azonban:, ha mondaná, ha eslküdne 
rá. — sem hinném el neki. Egyszerűen 
féltette az életét, félt a golyóbistól, ami-
hez viszont — emberi joga volt. Pász. 

D© aztán . . . de az Ián kiderül, hogy ez 
a férfiaUan férfi, ez a háborús mentalitás 
által okvetlenül megvetendő karakter, 
mégis ur, magyar, férfi és katona. Egy 
nő miatt, alkit a csellengésben feljebb-
való főhadnagya el akar ütni a kezéről' s 
emiatt a frontra akarja röpíteni, odaáll 
a törzsorvos elé, aki jajveszékelésre és 

panaszkodásra van elkészülve és azt 
mondja. — önmaga legnagyobb meg-
lepetéseként is: 

— Semmi bajom. Küldjenek ki a harc-
térrel 

És itt, a közös szenvedélyek árkában, 
a 1. édes föld ölelő mélyében, amely a ma 
élőnek és a holnap halotlnak egyaránt 
ágya, sirja, temetője, élete, leolvad lelké-
ről a mérges szurok: magam sem tudom 
már, hogy ebben a második kötetben 
azzá lényegül-e át, akinek látni szeret-
ném, megbánva az első kötet múltjának 
golyót és lőport érdemlő defétizmusát, — 
vagy csak viseli a nyáj ráeső közös sor-
sál, de nemcsak fizikailag, lelkileg és 
szivbélileg is. hogy élni és lélegzeni, ál-
modni és remélni tudjon közöttünk. Jön 
a király előszava a „Károly bakákéról 
irolt könyvéhez. A trón barátsága és jó-
indulata obligál: s mikor a forradalom 
Abbázia-kávéház előlli lumullusáhan rá-
szólnak, hogy hát éljen-e a király, — da-
cosan rábömböli: 

—• Éljent 
És levon konzekvenciát és felszegi a 

fejét, mint egy fekete bika és megy és 
eltűnik a csordából, amely pedig már 
húzta, vonzotta s szinte el ás nyelte. És 
eltűnik a következő 14 év forgatagában, 
hogy 14 év után jelentkezzen az „ö hábo-
rújával", amely rehabilitálja az embert, 
a férfit és a katonát és vitézségi érmet 
tüz — az iró mellére! 

Ezt a regényt el kell olvasni. Muszáj 
rajta bosszankodni, lehet rajta dühön-
geni, de a végén ki kell békülni vele. 

Itt a kezem. Korcsmáros Nándor. 

Korcsmáros Nándor 
(Langsleld felv.) 



Ez a kis értekezés tu la jdonképpen egy megfor-
dított divatcikk akar (lenni: a fonák ja annak, ami 
való. Szabályaik részben a praktikus élet, .részben 
a smokk felfogás diktálta, mer t amilyen igaz, 
hogy a tenniszruhához nem való magassarku cipő, 
annyi ra nem találunk semmiféle célszerűségi ma-
gyarázatot arra, hogy miért nem való a szmoking-
hoz hosszú nyakkendőt viselni? A kérdésnek ezt a 
•részét kizárólag ia gyakorlat alakította iki. Hogy es-
télyi ruhához nem illik óriási retikül, hogy a pré-
mes báli belépő kizár ja a basque sapkát , hogy a 
bunda harcban áll a zoknival és hogy a pizsama 
nem tűri a fölékszerezést, mindez a gyakorlati élet-
ből folvó locikus következés. 

. . . estélyi ruhához basquesapka 
* 

. . . kis estélyihez nagy retikül 
(Révész -Bí ró (otó) 



. . . bundához zokni 11 

. . . pizsamához ékszer 

. . . szmokinghoz hosszú nyakkendő 
(Révész—Biró fald) 

tenniszruhához magassarku cipő 
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w-
indennek van 'lángelméje a világtörtánalemiben. A hadvúseflésé 

Julius Caesar, a drámairásé Shakespeare, az udvarlásé Casa-
nova, a vegyészeté lord Rutherford, a táncé Nizsinszki. 

Elza is zseniális, ö barátnőinek kényes helyzetekből való 
megmentésében lángelme. Csak egy történetet hadd mondok el 
róla: Marianne te lefonjának történetét. 

A történet még abból az időből való, mikor nem tárcsázva 
telefonáltunk, hanem „halló központ" jeligével. Mikor a köz-

pont, Isten nyugtassa, rosszul kapcsolt. Vagy nem jelentkezett. Vagy bosszúból 
tizszer egymásután azt mondta, hogy „mással beszél". Vagy éppen azt az egyet-
len valakit kapcsolta bele a beszélgetésbe, akinek a beszélgetést nem lett volna 
szabad hallani. 

Ezt csinálta Marianne beszélgetésével is. 
Abban az időben Marianne-nak a báró udvarolt . Ezt Marianne fér jének 

kivételével mindenki tudta és mindenki természetesnek tartotta. Marianne, mint 
méltóztatnak tudni, elragadóan szőke. A báró, mirjt méltóztatnak tudni, jóvágású 
és kellemes legény. Én ál talában fér jpár t i vagyok, de ebben az esetben Marianne 
fé r j e iránt semmi rokonérzéssel nem viseltettem. Mondjuk meg ugy, ahogy van: 
Marianne fé r je igen kiállhatatlan alak, agyba-főbe csalta mindig az asszonyt és 
amellett mindig igen komiszul bánt vele. A közvélemény határozot tan helye-
selte a bárót. 

Marianne minden reggel felhívta a bárót telefonon, mikor fé r je elment a 
bankba. így történt a szóbanforgó esetben is. A f é r j elment és még ki sem lépett 
a kapun, Marianne már társalgott a báróval. A társalgás, mint az szerelmes 
hölgyeknél szokott történni, eléggé elhúzódott. A f é r j a bankba érkezvén, észre-
vette, hogy egy fontos levelet ot thon hagyott az íróasztalán. Felhívta tehát laká-
sát. A központ belekapcsolta a beszélgetésbe. Éppen a végébe. 

— Tehát hány órakor legyek ott? — kérdezte édesen Marianne hangja . 
— Négykor — f e l e l t 

egy ismeretlen férf ihang 
—, jó lesz négykor? 

— Jó. De nagyon 
kell vigyázni, mert a fér-
jem mintha sejtene va-
lamit. 

— Majd vigyázunk. 
Viszontlátásra. 

— Viszontlátásra. 
A beszélgetők letet-

ték a kagylót. A f é r j el-
hűlve hallgatta még egy 
darabig az üres vonalat, 
aztán felpattant, lero-
hant a bankból, be az 
autóba, haza a lakására. 
Ott berontott Marianne-
hoz, ki semmit sem sej-
tő édesded nyugalomban 
már u j abb beszélgetést 
folytatott a szabónő-
jével. Minden reggel felhívta a bírót telefanon 
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— Tedd le rögtön azt a kagylót. Mindent tudok. Az előbb bekapcsoltak, 
mikor a szeretőddel beszéltél. Mikor megbeszéltétek a négyórai randevút . Azon-
nal mondd meg, kivel beszéltél? 

Marianne m a j d elájult . Tagadni hiábavaló lett volna. Ennélfogva hallgatott. 
— Mondod meg azonnal? 
— Nem mondom meg. 
— Azonnal mondd meg, mert nem tudom, mit csinálok veled. 
— Csinálj, amit akarsz, nem mondom meg. 
Ebből egy óra hosszat tar tó faggatás következett. Marianne a férfi nevét 

Konokul vonakodott kiadni. Annyit mindenesetre meg tudott állapítani, hogv a 
a diskurzusnak csak legvégét hallotta. Ez mégis valami kis előnyt jelentett, mert 
ha korábban kapcsol ják be, sokkal c i f rább dolgokat is hallott volna. 

— Finom születésnapi meglepetés — mondta végül a fér j , akinek két n a p 
múlva következett a születésnapja, — nagyon kedves figyelem, mondha tom. 
Szóval nem mondod meg, kivel beszéltél? 

— Nem — mondta konokul, de zokogva Marianne. 
— Rendben van, én most visszamegyek a bankba. Ma estig adok neked 

meggondolási időt. Ha ma estig nem mondod meg, holnap beadom a váló-
keresetet. 

'Azzal bevágta az aj tót és elment. Marianne ott maradt kétségbeesésével. A 
válás katasztrófát jelentett számára, mert fé r je a hozományt teljesen elköltötte. 
Most mit csináljon? 

Egyszer csak a homlokárá ütött. Elza! Itt csak Elza segithet. Azonnal fel-
hívta Elzát. De az Elza szobalánya azt jelentette, hogy úrnő je reggel elment egy 
autó-kirándulásra és csak késő délután jön haza. 

— Mondja meg, hogy mihelyt megjön, a ka lapjá t se tegye le, azonnal 
h iv jon fel. 

— Igenis, kezeit csókolom. 
Marianne délig sirt. Ebédidőben kiüzent a fér jének, hogy csak étkezzék 

egyedül, ő nem jól érzi magát. Akkor sirt egész délután. Közben felhívta a bárót 
is, de nem igen mert vele beszélni, csak annyit mondott , hogy b a j van, szó sem 
lehet a találkozásról. Máris letette a kagylót és sirt tovább. 

Este hétkor sirva kezdett el öltözködni, mert vacsorára vendégeik voltak. 
Elza még mindig nem jelentkezett. Végre, nyolc órakor megszólalt a telefon. 
Elza jelentkezett. Marianne fuldokló sírással kezdte magyarázni a történteket . 
Elmondot t mindent . Még azt is, hogy fé r j e születésnapja lesz holnapután. 

— Befejezted? — kérdezte Elza. 
— Be. 
— Hát akkor egypár kérdést. Kik 

vannak nálatok ma este? 
Marianne végigmondta a vendé-

gek névsorát. 
— Helyes. Hánykor ültök asz-

talhoz? 
— Kilenckor. 
— Rendben van. Ne tö rőd j sem-

mivel, elintézem. 
— De angyalom, hogyan tudod 

ezt elintézni, hiszen a fé r jem ma estig 
adott terminust arra, hogy . . . 

—, Azt mondtam, hogy ne tö rőd j 
semmivel. Ha én azt mondom, akkor 
nyugodt lehetsz. Holnap reggel m a j d 
hivjál fel. Szervusz. 

Már le is tette a kagylót. Mari-
anne még megigazította kisirt arcát , 
aztán ment a vendégeket fogadni. Az 
ura még elővette, utol jára. 

— Szóval nem mondod meg, kivel beszéltél? 



— Nos? Nem mondod meg? 
— Nem. 
Már kezdtek érkezni a vendégek. Olyan kisebb, nyolcszemélyes vacsorát 

adtak Marianneék. Fél kilencre hivták a vendégeket. Háromnegyedkor már min-
denki ott volt: a Lili-házaspár, a Margit-házaspár, Lenke, továbbá az öreg gróf. 
Marianne félholtan igyekezett csevegni és reszkető kézzel rázta a cocktailt. Pá r 
perccel kilenc óra előtt megszólalt a telefon. Az öreg grófot hivták a telefonhoz. 
Kiment az előszobába az öregúr és jósokára tért csak vissza. 

• 
— Tálalva vain — jelenítette >az sraas. 
A társaság átvonult az ebédlőbe és helyet foglalt az asztalnál. Mialatt az 

előételt kínálták, az öreg gróf a háziasszonyhoz fordul t : 
— Ja igaz, kedves Marianne, reggel már letettem a kagylót, mikor eszembe-

jutott , hogy talán tulkorán hívtam fel és esetleg felébresztettem. Nyugtasson 
meg, hogy már ébren volt. 

Marianne még nem sejtette, hogy miről van szó. De érezte, hogy a levegőben 
Elza szelleme leng. Ezért ösztönszerűen válaszolt: 

— Ébren voltam, hogyne. De az. sem lett volna baj , ha felköltött volna. 
A f é r j erősen figyelt, az öreg gróf pedig folytatta: 
— Különben nagyon sajnálom, hogy nem tartot ta meg a délutáni randevút 

és nem jött el a régiségkereskedőhöz, mert ott remek dolgok vannak. Éppen 
olyan születésnapra való a jándékok, amiket maga keres. 

Marianne most már mindent értett. Azonnal átlátta Elza remek haditervét. 
És ihozzájáilsizoít ia tervhez maga is. iSzemrtlhámyó arccal .fordult a grófhoz. 

— Az Istenért, most elárulta, hogy meglepetést szántam a fé r jem születés-
napjára . 

— Ó bocsánat, — szólt a gróf zavartan és zavarából látszott, hogy maga 
sem tudja pontosan, miről van szó, csak eljátszik egy szerepet, amelyre telefonon 
megtanitották. 

Marianne azonnal másra terelte a szót. Élénk lett, vidám és sziporkázó. A 
vacsora ki tűnő hangula tban folyt le. Később Marianne alkalmat talált, hogy az 
öreg grófnak megköszönje a segítséget. Csak egy szóval: Köszönöm. 

— Nincs mit — szólt az öregúr ha lkan —, nekem fogalmam sem volt, miért 
mondtam, amit mondtam. Csak elismételtem, amit Elza telefonon a számba 
rágott, de az egészből most sem értek semmit. 

Fél egykor a vendégek elmentek. A fé r j kedvetlenül, sőt haragosan fordult 
a feleséghez: 

— Máskor ne ugrass engem ilyen butaságokkal, kikérem magamnak. Miért 
nem mondtad meg rögtön, hogy az öreg gróffal beszéltél? Elrontot tad az egész 
napomat . Loptam én az idegeimet? 

És sértődötten ment a szobájába lefeküdni. 

. . . Nagyon sajnálom, hogy nem tartotta meg a délutáni randevút 
(Kreisil rajiai) 

SS 
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LáttaK-e már ennyi s i t á r t együtt? Jackie Cooper, Lionel Barrymoore, Robert Montgomery, Johd 
Barrymoore, Ramon Novarro, John Gilbert. Buster Keaton. Fellő sor: Clark Gable, Wallace Beery, 
William Haines, Joan Crawford, Norma Shearer. Marion Davie«. Marie Dressier és Ethel Barrymoore 

(Foto Metro) 

vitt a mozivászonra. Miki 
egér megkapta a legna-
gyobb kitüntetést, amit csak 
filmsztár kaphat. Az Aca-
demy of Motion Picture 
Arts and Sciences arany-
éremmel és diplomával 

Miki egér kitüntetése és 6. B. Shaw 
hollywoodi látogatása 

Hollywoodból irják a kreálóját, Walt Disney 
Hangos Heti Híradónak: urat, aki világhírre és 
Lelkesen ünnepelték ezea óriási vagyonra tett szert 
a héten Miki egeret, illetve azzal, hogy egy kis egeret 
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U j magyar harrier 
Oily von Fllndt (Radványl Oily) 
játssza Annie Ondra „ B a b y " 
eimil filmjében a másik női 

főszerepet 

Marlene 
Dietrich — 
Sternberg 
nélkül 

Newyorki kábel jelenti: 
Josef von Sternberg rövi-
desen felbontja szerződését 
filmgyárával s a legköze-
lebbi Marlene Dietrich 
filmet már Mamoulian, az 

Székely István rendező, Vass Éva 
az u j magyar fi lmsztár. Tasnády 
Szűcs András v. á l lamti tkár , 

fierő István vezérigazgató 
(Seidner felvételei) 

Gaál Franciska és az Universal európai vezérkara: May Friedland, 
Romuald, Rappaport , Joe Pas ternak, Markstein Dezső. Sáfrány 

Ferenc, Siegler Frigyes. Pacséry László Lakner Artúr 

• 
MAGDA SCHNEIDER, a 

népszerű német filmsztár 
januártól színpadon lép fel 
Berlinben: ő játssza a M él. 
tóságos asszony trafikja 
című Bus Fekete-áarabban 
Gaál Franciska szerepét. 

CLARA BOW december 
15-én elhagyja Amerikát és 
Londonba utazik. 

ASTA NIELSEN meg-
kezdte első hangosfilmje 
felvételeit. 

tüntette ki a mozivászon 
élettelen hősét. Ezt a ki-
tüntetést eddig csak két 
sztár kapta meg: Chapltn 
és röviddel utána Al Jot-
son, első hangosfilmje al-
kalmából. Más. Hollywood 
izgatottan várja a nagy 
G. B.-l, aki Japánból uta-
zik Californiába. Shaw vi-
lágkörüli utján programm-
jába felvette Californiát Is, 

és megígérte, hogy legalább 
egy hétig marad az örök 
napfény országának film-
fővárosában. Más. Zane 
Greg, a vadnyugati regé-
nyek világhírű szerzője sa-
ját rezsijében filmesíti meg 
egyik regényét. Ez az első 
eset, hogy iró filmet finan 
sziroz. (Könnyű neki, leg-
utóbbi regényével kétszáz-
ezer dollárt keresett.) 



Cicit... 
teuren Morley. hollywoodi Ilim-
sztár, a magyar Vidor Károly 
menyasszonya, kedvenc angora-

macskájával 

újonnan feltűnt rendező-
sztár készíti. Ez lesz az 
felső Marlene Dietrich-film, 
amelyet nem Sternberg ren-

Brigitte Hilm a Rivieráti 
Trude von Molo társaságában készíti u j Hímjét. I r igyel jük. 

Strandol — decemberben 

«9 

dez. Terv szerint Surféi 
mann világhírű regényét. 
Az élet dalá-1 viszi mozi-
vászonra Marlene. 

Greta Garbo pert indít 
egy újságíró ellen 

Greta Garbo hires arról, 
hogy csak a legritkább 
esetben lép a nyilvánosság 
elé; nem nyilatkozik, nem 
cáfol, nem törődik a róla 
irt cikkekkel. Éppen ezért 
nagyon érdekes az a hir, 
hogy a nagy svéd sztár 
pert indított az amerikai 
Liberty ellen, amelynek 
szerkesztője Greta Garbo 
magánélete cimen legutób-
bi számában cikksorozatot 
kezdett. Greta Garbo a bí-
róság védelmét kéri: tiltsák 
el az újságot a cikksorozat 
további közlésétől, mert az 
abban közölt adatok nem 
felelnek meg a valóságnak. 



Annie Ondra játssza a „Kiki" hangosfilm változatát. (Par tnere Thiefnlg.) Ezt a szerepet, néma 
változatban, Norma Talmadge játszotta. A berlini lapok szerint Annie jobb, inint Norma . . . 

Greta Garbo különben ere-
deti tervétől eltérően már 
karácsony előtt Hollywood 
ba akar utazni. Utazásának 
közvetlen oka állitólag az, 
hogy veszedelmes uj Garbo-
konkurens tünt fel Holly-
woodban: Katherine Hep-
burne kisaszony, aki a 
szakértők szerint nemcsak 
alteregója a svéd csillag-
nak, hanem szebb is nála. 

• 

ELISABETH BERGNER 
legközelbbi filmjét Lon-
donban készitik Shakes-
peare Makrancos hölgyét 
játssza el hangosfilmen. 

HANGOS 

HÍRADÓ 

VAN DER 
VELDE, a vi-
lághírű szexu-
álpszihologu 

filmen játszik: Liebe, wie 
die Frau sie braucht a 
film cime. 

• 

A Lehár Ferenc film-
gyár sztárja: 

Eggerth Márta 
ßerlinböl jelentik: Meg-

alakult a Franz Lehár 
Filmgesellschaft. A film-
gyár művészeti és zenei 
igazgatója a világhírű ma-
gyar komponista, sztárja 
pedig Eggerth Márta, aki-
vel szerződést szeretnének 
aláíratni, hogy ezentúl csak 
a Lehár-társaság filmjei-
ben játszhat. 

Dzsimbi... 
Zágon István Dzsimbi 

cimü színdarabjában Tit-
kos Hona Törzs Jenőt ál-
landóan „nagy fehér fő-
nök"-nek hivja. 

Legutóbb egy sajtóteán 
Lakner bácsit, a Royal 
Filmszínházak „Pressechef-
jét" igy üdvözölte az egyik 
újságíró: 

— Szervusz, nagy fehér 
sajtófőnök... 

• 
GOTTFRIED REIN-

HARDT, Reinhardt legfia-
talabb fia, Hollywoodba 
utazott, hogy a filmrende-
zés technikáját tanulmá-
nyozza. 



A PESTI TÁRSASÁGBÓL 
Dey m Klára grófnő 

(Angel« foto) 

A ZSERBO-BOBAN 
— Mit tudtok ti, angyalom, arról 

az eljegyzésről, aminek a hétfői MAC-
tea volt a színhelye. 

— Erről még korai beszélni, beszél-
jünk inkább a teákról, amelyek még 
látogatottabbak, mint tavaly. Már fél-
tíz felé szállingózni kezdenek a ven-
dégek, aztán tíz óra után jött a nagy 
„run". Pillanatok alatt zsúfoltak a ter-
mek és záróra után is meglátszik a vá-
ros éjszakai képén, hogy MAC-tea volt. 
Az estélyi ruhás publikumból bőven 

jut a folytatásra is. 
—• Talán egy kis ízelítővel szolgál-

nál a megjelentek névsorából. 
— Csak a lányokról lehet szó, a ma-

mákat ezúttal — minden tiszteletünk 
ellenére — mellőzzük. Tehát az utolsó 
teán a következők voltak jelen: 

Álgya Papp* Marianne, Kováts Baby, Gogolák 
Edith, Gerlóczy Éva, Gerlóczy Baby. Pálffy Bony-
hárd Margit. Szabó Gitta. Kirehk.'iopf Ul i , Leit-
tier Maiiéi, Warga Lili, Rusztler Ildikó, Palotay 
Nicolette. Frohner Lucy. Bálint Linus. Tamás 
Ilonka. Mibalorltz Erna, Zsigmond Flóra. Liha 
Clarisse. Saabóky Sacu, Mangalit Zsuzsa. Lenkey 
Györgyike, Angyalossy Baba, Jovanovleg Lucia, 
Rakksányl Zsuzsa, Rakksányi Kató, Gervay 
Magda, Vasváry Éva, Horváth Piroska, Gyulányi 
Ilonka, Nászay Lola, Titsch Juliette, Keresztessy 
Lucy, Heinrich Monchy. Kilián Magda stb.. stb. 



amennyit én. Tehát: péchujfalusi l'é-
cliy László cs. és kir. kamarás, or-
szággyűlési képviselő és felesége, be-
zerédj Bezerédy Ilona leányát, Clau-
dine Esztert november 28-án vezette 
oltárhoz Bolváry Ferenc, néhai Bol-
váry Dénes és felesége, nárai Szabó 
Mária fia. Hát emiatt az esküvő miatt 
jött haza az i f j ú férj wléjhirü bátyja. 

— Hosszú jegyesség volt, de mégis 
minden jóra fordult a végén. 

— Valamennyien tudtuk előre, hogy 
igy lesz, csak hát ezek a szerencsétlen 
viszonyok... 

— Oda se neki! Azért csak házasod-
nak a fiatalok, például alig pár nap-
pal később, december elsején is volt 
egy feljegyzésre méltó esküvő, Vere-
bély Tibor és felesége, Bókay Nadine 
leánya, Nadine esküdött hűséget a 
Deák-téri evangélikus templomban 
Jobbáíiyi Zsoltnak, néhai Jobbágyi 
Kálmán és Wagner Éva fiának. Min-
den szerencsekivánatunk a fiataloké. 

— A Hymen-hirekhez csatoljuk még 
egy kisbaba érkezésének örvendetes 
eseményét is. Ferencziéknek, az 'ismert 
és népszerű Ferenczi Marciéknak kis-
lányuk született, aki erre a megszólí-
tásra, hogy hogy van Kitty Mária, ka-
csint egyet a pólyából a szemecskéivel 
és azt válaszolja: bű! 

— Valóságos csodagyerek! És a báli 
fronton mi újság? 

— Kétévi kényszerszünet után, feb-
ruár elsején a Vigadóban ezidén újra 
megrendezik az Emericana-bált, ra-
gyogó keretben. A másik februári nagy 
bál. a Széchényi-bál rendezői is nagy-
ban készülődnek, december hetedikén 
lesz az első Széchényi-tea a Nemzeti 

Kaszinó nyilvános étter-
mében, amelyen a házi-
asszonyok és meghívott 
vendégeik vrsznrk részt. 

Wéber brzaébet térihez meni 
Honig Edéhez 

(Foto Kossak u. Komáromi) 

—I Köszönjük a pontos hírszolgála-
tot. Egyébként9 

— Egyébként egy váratlan $ talán 
első pillanatban nem is ideillőnek te-
kinthető kérdést: tudod, angyalom, 
miért jött haza Pestre a napokban 
Bolváry Géza, a híres-neves filmren-
dező? 

— Az öccse esküvőjére jött, ugy tu-
dom. 

— Látom, hogy tudsz annyit. 



A PESTI TAKSASAGBrtL 
Sándor I 'álné 

(Angeln loto) 

minden estély nélkül is. 
— És tudtad, ho.jg Odescalchi Kú-

rolyné hercegné, Andrássy Klára 
grófnő beteg? Valószínűleg egy nem 
is olyan jelentéktelen operációnak 
kell alávetnie magát. 

— A hercegné bizonyos, hogy meg-
lepetésszerűen rövid idő alatt legyűri 
a bajt s nagyszerű energiájával me-
gint első lesz a politikai front harcai-
ban. 

Néhány ilyen tea és 
együtt lesz a Széchényi-
bál komplett publikuma. 
Bizony, angyalom, igy 
toboroznak a bölcs bál-
rendezők a mai időkben. 
Jaj, jaj, majd elfelejtet-
tem! 

— Micsodát1 
— A múltkor emiitet-

ted a fiatalurat, aki ok-
vetlenül földbirtokos 
akart lenni s annyit sem 
értett a gazdasághoz, 
hogy a nagyvásáron azt 
kérdezte egy magyartól: 
hej, bátyám, merre van 
itt a lóüzlet? Most ugyan-
erről a fiatal úrról mesél-
ték nekem, hogy az idei 
kánikulás szárazság ide-
jén pesti vendégeket vitt 
a birtokára a vasútról s 
mig a teljesen elszáradt 
kaszálók mellett szaladt 
az autó, szemrehányó 
haraggal mutatott a me-
zőkre, kétségbeesve 
mondván: hát tessék itt 
legelni! 

— Nagyon jó! És az a 
fiatalúr, aki nemrég nő-
sült s most hivta össze 
az első estélyére jó isme-
rőseit, hogy érzi magát? 

— Miután ő is jelen 
volt mint házigazda az estélyen, 
kitűnően, az estély remekül sikerült, 
mindenki nagyszerűen érezte magát. 
Vagyis nevezzük nevén a gyermeket: 
Richter László és felesége, Lobmayer 
Ily december elején láttak vendégül 
először nagyobb társaságot pesti ott-
honukban s mindenki, aki jelen volt, 
áradozva beszél a fiatalok szeretetre-
méltóságáról és kedvességéről. 

— Ez utóbbit tudtuk róluk eddig is, 

6.1 



— Kívánjuk tiszta szivünkből. 
— És Nimródokról semmit? 
— Nagy vadászat volt báró Urbán 

Gáspáréknál. azután Örkényben, 
amely utóbbi két napig tartott. S részt 
vett rajta a kormányzó is és a Pesten 
időző volt bolgár cár. Ők és a környék 
előkelőségei és földesurai olyan pusz-
títást vittek véghez az Örkényi vadak-
ban, hogy vadászat után több vagon 
foglyot és nyulat Szállítottak a fővá-
rosba a zsákmányból. 

— Hallottad Santelli Pálnét, mint 
jazz-énekesnőtí 

—• A hölgyek sorra kedvet kapnak 
Darvas Zsuzsitól, akire már külföldről 
is felfigyeltek. December elsején volt a 
premier, a héttagú zenekar élén meg-
jelent tündöklő estélyi ruhában a szép-

séges és társaságszerte ismert Santelli 
Pálné s olyan pompásan énekelt és ve-
zényelte a zenekart, hogy egy csapásra 
meghódította az egész közönséget. 

— No és valami gyors kis pletyka, 
ami különösen most, karácsony előtt 
jólesik. 

—• Láto,-jatóban Pesten járt egy gyö-
nyörű, koromfekete bécsi lány, egyik 
neves pesti iparmágnás rokona. Az 
i f j ú hölgy nagyon szép és rokonszen-
ves volt, néha színházba ment, néha 
vacsorázni, csöndesen és szelíden vi-
selkedett, néhány nappal ezelőtt eluta-
zott s nem is sejti, hogy miatta meg-
szakadt egy igen benső kapcsolat egy 
szimpatikus pár között s egy fiatalúr 
pedig kétségbeesve megházasodik. 
Adieu. 

Dr . Pethes Alfrédéit nagysikerű zene-estje Budapest egyik érdekes l i rsadafmf eseménye volt. Az esté-
lyen Pethő Imre. az Operah íz k a r n a g y í n a k vezetésével egy teljes kis operát muta t tak be az Operah íz 
művészei. Az érdekes zene-est meghívott kfizlinsége: Dr . Fábián Líszlóné. dr . F í b i í n László, d r . Herz 
Ottó, Csobay Margit, Teles Edéné, Paláslhy I rén , Schmidt Annus. d r . Herz Otfóné. Kiinger Istvánné, 
Hatást Andorné, Tétbe EmíUa. Teles Ede. gróf Blankenstein János. Wl thmann Nándorné. dr . Pefhes 
Alfréd, d r . Slhabonyi Antal, Schiller Imre, Déghy Guidá, CsathA Andor. Ascher Oszkár. Verüczy Béla 

ezredes. Sterisky József. Solymos Péter és Meiler Ernesto 
(László fefv.) 
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Kislány 
LEVÉL: Levelezünk. . . tetszik tudni, meny-

nyibe kerül a bélyeg? 
VÁLASZ: HUzen i n férjhez akar mennt a leve-

lező-partnerhez. És még ait a kis bélyeget 1b saj-
nálja tőle. 

Unatkozó falusi kislány 
LEVÉL: Falun lakom is nagyon unalmas az 

illet — mit csináljak, mivel és hogyan szóra-
kozzam? 

VÁLASZ: ön , ugy látszik, nem mondta volna, 
önnek nem jutott eszébe a kővetkező mondás: „Ha 

Gizella 

Tópart 
LEVÉL: önnek nincs bánata? 
VÁLASZ: Hogyne volna. De 

nem érek rá foglalkozni vele — 
innyl bánata van másoknak, akik 
hozzám fordulnak. 

Régi kérdés 
LEVÉL: Lehet-e férfi és ni 

közt igaz barátság? 
VÁLASZ: Bizony e i régi kér-

dés. Már válaszoltam is egyszer 
rá. Azt írtam: „Lehet — de hol 
közönynek, hol szerelemnek hív-
ják!" 

Erzsébet 
LEVÉL: ,,Egy fiu komolyan 

szerelmes bèlém, de, minthogy 
én szegény leány vagyok, csa-
ládja nem já szemmel nézi sze-
relmünket. Mit csináljak? A 
helyzet meglehetősen kiélező-
dött. 

VÁLASZ: Kedves leveléből kl-
ériik, hogy ön ls érzi: nem sza-
bad a dolgokat élére állítani. 
Tanácsunk, ha módja van önnek 
rá. bizonyítsa be. hogy hűséges, 
szerető partnerként áll a flu 
mellett, jósággal éa gyöngédség-
gel sugározza be ax életét máris. 
Ha ezt okossággal és ügyesség-
gel keresztül tudja vinni, magá-
tól összedől a válaszfal, amely 
önt a fiatalember családjától el-
választja. 

LEVÉL- 1. Lehet-e hinni egy 
barátnő önzetlenségében? 2. Le-
het-e hinni a fiúnak, ha csak 
szerelemről beszél és nem hd-
:asságról? Lehet-e szeretni va-
lakit — csak félig és az ilyen 
érzést hogy hivják? 

VÁLASZ. 1. Lehet, h a nem 
ugyanaz a flu tetszik neki is. X. 
Lehet hinni — ha először a sze-
relemről beszél — de ufána 
mindjárt a házasságról. 3. Lehet 
valakit csak félig szeretni és ezt 
az érzést bárhogyan is nevezhe-
tik, csak egynek nem. Szerelem-
nek nem nevezhetik. 

HARCZOS IRÉN 
a pécsi Nemzeti Színház szubrettprlmadonnája, aki legutóbb a i 
„Egy kis senkl"-ben és a „Méltóságos asszony traflkjá"-ban 
bebizonyította, hogy nalva szerepekben ls első klasszisu színésznő 

(Erzsébet foto. Pécs) 

65 



(gyedül vagyok — igen Jó társaságban vagyokI" 
kUNtaben én prédikálok önnek, aki a« fln pana-
mának a megfordltottjál sóhajtja: „Bár volnék 
egy ideig falun és bár volna egy kicsit unalmas 
•> élet" Mert nem akarok Snnek a sablonos rádió 
műsorok, olvasmányok tanácsával szolgálni. Csak 
egyet mondhatok) az igazán tartalmas lélek min-
dig el tudja foglalni magit — esak fáradságot kell 
venni, hogy elfoglaltságunknak helyes Irányát 
megtaláljuk. Különben az ön csinos versének két 
sorát olvasom az ön fejére: „Hiába, az ember 
hasztalan Jár, ha az ember céltalan kutat." Ugy 
van. Direkte kitűzött cél felé kell haladni. Ez ad 
erőt, kitartást és ez ad sikert. 

Jégvirág 
I.EVÊL: „Mintha a szeretet teljesen kihalt 

volna abból az emberből, megkérdezni képtelen 
vaguok tőle, mi az oka ennek — viszont ez a 
helyzet teljesen lelőrli az idegeimet." 

VÁLASZ: Nem ti kell azl megkérdezni, kedves 
kisasszonyom. Ha egy érzés megtörik, ha egy sze-
relem elmulóban van, az ezer nüanszból, ezer apró 
Jelből kitűnik — itt nem a szó beszél, nem a kér-
dés kérdez, nem a válasz válaszol — itt a tények 
beszélnek. Igen sajnálatos, hogy nekem ezeket kell 
írnom, de hlgyje el, az Ilyen esetben sokkal jobb 
fölrázni a reménykedőt, gyStrődőt és kétkedőt, 
hogy nézzen szembe az igazsággal, bármilyen 
kegyetlen is. Az operutiv beavatkozás fájdalmas, 

elhatározást Igényel, de gyökeres. Nézzen szemébe 
fölemelt fővel büszkén és bátran az Igazságnak, 
mégha momentán szenvedést Jelent la az In szá-
mára. 

P. Mária 
LEVÉL: Egy költeménu és egy meghatóan ked-

ves levél. 
VÁLASZ: Kisasszonyom, a szemrehányást nem 

érdemlem megl Én válaszoltam önnek, még pedig 
kimerítően, — ugy látszik, elkerülte a figyelmét! 
Talán nem vette ki az írásomból, tehát most ismét-
lem: igen tehetségesnek tartom a dolgait és öröm-
mel olvastam. Amit levelében megírt, azt teljesen 
aláírom én is — rendkívül imponált, hogy a mai 
fiatalság nem ismer aeeredltált neveket, ma a 
publikumot minden írásművei, minden egyes eset-
ben külön-külön meg kell hódítani. Szive* üdvöz-
let — várom a levelét! 

Más az esetem 
LEVÉL: ,,Levelezünk az unokabdtyámmal — 

szerelmesek nem vagyunk egymásba, nem is le-
szünk. Van-e ennek a levelezésünknek így ér-
telme?" 

VÁLASZ: Egy levélváltás még nem kötelez sem-
mire, lehet szórakozásnak is fölfogni. Az a kérdés: 
szórakoztatja-e önt a levelezés, vagy nem? Ha 
Igen, nincs semmi különösebb ak rá. hogy abba-
hagyja. Látja: én nem vagyok szerelmes magába, 
maga se énbelém — mégis levelezünk. 

Baba-Hu 
EGY KÁRTYA: How do uou do Mister Braun? 
VÁLASZ: Valcer- vagy foz-tempóban kérdi ezt 

a szellemességet? 

Bubi 
LEVÉL: Három nő szerelmes belém — mit csi-

náljak? Hol kezdjem? 
VÁLASZ: Kezdje ott. hogy ne legyen ilyen el-

bizakodott. 

A másikat szeretem 
LEVÉL: A hölgy a korcsolyapályán adott ne-

kem randevút — de nincs jégl 
VÁLASZ: Majd lesz. Még mindig Jobb. mintha 

a sztratoszférába Invitálta volna önt. Nyugod-
jék meg, Jég is lesz, majd ha lagy. 

Szomorú asszony 
LEVÉL: ,,Anyagilag tönkrementünk, most már 

úgyszólván én tartom a családunkat. Az uram 
kényelmes, semmivel se törődő ember. Csak egy 
példát: ha a rádión jó koncert van, lefekszik és 
hallgatja és felőle összedűlhet az egész viídg. 
Nagyon gondolkozom: Ott hagyjam-e, vagy tart-
sak ki továbbra is mellette?" 

VÁLASZ: Hogyan mernék én ilyen fontos, 
életbevágó kérdésekben pazittve állást taglalni? 
Egy család életébe, életkörülményeibe tanáriam 
mai dönts módon befolyni — még akkor is, ha meg 
sem fogadják azt! Nem, ez túlzott felelősség volna! 
Én azért vagyok itt, hogy megbeszéljék velem • 
dolgokat, hogy kiontsák a szivüket, hogy közö-
sen próbáljunk valami helyes kiutat a mat élet 

Kormos Ferenc Is Indra Manyi 
Debreceni Csokoniy-izlnház: „Emmy" 

(Berzékl lelv.] 

öfi 



A „Weekend" • pírul Nemzeti Színházban. H a r e n s Irén, Sugár Misi, Selmeczy Mihály, Várnai Judit, 
Bánk? Baba, Unger István 

(Erzsébet foto) 

dilemmáiból, közösen, ml gyarló és gyönge. de 
egymást szerető és megbecsülő emberek! önnek 
Is csak ait mondhatom: a békének, a kiengeszte-
lődésnek vagyok a híve. Minden nagy vihar és 
szenvedés elcsitul, mint ahogyan a „hullám elcsi-
tul a fövenyen — mint régi bú a szív •»«"•«• 
Miskolc—Cserlke 

LEVÉL: Hoou lehet leküzdeni 
a pletykát? 

VÁLASZ: Ugy. hogy nem törő-
dUnk vele. 
Színház 

LEVÉL: Ha igazi komoly te-
hetség vamok, — lehet-e remé-
nuem. hoou színpadra kerülök? 

VÁLASZ: Komoly és határozott 
meggyőződésem, hogy ai Igazi 
tehetség minden körülmények 
kőzött klverekedl magát. Ha ön 
valóban komoly tehetséget érez 
magában, akkor fogja lel komo-
lyan a pályáját, dolgozzon, ta-
nuljon és képezze magát. 
Üres telek 

LEVÉL- Ablakon dt kacérko-
dunk eau fiúval. Nem lehet ki-
venni. kire mosolyog, rdm-e 
vagy a barátnőmre? 

VALASZ: Drága kisasszonyom, 
én honnan tudjam? Én még 
messzebb vagyok maguktól, mint 
a i Illető úriember. 
B e r l i n 

LEVÉL: Köszönöm kedves, vi-
gasztaló sorait. 

VALASZ: Én pedig köszönöm 
a levelét. Az ilyen levél a leg-
kedvesebb Jutalom* 
Hazamegyek 

LEVÉL: Nem jó itt nekem 
Pesten. — hazamegyek. 

VALASZ: Kár volt eljönni. Em-
lékszik: annak idején megírtam, 
hogy ne jöjjön Ide,, maradjon 
otthon. Szíves üdvözlet. 

Elfogadjam-e? 
LEVÉL: A hölgy megváltotta az én Jegyemet 

is a moziba. Helyes ez? 
VALASZ: Nem vagyok ebben a kérdésben szak-

értő, — mert én a hölgy Jegyét is megszoktam 

A pesterzsébeti 
nagylány les i" 

színház most mutatta be „Amikor kislányból 
cimü operettet. A primadonna és a bonviván: 

Antal Nusl és Antal Béla 



A. Szinkázi Élet karácsonyi számákan közli 
a Miss Ufa vál asztás eredményét és beszámolóját 

December 8-án, a csütörtöki ünnepen, a Színházi Élet szerkesztőségében, délután 
három órakor dönti el a zsűri, hogy ki lesz a Miss Ufa. A választásra csak azokat enge-
dik be, akiknek a zsűri postán meghívót küld. A pályázat győztesét és a választásról 
szóló képes beszámolót a Színházi Élet karácsonyi száma közli. Miss Ufa január elején 
utazik Berlinbe, ahol két hétig az Ufa-filmgyár vendége. 

Vig Klára 
(Foto Veres) 
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Kovács Jánosné 
k (Foto Sx.) j 

Weisz Eta 

Petur Ilka 
(Székely és Bir6 lelv.) 



Benies Boriska 
(Stella loto) 

Geréb BorU 
(Foto Anjelo) 

Vldó Ilka 
(Révay ioto, Gyula) 

Eckstein 
Györgyike 

(Foto Markovics 

Radó Karola 
^ ( R é v é s z — B í r ó lo 
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Kiiosit ijedtem kapok lélekiz el után, 
ahogy a „tenger és szeretem hul lámai" 
közt part felé evickélek. Csak most 
»látom, milyen messze va» még a part . 
Belesodródtam .a Szerelem és 'a Csök 
történi elének gotlfáramilatáiba és most 
ottvagyok, a hoil — az eíején. Most lá-
tom, hogy iáiig fogtam még hozzá. A 
klasszikus nagy szerelmeket, szenvedé-
lyeket, szivesatákat, csókvlharoikat fefl 
sem említettem . . . 

'Borgia Lukrécia, Francesca da Ri-
mini, Angol Erzsébet, Észak Szemirá-
misza, Nagy Katalán, .Nyolcadik Hen-
rik hires szerelmei, Seym c»ur Janka, 
Bolleyin A n n a . . . És ia 'többiek, .akik 
szemrehányón néznek rám a múltból: 
ők mit vétettek, .hogy .kimaradtak a 
,,ja"ienivol't"-'atk közüli? Pedig mennyire 
jolctnvoátak a nagy csókok történeté-
ben 1 Sorel Agnes, spanyol Izabella, 
Beatrice, Laura, 'Bátóiotry Enzisébet a 
osejKhevári boszorkány, a szász gráf 
szép Adrienine-je, Nagy Fxigyes Barba-
ritnája, Mon'.éspan és .Maúntenoai, Du 
Chatetet márkiné, a magy Ninon, Du 
Bainry, iá csodálatos Hamilton, Bugémfia 
császárné, Mirait Matild, a „Mouche", 
két nevezetes Katalin, — az Arxagómi 
és Mediicú, — Valois Margit, a kél Jo-
hanna, a csintalan Navartrai, La Valli-
ére, Josephine, Watlew.ska.. . és még 
egy félórás llista. 

A inagy per, — szív és szív között, 
— ametly örök óta tart és solha sin-
csen vége. Kagyióvml kezdtem kimerni 
a tengert. 

Talán mégse volt fölösleges. Néha 
szórakoztatott. Engem mindenesetre! 

Most, a Szerelem és « Csók újkorá-

nak iküszöbán, egy kis pauzát tartok. 
Majd iha felveszem megint a teteti kö-
tést, azt .is pótoflom, ami kimaradt. 

A csúnya királynő 
Svéd Krisztina volt a legcsúnyább és 

legszerelmesebb királynő. „K özépi er,me tü, 
csontos, orra hajlott, arca 'kreol, szája 
feltűnően nagy, a nézése átható, vonásai 
erősek. Tudott latinul, görögül, héberül, 
németül, olaszul, franciául, tudott spanyo-
lul és angolul. Számoló zseni, képzett csil-
lagász, vivott, lovagod!." Elve: nincs olyan 
férfi a világon, aki érdemes arra, .hogy 
egy nő feláldozza érte a függetlenségéi! 

F ő i stállóm este re, Monaldeschi márki 
volt életének nagy szerelme. Együtt ba-
rangolták be Európát. A fontaineblcau-i 
kastélyban tartózkodtak, amikor Krisztina 
megtudta, hogy a főistállómester kigú-
nyolta háta mögött a viszonyukat: elhen-
cegett a csúnya királynő szerelmes leve-
leivel. 

Krisztina röviden likvidálta a paripák 
főparancsnokát. Berendelte Le Bel atyát 
és Santinelli gáirdakapitányi néhány fegy-
veres úrral a kastélyba: 

— Készítsétek elő Monaldeschi urat a 
halálra és egy órán bélül fejezzétek le! 

Hasztalan figyelmeztették rá, hogy ő 
csak vendég a francia király egyik kasté-
lyában, nincs joga idegen területen ha-
lálos ítéletet hozni. Igy váltaszolt: 

— Én mindenütt királynő vagyok. Az 
én embereim sorsa felett én döntök. Min-
den időben és minden helyen! 

„Monaíldeschi a királynő lábai elé ve-
telte magát; majdnem önkívületi állapotba 
esett; félőrülten jajgatott és kiáltojjolt. 
Ebben a pillanatban a három jelenlevő 
úr kivonta kardját. Krisztina arca vidám 
volt, a felindulás legcsekélyebb nyoma 
nélkül': 

— Gyóntassátok meg. 
A márki halálfélelmében francia, olasz 

és latin szavakkal keverve, — ahogy az 
egyes szavak éppen eszébe jutottak, — 
mondta el gyónását. Az egyik úr falhoz 
szorította és egy vágást mért rá. A márki 
megragadta a kardot, amely három ujját 
lemetszette. Ekkor vették észre, hogy ne-
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héz páncél védi ruhája alatt a testét. Egy 
másik úr a koponyájára sú j to t t . . . Krisz-
tina abban a hiedelembea, hogy már 
meghalt, hozzá lépett; de a márki meg-
mozdult és bánatosan nézett fel Tá. 

— Hogyan? még élni mersz, az akara-
tom ellenére ?! — kiáltot t rá a királynő 
és a gárdaikapiiány kezéből kikapva a 
kardot, mágia adta le Ikedvesére a halálos 
osapâst. . ." 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJAI A csúnyu 
királynő, mint az árvák és özvegyek jótékony 
őrungyiila, 7t évet korában kőltttzMt el a< élők 
küzlil. Szerelmesének sírjára minden évben 
kouorút k ü l d ö t t . . . ) 

Paris rémna£játból 
A terror legviharosabb időszakában tör-

tént. Abban az őrült szeptemberben, ami-
kor — mint Taine irja — négy és öt éves 
gyermekeket cipeltek nyaktiló alá, birói 
Ítélettel kutyákat Ítéltek halálra és egy 
pupagályt például tanuképen vezettek elő 
a tárgyalásra. A magy forradalom rém-
napjaiban. Az Abbaye börtön biráá elé 
hurcolták az ősz Sombreuil márkit, szép 
karcsú leányával együtt. A többit Bertrand-
Molleville igy meséli el: 

„Az öreg urat fiatal leánya karjaival 
ölelte át, az ékesszólás ihletével könyör-
gött érte, olyan szeretettel, mely erősebb 
min't a halál. 

1— Atyám nem arisztokrata, ó jó urak, 
én megesküszöm reá, állítom, és bizonyí-
tom minden módon! Mi nem vagyunk 
azok, mi gyűlöljük az arisztokratákat! 

— Fogsz inni arisztokrata vért? — ri-
kácsolt rá ai egyik feketenadrágos. És 
felkapva a pillanattal előbb kivégzett 
Sa mt-Méard vikomt fejét, egy edénybe 
csurgatta a leány elé a vért. 

A szép Sombreuil márkiz falfehér lelt. 
A vikomt neki vőlegénye vo l t . . . Aztán 
atyjára pillantott szegény leány, behunyta 
szemét és ivott az ombervérböl, 

— Akikor hát ez a Somíbreuil ártatlan! 
— hangzott el a birói szentencia. És mos! 
nézd: a véres dárdák hogy estek a földre, 
a tigrisüvöltés hogy változott öröm kiál-
tássá, hogy ölelték keblükre az öreg em-
bert és leányát, diadallal kísérve haza, 
Vive la Nation ujjongások közit!..." 

Az Ész Istennője. Ezt a jelenetel Carlyle 
irja ímeg: 

„Candeille kisasszony az operától, — 
egy szép arcú nő, mikor ügyesen ki van 
festve, — maglasra emelt karosszékben, 
veres pamut hálósapkában, tölgy faágakkal 
megkoszorúzva vonult be a Notre Dame 
székesegyházba, a konvent tagjaival. A ró-
mai ÖMÖzetü férfiak fúvó hangszerek ze-
néje mellett kisérték Candeille kisasszony 

trónszékét a főoltárig, amely előtt Cha 1-
mette, a nép ügyésze, kihirdette: 

— Ez itt ó nemzeti ikonvent a mi uj 
istenségünk: az Ész IstennőjeI Egyedül ő 
méltó a tiszteletünkre, ezentúl őt fogjuk 
imádni! 

És ünnepélyesen leemelve Candeille kis-
asszony vállairól az azúrkék palástot, 
amely egyedül födte tagjait, meztelenül 
ültette fel a főoltárra. Aztán — mint a 
hírlapok mondják — végbement az isten-
tisztelet; a nemzeti konvent elénekelte a 
Himnuszt a Szabadságihoz. Szövegét irta 
Chènier, zenéjét Gossec . . . " 

(X TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Ez az az 
cuct, amelyhez nem lehet kommentárt Irnl. Az 
Ész Istennő-eset. Ez előtt megáll az ész. — ) 

A kis káplár szerelmei 
A „kis káplár" egy olajbarna képű fia-

tal katona valt. Ügyhiv.ták: Bonaparte 
Napoleon. Mellékesen a framri^Jt császára 
is volt és a világhóditói pályán mtfködött. 
öreg ímedvebőrösei, a gárda veteránjai, 
becézték így -«- „ikis káplár", ök léptették 
elő erre a rangra. A császári rangról. 

Kis kadét korában a Permon kisasszo-
nyok más nevet adtak neki. ök úgy hív-
ták: „Cha't Bolté". Csizmás Kandúr. Ami 
arra mutat, — ellentétben asszony"kerülő 
hírével, — hogy már tízenhatéves tiszt-
helyettes korában szoknyakergető volt a 
világ ura. Csakhogy ritkáin ért rá. A hó-
dítási teendők nagyon lefoglalták. Gyak-
ran hangoztatott elve; „A szerelem árt az 
emberi társadalomnak és árt az ember 
egyéni boldogságának!" 

A császár többször kapott kosarat. 
Hadtnagy korában. Colombier Caroline és 
Lauberie de Saint-Gerimain kisasszonyok 
is visszautasitotlák, mikor a kezűiket meg-
kérte . . . 

Egy szegény utca pillangó vezette be a 
szerelem misztériumába. Monelle volt a 
lány neve. Bretagne!, Nantes-ból t való. 
Szomorú, fázós, szőke. Naipoleon kifag-
gatta a múltjáról, nagyon érdekelte. 

— Meg akartam győzni róla, — irta 
később, — hogy becsületes nő és aztán 
bebizonyítani, hogy nem az! 

Mint tüzérkapitány egy sóhivatali tiszt 
feleségével, utóbb a tejhordó milimá rival, 
majd a háziasszonya leányával folytatott 
gyöngéd liezont. Mint 24 éves tábornok 
Lign'ières konvent-tag 'könnyűvérü asz-
szonykájának volt a barátja. Marseille-
ben egy jómódú kereskedő leányát Desi-
rée-t akarta feleségül venni, de nemsokára 
megismerkedett egy párisi szalonban Jo-
séphine-nel a szép özveggyel és azt vette 
eh Pedig Desirée halálosan szerette, any-
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il y ira halálosan, hogy végül Napoleon 
egyik halálos ellenségéhez ment feleségül. 
Bosszút állt rajta . . . 

„Szerelett az asszonyok tenyeréből jó-
solni. Úgy jósoilt, mint egy cigány-
asszony." 

Amikor Joséphine-nel elment a házas-
sági szerződést megkötni, előbb a nő 
egyedül tépett be a közjegyzőhöz. Napo-
leon a ifélifl nyitobt ajtón át hallotta, 
amint Joséphine a közjegyzőtől megkér-
dezte, hogy előnyösnek tartja-e reá nézve 
ezt a házasságot? A közjegyző inkább 
egy gazdag hadseregszállitót ajánlott 
őnagyságának . . . de Joséphine finom ösz-
töne Napoleon mellett döntött. 

-— Pedig aligha lesz ebből az úrból va-
lami. Nincs egyebe mint azi, ami rajta 
van! — mondta gúnyosan a közjegyző. 

Mikor aztán, NapoleonbÓl mégis „lett 
valami", elküldött egy első sorba szóló 
belépőjegyet a derék közjegyzőnek... a 
császárrá koronázó ünnepségre. 

És amig odavan az olasz hadjáraton, 
Joséphine függönyei mögött megjelenik 
egy diszkrét, de igen csinos huszártiszt. 
Hippolyte Charles volt a tisztecske neve, 
aki Napoleont felszarvazta . . . 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Mikor 
az angolok Szent Ilona szigetére deportálták, 
akadt egy n í , aki követte a császárt a kietlen 
llilddarabkára. Bertrand grólné. A sors iurcsa-
sága: angol n< v o l t . . . ) 

Az első modern nő 
George Sand, Chopin és Musset hires 

szerelme volt az első .modem asszony. 
Rövid 'hajat viselt és dohányzott! 

A valamikor divatos irónő férje, egy 
névtelen vidéki nemes, Dudevant báró, pár 
évi házasság után elvált lovagló és sziva-
rozó feleségétől. „A báró később, midőn 
III. Nâpoleonhoz becsületrendért folyamo-
dott, érdemei felsorolása alkalmával arra 
is hivatkozott, hogy mennyit tűn és szen-
vedett mint férj George Sand oldailán, te-
hát joggal ráfér az a kis vigasztalás, amit 
a becsületrend nyújthat!" 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Ezen az 
alupon a világ Összes lérjeit és leleségeit egy 
kollektiv érdemkereszttel keUene kitüntetni.) 

Filles-mères 

Robespierre „a zöldszemü" találta ki a 
népesités legfurcsább ötletét. Forradalmi 
idea, de eil lehet rajta gondolkozni. El-

rendelte, hogy azok a hajadon leányok, 
akik fiúgyermeket hoznak világra, holtuk 
napjáig nyugdíjban részesitendők. Az a 
leányanya, aki több fiút ad a hazának, 
növekvő évjáradékot 'kapjon. 

így jöttek divatba a „filles-méres". Az 
utólagos hozománnyal ellátott hajadon-
mamák . . . 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: A Moni-
teur hirlaptudisltása szerint Robespierre rende-
lete élénk vitákat váltott ki a konvent tagjai 
közt. Az ellenzék álláspontja amellett érvelt, 
hogy privátszorgalmat nem lehet közpénzekből 
honorálni.) 

A felöltöztetett Maya 
Francisco Goya-na;k, a zseniális spanyo.1 

festőnek két remekét őrzi a madridi 
Prado-múzeum. Két teljesen azonos, he-
verő nőalaké Az egyik meztelen, a másik 
talpig beburkolva valaimi könnyű és sejt-
tető fátyolanyagba, olyanba miivt a csa-
lánszövet. 

A két képnek különös, érdekes törté-
nete van. A hires művésznek egy szépsé-
ges szépasszony volt a kedvese, a nagy-
hatalmú Alba herceg felesége. Goya meg-
festette remekművét az imád olt nőről: a 
meztelen heverő Maya-l. A hercegnő „mo-
dellt hevert" a képhez. De Alba herceg, a 
hatalmas férj, valahogyan neszét vette a 
dolognak. Egy este váratlanul megüzente 
a mesternek, hogy másnap reggel meg-
viziteli: látni óhajtja a képet, amit felesé-
géről festettl Goya elképpedve vette a hírt. 
Nem tudta mitévő legyen. Ha a teljesen 
meztelen aktot meglátja a mindeniható 
herceg, egyszerre kiderül minden. Egy fő-
rangú hölgy mégse hagyja magát ruha 
nélkül lefesteni, .hacsak . . . 

Viszont ruhát festeni a heverő női aktra 
nem olyan egyszerű. Igazi művésznek 
nincs is szive hozzá, hogy tönkretegye al-
kotását. A festőinek végül is merész ötlete 
támadt. Uj vásznat spannolt fel és egy 
éjszakia alatt megfestette a meztelen Maya 
pendant-ját: a felöltözve heverő Maya-W 

Miikor Alba herceg reggel beálllitott Goya 
műtermébe, egy korrektül és talpig felöl-
tözött hölgy nézett rá vissza a vászonról, 
rejtelmes mosolyú tekintettel. Felesége, a 
hercegnő . . . 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: A her-
cegnek nem jutott eszébe, hogy a {elesége egész 
garderobejában nines egyetlen olyan tUndér-
szövetböl szőtt ruha sem, mini amilyet a kép-
másán látott. Melyik lérj veszi észre a ruhái 
— a ieleségén?) 
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Vigyázat, őrült! 
Amikor III. Napoleon! elfogták a né-

metek, a császárné, — Mantijo Eugénia, 
az egykori skót borikereskedő világszép 
leánya, — gyalog vágott közé a Páris uc-
cáin orditozó tömegnek, hogy a Tuileriák-
ból észrevétlenül elmenekülhessen. Körü-
lötte üvöltve követelte az emberáradat: 

— Le a császárral! Halál a császárnéra! 
Eugénia saját szemével látta, az ucca-

nép tolongásában elvegyülve, hogy tépték • 
le az udvari szállítók cégtábláit', hogy 
égeWé'k el saját arcképeit a rögtönzött 
tűzrakásokon. 

Egy amerikai származású orvos, Ewans 
doktor lakására sietett. Nem volt bizalma 
máshoz: tudta, hogy az orvos reményte-
lenül szerelmes bele . . . 

Ewans doktornak remek terve támadt, 
hogy a császárnéi Páris szigorúan őrzött 
falai közül kicsempéssze. „Beteglátoga-
tás ürügye alatt nyomban kihajtatott 
zárt hintóján a városból, át a neuilly-i 
hidon, — s amikor az őrség megállította, 
hogy nevét és úticélját megtudja, igy 
válaszolt: 

— Orvos vagyok, egy súlyos betegem-
hez megyek, gyakrabban kell majd itt 
elhaladnom. Nézzetek meg hát jól, hogy 
felismerjetek és ne állítsatok meg fölös-
legesen! Egy nagybetegnél minden perc 
fontos! 

Amikor visszatért, jelentette a császár-
nénak, hogy a menekülés útja szabad, 
de Eugéniának . . . őrültnek kell tettetnie 
magát. így talán sikerül átjutni az őrség 
vonalán, azzal hogy egy szegény elme-
bajos nőt visz a messze kivül fekvő 
„Maison de santé"-be. 

Mikor a hintó elhaladt a 'külső falak 
slrázsái előtt, az őrség tisztelgett Ewans 
doktornak és sajnálkozva pillantott a 
kocsiban fintorgó, vonagló, éneklő és si-
kongó szegény elmebajos... császárné 
után. 

A kocsi elporzott, szerencsésen kivül 
voltak . . . 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Szegény 
,.őrült" nő majd megőrfilt őrömében.) 

A faunolt markot ányosnöje 
A Pimodan Hotel erkéilyén fiatal irók 

üldögéllek egy nyári napon: Musset, 
Théophile Gautier és ama Baudelaire 

nevü köllő, aki „A romlás virágai"-t irta. 
Egyik iközeli uszodából, a Szajna felől, 
három gyönyörű hölgy lépett ki fürdés 
után. 

— Hívjuk fel őket! — proponálta a 
társaság egyik tagja. 

A hölgyek megjelentek. Köztük Saba-
lier Apollonie, egy remek termetű, arany-
szőke nő. „Ezt az antik szépségű de 
vaskos modorú asszonyt találón igy le-
helne meghatározni: a faunok marko-
tányosnője!" — irták róla a Goncourt 
fivérek. 

Sabatier asszonyhoz, aki a társaság 
egyik tagjának lett a barátnője, irta 
Baudelaire örök és elmúlhatatlan vers-
sorozatának javarészét. Htokban, névte-
lenül juttatta el a nőhöz a csudálatos 
dallamu rímes vallomásokat, ö t évig tar-
lóit ez a cyranói névtelenség; mig végre 
a köllő leleplezte magát imádottja előtt. 
Az asszony azzal jutalmazta az ötéves 
néma imádatot, hogy meghallgatta a 
köllőt: kedvese lett. 

Hét napig Baudelaire volt a föld leg-
boldogabb embere. Egy hét múlva sza-
kított a nővel. 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTARJA: A M » « 
eit irta búcsúlevelében: „Néhány nappal ez-
előtt még istennő voltál számomra, ami olyan 
szép, olyan kényelmes, olyan érinthetetlen do-
log. Most pedig nő vagy, — és én nem vagyok 
egy isten.") 

A nagy táncosnői. íora 
Ez a század volt az ünnepelt nagy di-

vák, a hires és rendkívüli táncosnők 
kora. 

Pomaré a „polinéziai királyné", Elssler 
Fanny a kasuka-tánc mesternője, Lola 
Montez a bajor király kedvese, aki miatt 
München uccáin forradalmi mozgalom 
tört ki, Pepita, akiről a ma is ismert 
pepita-szövetmintát elnevezték, Otero, 
Cleo de Merode, Duncan Isadora . . . se-
lyem cipellőik előtt hevert egész Európa. 

Ó selyem árnyak, pillangós cipellők, — 
hová lesz aki rég elköltözött. . .? 

Eltáncollak a messzeségbe. A függöny 
lehullt, a siker és a hir, a Szerölem és 
a Csók táncjátéka lezajlott, a rivalda 
lámpáit kioltották, egyszer minden ko-
médiának vége van. 

Finita 
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aJlinJvtoU 
fia a sex-appeal nem volna annyira 

megfoghatatlan valami, mint amilyen, 
ugy a nem dolgozó nő pihent üdeségével 
határozottan előnyben volna a dolgozó 
felett. Hogy azonban ez nincs így, azt mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
XX. század nőideálját, a karcsú, nyúlánk 
nőtípust egyenesen a dolgozó nő kreálta. 
Enek a nőtipusnak kialakulása a legszo-
rosabb összefügésben van a munkával, 
így lett szinte ászrevétlenül a nyúlánk 
termet a modern nő sex-appealjének 
elemi kelléke. A siker olyan tökéletes 
volt, hogy a fényes budoárok töltött ga-
lambjai is kénytelenek voltak eddigi el-
puhult életmódjukkal szakítani és amit a 
munka utján nem szerezhetlek meg, meg-
szerezték sporttal, tornával, diétával a 
k.ircsusáyol. 

Ez azt mutatja, hogy rt sex-appeal kér-
désében nem lehet dolgozó és nem dol-
gozó nők szerint elindulni. 

L. J., Budapest 
• 

Vagy van sex-appeal, vagy nincs; igy 
miért ne sugározhatna a dolgozó nőből is 
a hires babonázó varázs? A gyakorlat azt 
mutatja, hogy az igazi sex-appeal-király-
nők a dolgozó nö í osztályából kerül-
tek ki. ^ „Robotos" 

Legyen szabad előrebocsájtanom. hogy ami-
kor dolgozó nőkről beszélek, nem azokra gon-
dolok, akik csak ugy pour passion egy kis vál-
tozutosság kedvéért, meg hogy alkalmuk nyíljék 
csinos és ami még fontosabb. Jól kereső kollé-
gákkal elvétetni magukat, tesznek ugy. mintha 
dolgoznának. (Mert ezeknél fontos a sex-appeal.) 
Én azoknak a nőknek — és Ilyen a dolgozó nők 
zöme — a szempontiából szólok pár szót a fel-
vetett kérdéshez, akik valóban komoly munka-
sok, akiknek munkája fárasztó és nehéz. E 
kijelentem hogy a komolyon dolgozó nő nem 
kelhet versenyre szépség, sem jólápoltság tekin-
tetében a házi tllzhely kényelmes 'melegében do-
romboló, sem pedig a társaság zajos szórakozás-
teli változatos miliőjében forgolódó „nem dol-
gozó" nővel. Mert mi viszi rá a legtöbb nőt a 
munkára, arra, hogy a házán kivUl dolgozva 
keresse meg a mindennapi kenyerét — legtöbb-
ször nemcsak a magáét, hanem a családjáét Is? 
A kénytelenség, a gond, a muszáj. Már pedi4 
hlgyje el, kedves Szerkesztő Ur. hogy a goml 
nem szépit. A gond lehervasztja ai arc üde 
színét és barázdákat von a homlokra. A dolgozó 
nő élete nagyon nehéz. Legtöbbször küzdelmes, 
gondterhes. Még tegyük fel, ha ambicionálná is. 
hogy szép legyen (de nem ambicionálja), ho-

Íy»n lehetne olyan ápolt, olyan kipihent, olyan 
de, mint az a nő, aki a kényelmes chalse-

longue-Ján heverészhet és az a legnagyobb meg-
oldásra váró problémája, hogy milyen kalap 
Illik a cipőjéhez és milyen szlnü haj a legutolsó 
divat. Tessék elhinni hogy nekünk, dolgozó 
nőknek más gondunk van, mint a külsőnkkel 
törődni és a legtöbben nem is találnánk örömet 
az Ilyen könnyű fajsúlyú Időtöltésben. 

Vida Györgyné, Budapest 

A dolgozó ;i<5 sex-appeal-je: az Intellektusa, 
ember-voltdnuk érzése. Ez bent van minden moz-
dulatában, kiegyensúlyozottabbá teszi és embe-
ribbé. 

Hogy melllik az ideál? Nekem mindig többet 
jelent a: a n0, akiről jólesik magállapitanom, 
hogu kellemes megjelenésű, rendes, gondozott 
ember, aki a lejével, az eszével, a munkájával 
áll meg a világban, mint a bódttó hölgy, akiről 
érezni, hogy most jött a fürdőjéből, a par/őm-
lelhöből, a kozmetikustól, masszőrtől, fodrász-
tól stb., stb. és útközben kissé elvesztene a 
eex-appealjét — a számomra. 

Kes«rtt Alma 
* 

Sex-appeal és egyéb mát 
Nem dolgozó nő felett, 
Dolgozóé nem vitái. 
Az igazi élettársa 
S munkájának megosztója. 
ö a férj életén napsugaras Jerü, 
Mig a nemdolgozó nyomorba kergeti. 
Ezért dolgozó nő legyen az ideál, 
Nem a cifrálkodó cs léha diszvirág. 

Páll Pál, Letenye (Zala) 

Ezzel a számunkkal befejeztük „A dol-
gozó nő sex-appealje" körül megrendezett 
ankétünket. A Színházi Élet bíráló bizott-
sága a következő pályázóknak ítélte oda 
a kitűzött dijakat. 

I. dij 100 pengő: Kiss Árpád, Buda-
pest. 

11. díj 50 pengő: „Angela". 
III. dij 25 pengő: „Zilus". 
IV. dij 25 pengő: Daán Miklósné, So-

mogykéthely. 
Felkérjük a győzteseket, hogy a dijak 

átvétele céljából közöljék közelebbi rí-
meiket a Színházi Élettel. 

NYILATKOZIK A SZAKÉRTŐ: 
UNGAR IRÉN TECHNIKUSNÖ 

K T ^ ^ m MONDJA: 
Nem lehetetlen, hogy a dol-

w " - gozó nő, aki napi munkája 
lekötöttségében nem fordíthat 

1 elég gondot külsejére, veszít 
^ k valamit sex-appealjéből és Így 

^ ^ ^ H nőiségével nem gyakorol elcg 
mély benyomást férfi munka-

B h g társaira. Biztos azonban az. 
hogy amint elhagyja az író-

gépet. a főkönyvet, vagy bármilyen elfog-
laltságát abban a pillanatban ismét és 
vlsszatarthatatlanul Ismét hiu, szépségre és 
asszonyi hatásra törekvő nő lesz belőle. A 
sex-appeal nagysága egyébként attól füg», 
hogy mennyire hiu a nő, vagyis mennyire 
Igyekszik érvényre juttatni azokat a formai 
szépségeket és titkos hatóerőket, amelyek 
benne rejlenek. A hiúság pedig a legelpusz-
tlthatatlanabb női tulajdonság és igy nyu-
godtan megállapíthatjuk, hogy a sex-appeal 
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Iii a Rftvîera^kcllekcîé! 
alkalmakra és nom az igazi nagy esté-
lyikre készülteik. 

A budapesti divatszalonok vásárlói ikö-
ziil ugyancsaik nagyon kevesen készülnek 
a Riviérára, a pesti szalondk tulajdonosai 
mégis elutaztak Párizsiba, bogy a leg-
újabb modelleket megszerezzék. 

Az első eslélyiruiia-kollekciót az elmúlt 
héten mutatta be Pesten Fischer Julia 
szailonja. A bemutatón a pesti társaság 
majdnem minden höJgy-kiválóságia meg-
jelent, közöttük igen sok kitűnő művész-
nő rs. Gnmbaszöffi Frida már a bemutatót 

megelőző napon Bruno 
Walter koncertjén az u j 
kollekcióból viselt egy gyö-
nyört» ezüstszürke estélyi-
ruhát, vörös keményített 
mousseline-szi rmokból ösz-
szeálliitiot't gallérral. Ugyan-
csak az u j kollekcióból vá-
lasztotta ruháit még a be-
mutató elölt Lázár Mária, 
aki Verneui.1-darabban há-
rom szenzációsan szép toa-
kvttet nvulaitoU be. 

A bemutatott kollekció-
ban feltűnően sok az egé-
szen hosszú, bokáigérő dél-
utáni ruha. Ez a ruiha egé-
szen u j típus a divatban, 
főleg cocktail-partikra 
bridge-partikra és uzsonna 
prolongációkra, vagy ét-
termi vacsorákhoz vise-
lik őket. Az u j délutáni 
ruhák, éppen ugy, mint az 
eslélyiruhák, legnagyobb-
részt renais* ance-stílusban 
készültek. Az a néhány 
toalett, amelyen nem érez-
hető a renaissance divatá-
nak hatása, directoir vo-
nalú. A legnagyobb szenzá-
ció tehát az uj divatban, 
hogy úgyszólván vala • 
mennyi ruha övnélküM. 
övet csak az visel, akinek 
az múlhatatlanul szükséges 
Iszóval, aki kövér). No, de 
hát a divatot nem az öt-
ven kilónál súlyosabb nők 
számára találják ki. 

A hosszú délutáni ruhák-
nak vagy sonkaujju, vagy 
bő, gazdagon húzott renais-
sance ujjuk van, a'llul nagy, 

Fekete satln estélyiruha, ezüst-
tel hímzett fekete tüllfallérral 

(Angeto foto) 

Párizsban még alig kezdődött a tél, 
még a prémes/kabátok és bundáik viselé-
sére sor sem ikenült, máris uj kollekciót 
prezentálnak a divathölgyelk és a ímesszi 
országokból odlasereglő szabónők szá-
mára a párizsi divattervezők. Ezt az uj 
kollekciót Riviera-kottekciónak nevezik, 
mégpedig azért, mert akad a -vásárlók 
között egynéhány hölgy, alki az u j mo-
delleket a Riviérán fogjla viselni. Tulaj-
donképpen a koillekoió legnagyobbriésze 
eslélyiruha. A szezon elején bemutatott 
eslélyiruhák ugyanis még csak átmeneti 
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a ruha anyagútól elülő 
anyagú, sokszor búrsony-
inanzsetlávaíl. Nagyon ér-
dekes ujjat ikészit a bosszú 
délutáni ruhákhoz Lanvin, 
a felisökaron óriási puffal, 
alaitta pedig szűk, ferde 
részből készített ujjal, amvit 
este le lelhet gombolni a 
puffról, úgyhogy a ruha 
rövidujju lesz. 

A délmtáni ruhák anyaga 
legtöbbször bársony, vagy 
fényes anyag. Domináló 
szinösszeáliitás: fekete vilá-
goskékkel;, de nagycn szép 
ruhát láltusnk fekete bár-
sonyból fehér bársonnyal, 
vagy fekete satiinból fehér 
s altinnal 

Az uj estélyiruháknál 
elsősorban a niagy amyag-
íorira dalomról kell meg-
emlékezni. A ribuld ing-
anyagok rövid karrierje le-
tűnt. Az uj estélyiruhák leg-
nagyobbrészt fényes anyag, 
ból, vagy a nemes maro-
caine anyagokból készül 
nek. A fényes anyagok kö 
zölt legkedveltebb a lunasol 
és a chatoyant. Nagyon sok 
fekete bársonyruhát lát-
tunk, csipke- vagy virág-
dísszel. 

— A virág egyébként fő 
diszitő eleme az uj párizsi 
mo deliteknek — mondja a 
Fischer Julia oég főnöke. 
— Rengeteg eslélyiruha ki-
vágáséit szegélyezi virág, sőt 
egyes estélyiruhákon az uj-
jak teljesen virágból készül-
nek olyan ruha pedig, 
amelynek nagy szival&ku 
de k o 1 Itá zsá bó l hiáu y o z né k 
a virág-airangemcnti, aliig 
van. 

Az estélyi ruháknál telje-
sen ujak a szinek. Legdiva-
tosabb a ciklámen és en-
nek minden árnyalata, a 
fehér, a világoskék és a 
rózsaszín. A zöld szinek 
közül a chartreuse és a jade árnyalatok. 

Van az eslályiruha-anyagoík között egy 
egészen uj és szenzációs selyem: satin 
porcellámmk nevezik. Feketében ugy hat, 
mint a régi cirée-selyem, színesben azon-
ban — persze csaik a togpasz teli ebb ár-
nyialatokib'an — teljesen a festett porcel-
lánhoz hasonlít. .. 

Az estély iruliákról szólva külön fejeze-
tet kell szentelni a delkolllázsnak, amely 

(!ikláiueii-j>iros marocain«1 estélyiruha. a vállon .strassz-masriival 
(Fischer Julia modellje) 

(Angelo loto) 

teljesen másiirányu, mint eddig volt. A 
ruha derelka hátul majdnem minden eset-
ben össze van kötve a nyak alatt egy kis 
pánttal, vagy ima sírival és ezállta'l elől a 
teljes váll kilátszik. Az u j estélyiruhák-
nál a ruha eleje gyakran egybeszabott a 
ruha hátával, a derék hátu l a slusszban 
összeér, mintha csak egy ikendő volln« a 
derékra csavarva és ezáltal a hát teljesen 
meztelen. A meztelen hátat a párizsi 
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divatkineátorok kis színes tüll-pelerín'njel 
díszítik, amely elöl vagy masniiba vtan 
kölve, vagy strasszos gomb tartja össze. 

Az uj estélyikabátok csaknem kivétel 
nélkül hosszúak, dus redőzetü, gazdagon 
húzott bársonyból készülnek," anlaljdneimi 
minden esetben szőrme nélkül. De szőr-
inézetlenek a háromnegyedes estélyíkülbA-

Ibolya iukszla-llla c-repe de Chine estélyiruha 
(Patou-modell) 

tok is, amelyeknek anyaga a bársony 
mellett a brokát és a lamé. A három-
negyedes szőrmenélküli esti kabátokat 
óriási gallérok díszítik, amelyek azonban 
a kiabá'ttól teljesen különállóan vannak 
dolgozva, úgyhogy ha a hölgy kibújik 
köpenyéből, a köpeny galilérja a ruhán 
mariad, hogy részben diszitse. részben pe-
dig a vállat eltakarja. 

Természetesen egészen rövid sálokat és 
jj éterinek et is látunk az estélyiruhákhoz, 
utóbbiakat virágdísszel, a sálakat pedig 
gyakran rengeteg fodorból ősszeáillitva. 

Ezek a pelerinek és sálak a ruha ár-
nyalatánál sötétebb, vagy a ruhával erős 
szinkontrasztot adó anyagiból készülnek. 
Érdekes összeálitásu ruhákat láttunk, 
sárgát piros sálllal, cikliáimenszint rózsa-
szín ruhával, rózsaszín ruhát bordóval. 
Gyönyörű volt egy szürke mousseline-
uszályos estiruha, szürke sat innal kombi-
nálva, egy fehér fényes satin-ruba, rózsa-
színű bársony derékdiszitéssel és egy 
fehér marocaine-toalett aranyiamé us«ály-
lyal. 

Véleményünk szerint a kollekció egyilk 
legszebb esfcélyiruihája — ezt rendelte 
Hatoany• Lili bárónő Is — egy fekete bár-
sonyruha vojt, derékigérő kerék hát-
kivágással, amelyet azonban egy ekrü-
szinü vastag csipkekendő -takart el » elöli 
a derékon flsübe kötve egy briliántos ló-
here tartott össze. 

A gazdag estélyi kollekciót néhány szö-
vet és sportruha egészítette ki, közöttük 
egy nagyon érdekes fekete szövetruha, 
kivágáséiban világoskék bársony .masniival, 
egy másik fekete angora szövetruha 
ólénfkzöld szövetpántokkal a derekában. 
A sporlmuihá'k kőzüj a legnagyobb sikere 
egy sídressznek volt, amelynek újszerű-
sége abban rejlett, hogy a pávakék ango-
rából készült bluz egybe volt szabva a 
Icrdenfelüli gumis nadrággal, aminek 
előnye egyrészt az, hogy a bluz nem csú-
szik ki foilyton a nadrágból, másrészt pe-
dig ez a kombinált bliuznadrág jó mele-
get ndi A blúzt egy bő szolknyaszeTÜ fe-
kete nadrág és a bluzira rágomlbolható 
posztóderék, pávakék pamuttal hímzett 
nngy fekete posztó kesztyű egészítette ki. 

A párizsi kollekcióról beszéilgetve a 
Fischer Julia cég főnöknője megjegyezte, 
hogy kollekcióját legnagyobbrészt Augusto-
bernard, Vionnet, Lanvin és Dormoy mo-
delljiaíból állította össze, mert ezeknek a 
divatházaiknak volt a legnagyobb sikerük 
Párizsban. A toaletteket díszítő érdekes 
strasszos klippek, csattok és tűk is ezelk 
nek a sízailonoknak modelljei után készül-
ték. 

GUTHY B08KE 
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(Vi 
legbiztosabb szer a 

FORMÁN VATTA 
Hatása meglepő! 

Minden gyóqyszertárban és 
drogériában kapnató. Ara ŐO fillér 

Divat-
mazsolái 

Három szenzációs toilet-
tet mutatott be Lázár Má-
ria az Asszany és a rabló 
clmü Verneuil-darabban. 
Az első felvonásban egy 
egészen ujvonalu, érdekes, 
fekete satin estélyiruhát 
viselt. A ruha hátul de-
koltázsnélküli, egészen ma-
gasan ér fel a nyakig, 
csupán oldalt a hónalj 
kivágás alatt disziti na-
gyobb dekoltázs. Rendkí-
vül érdekes a vállba dol-
gozott virágcsomó, amely-
ből hosszú crepe-satin sál 
csüng le. A fekete ruha 
egyhangúságát a vállon 
elhelyezett vörös virágok 
és a karra kötött óriási 
vörös mousseline-zseb-
kendö élénkíti. 

A művésznő második fel-
vonásbeli toilettje fényes 
fehér lunasol anyagból 
készült, az érdekes ruha-
derék hátul rózsaszínű 
bársonyból van, úgyhogy 
a derékba elhelyezett bár-
sony pántok a karra átve-
zetve puffos ujjat képez-
nek, amelyből mindkét ol-
dalon széles, rózsaszín 
bársonyszalag csüng le a 
földig. Egészen klasszikus 
vonalú a harmadik felvo-
násbeli földigérő ujjas na-
rancssárga creperomaine 
toilett, az övnélküli négy-

LAZÁR MARIA 
Onlot kábáiban. Kutnewiky-modeU (Kristóf-tér «.) 

(Anfelo telT.) 



A puderaobozok divatjá-
ban a legnagyobb siker a 
flapjack megjelenése volt. 
Az eredetiért eleinte az 
aránylag magas, 20 pengős 
árat is szivesen megadták 
a nők, mert újszerű volt, 
modern és Ízléses. E ma-
gas árat azonban csak a 
kiváltságosak tudták meg-
fizetni, az igényes közép-
osztály azonban csak a 
legnagyobb megerőltetéssel. 
Most Baby-Flapjack név-
vel valamivel kisebb nagy-
ságban u j modelleket hoz-
tak ki 12 pengős árban. 

Ennél is nagyobb nép-
szerűségre számithat a kö-
zeljövőben megjelenő uj, 
törhetetlen világszabada-
lom, melyet a Váci-utcai 
Klepa cég hoz ki, Rio el-
nevezéssel futuritból ké-
szült finomművű, a nagy 
flapjack formájának meg-
felelő porpuderos szelen-
cékkel a gyáros már egész 
Párizst, Londont és Ber-
lint elárasztotta, mig Ma-
gyarországon csak most 
kerül piacra^ az első 50.000 
darab. Azért mer a Klepa 
cég rögtön ily nagy meny-
nyiséget a piacra hozni, 
mert oly népszerűen olcsó 
árban adja, amit mindenki 
könnyen megfizethet, P 
6.90 egy eredeti Rio. 

nem kérdéses töddé 
h o g y m i k é n t l e g y e n s z é p , h o s s z ú 

szempillája 
D Í J T A L A N BEMUTATÓ 

H D á m n Budapes t , IV., 
M l M l I I £ Párisi-utca 3. sz. 

A gyorsasig századában élünk. De a gyorsaságon kivül az em 
ber ma a kényelmet, az utazás kellemes voltát és biztonságát 
is megkívánja. A budapest—béesi autóbusz vállalat J6I tudta 
ezt, mikor a Járat autóbuszait ugy építette, hogy azok valóban 
nemcsak a gyorsaság, hanem a kényelem és biztonság igényei-

nek is minden tekintetben legolcsóbban lelelnek meg. 

szögletes kivágásu ruhát 
gazdag húzott óriási rene-
szánsz ujj disziti, amely-
nek alsó karját úgyszólván 
teljesen a rézszinü húzott 
pánbársony manzsetta 
foglalja el. 

A három toilett mind-
egyike az uj Riviera-kol-
l eket óból való. Lázár Má-
ria kitűnően állította össze 
ezt a három ruhát, olyan 
nagy sikere volt velük, 

hogy a ruhákról még a 
napilapok kritikusai is be-
számoltak. 

• 
Érdekes menyasszonyi toalett 

készült Pethőné Gdcs Rózsa 
Dorottua-utca 3. szám alatti di-
vatszalonjában. A ouönuörü 
Lanvin niodell utdn kiszült 
toalettet a A Rddius Filmszín-
ház esküvőién viselte a menyasz-
szony. akit a „Szegény Idnut 
nem lehet elvenni" cimü darab 
premierjén Záoon István háza-
sított ki. 



10[du,cLq.p oí&baza 
l'uál Erzsi hazajön Bécsből és most a 

többhónapos távollét után, szorgalmasan 
igyekszik minden ujat megismerni, ami 
külföldi tartózkodása alatt Budapesten 
történt. Emellett természetesen pesti ba-
rátnőinek X-szer kell elmondania kül-
földi élményeit. A nőket minden érdekel, 
ami egy színésznő életében csak egy 
röpke mozzanat vagy egy észre sem vett 
apróság. Különösen, ha toilette cikkek-
ről van szó. 

A legnagyobb sikere Paál Erzsi mo-
nogramos ezüst puderdobozainak (he-
lyesebben puderdobozának) volt. 

Pcúl Erzsi minden alkalommal ugyan-
azon fazonú és monogramu porpuder-
dobozt használt, azonban mindig más, a 
ruhaszinével egyező színben. Midőn az 
egyik barátnője már a hatodik szines 
puderdobozt látta retikiiljéből elővenni, 
nem tudta tovább elhallgattatni irigyke-
dését és mintegy megrovásként jegyezte 
meg, hogy fölösleges pazarlás puder-
dobozokra ennyi pénzt költeni. „Ha leg-
közelebb találkozunk, nemcsak a színe, 
de még a mintája is egyezni fog minden 
ruhád anyagával, ha igy folytatod a pa-
zarlást és az összhang egyszerűségének 
keresése jegyében éred majd el a leg-
nagyobb feltűnést", — jegyzé meg a „jó" 
barátnő. S másnap tényleg nemcsak szi-
liében, de ruhája mintájával is teljesen 
egyező volt Paál Erzai púderes szelen-
céje. Ez már sok volt. Ez ördöngösség, 
mert hisz az lehetetlennek látszott, hogy 
valaki kedvéért egy éjszaka alatt külön 
puderdobozt kreáljanak. Közben Paál 
Erzsi jókat mulatott a „barátnő" ször-
nyülködésein s mikor már megelégelte 
a „pukkasztást", elárulta titkát. Az a sok 
különböző szinü és legutóbb a ruha 
anyagával egyező mintájú, mind-mind 

( s il pá H egy doboz, ötletes módon, né-
hány pillanat alatt, a kifaragott mo-
nogramul alatt lévő szines betétlap kicse-
rélhető egy más színűre, vagy a ruhából 
e célra félretett anyaggal. Bécsben bucsu-
estjének napján kapta az első minta-
darabot, egy ottani magyar ékszerésztől, 
aki ezt az egész világra szabadalmaztatta. 
„Mg l'yp"-nek nevezte el. A találmány erede-
tileg magyar, a Petőfi Sándor-utca 18. 
szám alatt lévő Lukács I. ékszerész sza-
badalma. Pesten most kerül bevezetésre 
és karácsonyra már alig lesz mondain 
társaságbeli nő ,,Mij Tgp" nélkül. 

Távbeszé lő : 87—9—65. 

LKiu. Általános AUKCIÓ 
KIÁLLÍTÁS» 1932. d e c e m t - e r 6 -án é» 

7-én d . e . 10-i/.,2-ie é s d u . 4-Ví>8-ií, 
d e c e m b e r 8 -án és 9-én d . e . 10-V4S 
ó r á k k ö z ö t t . 

Á R V E R É S : 1952. d e c e m b e r 10-étőI 
25-áitf d é l u t á n 4 ó r á t ó l . 
V a s á r n a p o k o n n incs á r v e r é s . 

Á r v e r é s r e k e r ü l n e k • Mííbecsü lestmé-
nyek,szobrok , rajzok, porccllánok, keleti 
szőnyegek, művészi és közhasználatra 
szánt bútorok, ékszerek, kézimunkák, 

keletázsiai tárgyak és könyvek. 
Katalógus a helyszínen 1.50 P-ért kapható 



(Gyenes le lv.) 

APP 495 
Tungsram Symphonie 

végerősítő »varázscsőre«, amely a skála 
összes hangjait egyenletesen erősiti meg. 

K é r j * « I»m»rt««6t k « r « » k * d é j é t d l , v o g y • g y á r t ó l : 

EGYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS VILLAMOSSÁGI RT. ÚJPEST 4. 

Valamikor n*t iwomdlik-, hogy a kira-
kat hivatott megmutatni azt, hogy mi-
lyen nagy valiamely üzlet árunaktára. Ma 
egyszerűen azt mondják, ihogy a kirakat 
az üzlet lelke. Ma nem a mennyiség, ha-
nem a minőség jellemzi a kirakatot. Hogy 
ez mennyire igy van, ezt bizonyítja most 
n Homocord Gramimofon Gyár kirakat-
szériája is. Ezek a kirakatok művészi 
ötletességgel hirdetik a Homocord gnamo-
fon készülékek kiválóságát. De melyik a 
legjobb és legötletesebb a Homocord 12 
kirakata között. Feleljen erre a kérdésre 
a közönség: Aki a legö lile tes ebben és leg-
találóbban, de egyben a legrövidebbeni is 
irja le az általa kiválasztott és legjobb-
nak tartott kirakat kiválóságait', annak a 
pályázónak a Homocord gyár értékes 
ajándékot ad. Vidéki olvasóink, kik a 
versenyen résztvevő kirakatokat nem lát-
hatják, a Szinlházi Életben .megtalálhat-
ják majd azok fényképét és igy őtk is 
részt vethetnek a ikáraikatrversenybeni. A 
pályázatok beküldésének határidejét a 
nagy érdeklődlésre való tekintettel meg-
hosszabbítottuk. A jutalmakat a verseny 
bírálatának ímegejtése után elküldi a 
győzteseknek a Homocord gyár, hogy 
már újévkor imindeniki oWhon élvezhesse 
a hangtisztaságiban és hangerősségben 
bármely külföldi gyárral versenytképes 
hazai gyártmányú Homocord gramofono-
kat. A pályázatokat a Szinházi Éleihez 
kell beküldeni A borítékon feltüntetendő 
a „Honnocord-pályázat" szöveg. 

és élethű pompával, nagy hangerővel zeng 
fel rádiókészüléke: csak cserélje ki régi 
végerősitőcsövét az 



îfeM; 

Már 5 pengős vásárlásnál is ily takarékpersellyel 
örvendeztetjük meg kis Bará ta inkat . 
Nagy képe« árjegyzékünk megjelent. 

Kívánatra megküldi L l ebner Zsigmond 
Budapest, V, S í t . István-tér 4. 

az ország legrégibb és legnagyobb 
gyermekjá tékáruháza . 

azefismertmátka 
Mû 

VÁROSI ÜXLE.T: 

V.ZRINYI-U.1H. 
Alkalmazkodtunk a viszonyokhoz I 

Arainkat mérsékeltük 1 
Megszokott Mehner minőség maradt I 

BALOGH KLÁRI, 
az Andrássy-uti Színház művésznője FRIED-
MANN (VI., Király-u. 8, udvarban) „Herminet" 

kaiap-modelljében 
(Angelo telv.) 

GELLÉRT MARIKA, 
a Royal Orleum tagja, crepe de Chine ruhá-
jában, melyet M pengő 81 fillérért vásárolt 

FENYVES-nél a Kálvin-téren 
(Halmi lelv.) 



A z O f í K o n 

z e t e 

e9V' 
Aktuálisabb ma, mint bármikor azelőtt. Régeb-

ben az úgynevezett egy szoba-konyhás lakás 
minden Igényről r a l i lemondást ielentett. Bár-
milyen tágas is YOit ez a szoba; célszerűnek 
vélt sötét falai és tőtét Juta- vagy más szövet-
függönyei megszabták a sötét tónust. Ebbe a ke-
retbe került a kőtelező hét darabból álló háló-
szobagarnitura öt súlyos darabjával, egy asztal, 
egy kerevet, néhány szék és lehetőleg egy tiok 
helyet igénylő hintaszék, mint a polgári Jómód 
és a családfőt napt munkája után megillető ké-
nyelem szimbóluma. 

Sxcrkesz*»: 5 i m c n B l a n k a 
Az ilymódon túlzsúfolt szobát a legjobb gazd-

asszony is esak hiányosan tudta rendben tartani, 
mert a sok bútordarab darára sem volt egy ké-
nyelmes ülőbútor benne. Azóta megváltozott a 
helyzet és ma már senki sem néz Irigy szemek-
kel arra a barátjára vagy rokonára, akinek két 
vagy több szobája van, hanem minél ügyesebben 
tudja megoldani egyszobás lakásának problémá-
ját, annál büszkébb reá és boldogabb benne. 

Ennek a változásnak több oka van. Már régen 
nem szégyen az igények leépítése és ma valósá-
gos vetélkedést látunk okos gazdasszonyaink kö-
rében, hogy kinek sikerül a legszerényebben és 
mégis a legszebben berendeznie az életét. Má-
sodsorban tervező művészeink kitűnő gárdája a 
legnagyobb eredménnyel tervezett nagyszámú, 
olyan, árban ls elérhető bútort, mely egyfelől 
többirányú célszolgáltatásával, másfelől sima fe-
lületei folytán könnyű kezelhetőségével eléri az 
egyszobás lakásba való butor eszményét. Keze-
léséhez bőven elegendő egy óra reggel vagy este. 
ezt az Időt minden nő kiszakíthatja munka-
idejéből. 

Pillantsunk be egy ilyen egyszobás lakásba, 
melyet egy! tisztvtselőfcázaspár lakik. Egy 4ii» 
liégyzctalaku előszobájuk van. A fala tearózsa-

Seidner [elv. 

E lap hasábjain eddig főleg esak szinházi ese-
ményekkel foglalkoztunk, de ez egyszer kivételt 
kell tenünk. hogy egy érdekes történetet mond-
h a t u n k el olvasóinknak. Az történt ugyanis, 
hogy az elmúlt hét egyik napján egy vidéki vá-
rosból Pestre költözött a város egyik ismert ke-
reskedője. A különös ebben esak az. hagy a ke-
reskedő, aki eddig olyan büszke volt családi 
butoralra melyeket még szüleitől örökölt és Így 
féltette azokat, a költözködés előtt a legköny-
nyebb szívvel adott tul bútorain. 

Mikor ismerősei csodálkozásukat fejezték ki 
efölött és megkérdezték tőle. hogy miért adja el 
eddig oly nagy becsben tartott bútorait, a ke-
reskedő igy felelt: 

- Pesten nem lesz szükségem ezekre az öreg 
bútorokra és nem is érdemes felvinnem őket. 
n-ert ha a megtakarított szállítási költséggel a 
Kisipari Termékek Bútorcsarnoka Rt.-hez (Buda-
pest. Dohány-utca Cl.) fordulok, akkor ezzel az 
összeggel már részletet is törleszthetek ott vá-
sárolt bútoraimra. A Kisipari Bútorcsarnok Rt.-
nél kaukázusi diófából kisiparosok által, nem 
gyárilag készített kitűnő minőségű bútorokat vet-
tem olcsón és olyan kedvező fizetési feltételekkel 
hogy ilyen körülmények közölt igazán könnyel-
műség lett volna megtartani régi bútoraimat. 

fii 



E z I G É M ! 
E Z E K A j Á N D E K O K , 

annak is. aki kapja . — meg an 
nak is. aki ad ja . A mai viizo 
nvoknak megfelelően igyekeztünk 
MINDENKI SZAMÁRA vaiam 
szépet, finomal és amellett k* 
vés kiadást jelentő a jándéktár 
gyat nyúj tani KARÁCSONYRA 
Számitásunk, hogy ha most ezei 
cikkeken nem is keresünk, hasz 
nunk nem marad el, mer 
számtalan u j vevőt szcrzünl 
ezen akciónkkal későbbre, 
mindenkorra . . 

NE HIGYJEN NEKÜNK, 
tiszteljen meg látogatásával, 
hogy módunkban legyen szava- Művészi 
inkát igazolni. Hálásan fogad-
juk, ha csak megtekinti ezen 
egyéni Ízlésünkről tanúskodó, szép és olcsóságát 
értékben messze felülmúló finom dolgokat. 

I rómappa bársonyból, nemes színezésű 
petit-point gobelinnel P 15.— 

Bársony diványpárna modern összeállítás ,, 12.— 
Csipkeszövet és tüll összeállitásu teritó 

szines hímzéssel 80 cm. álm 6.80 
l lamutanyér kézi gobelinnel , 1 . 8 0 
Filet asztalterítő 6.90 
Gyönyörű filetstor 18.— 
Csipkeszövet • m i r 2.80 
Angol csipkeszövet • mt r 3.80 
Fekete moáré selyem férfi belsőtárca . . ,, 5.20 

gobelinkép arany blondel-kerelben P 5.80 

Matt crepe de Chinc-sál fényes csíkozással P 6.20 
Angol csipkeszövet stor 170X280 méret , 

dúsan fodrozott tüllel 29.— 
Montírozó bársony 2.80 
Kéziklöpli vitrin motiv, finom kivitelben „ —.65 
Filet éjjeliszekrény takaró 2.— 
Klőpli szckrénycsik egy garn. 5 drb . . „ 7.50 
Combinage tüll passe 1 mi r . hosszú 

(ingyen endlizve) 1.80 

„ERMA" KÉZIMUNKAHÁZ. BUDAPEST, 
VIII.. JÓZSEF-KÖRUT 11. — Telefon: 3»—»—57. 

Iparművészet, lakberendezés, szőnyeg és kellékek. 

színű halványsárga. Ajtók, ablakok fehérek. Egy 
nikkelakasztós és ernyőtartós togas, a fal hát-
terét egy sárga-buzakék Indanthren-festésű vá-
szon képezi. Búzakék fenyőiából van az előszoba 
bútora. Egy ruhaszekrény, egy sarokpad és két 
hajlított szék néhány világos lestett párnával 
és egy kinyitható asztal. Egy gömblámpa, egy 
világos csikós ..rongyszőnyeg" a padlón néhány 
keskenykeretes -ézkarc a talon. Az üvegajtón 
hulványsárga, húzott, mosható táblafflgöny. 

Az előszobából nyíló lürdőszoba és konyha 
felszerelése fehér puhafából készült. A fürdő-
szobában szembeötlik egy matraecal födött 
nyugvópad. az ajtóban egy gyűrühlnta és nyújtó. 
Á konyha kicsiny „franktuitl" konyha. 

A szoba napsütéses derűs, lakályos és kényel-
mes. Minden meg van benne, amire lakólnak 
szüksége van és még azonfelül — mondhat-

Modern színtartó függö-
nyöket, butorhuzatot 
m e g a d o t t terv szerint is készít 
D ET I I CT CT szinesnyomó gyár 
H E L I C r VI.,Csengery-u.47. 

Tel.: 28-7-11 

nám — a maga nemes egyszerűségében pompá-
san hat, 

A falak csontszinüek, minden szegély és dí-
szítés nélkül. Az ablakokon egymással keresz-
tező ombrélestésű grenadin fűggönyszárnyak 
rnjtdlszltéssel. A főfalat egy J.*8 méter hosszú 
kerevet toglalja el, M cm. széles. Ez a házaspár 
fekvőhelye, nappali „heverője" és ülőbútorainak 
gerince. 

A butor fája fényezett diófa, de ugyanugy le 
hetne lakkozott vagy lakkcsiszolt bármilyen 
színű í 'nyőfa is. A kerevet nyomott vászonnal 
van bevonva, de lehet rlpsszel Is kárpitozni. Egy 
megnagyítható asztal, négy kényelmes — ki-
emelhető kárpitozással ellátott karosszék, két 

Lahasdehoraciű 
f ü g g ö n y ö k , s z ő n y e g e k 

w e i s z m a r i s h a 
V., L i p ó t - k ö r u t 2 2 . s z . 
I V . . K o s s u t h L a j o s - u . 7 

SS 



alacsony kerek aaitalka; nappal varró- ós do-
hányzóasztal éjjel éjjeliszekrény, egy fiókos 
szekrény a lehérnemU számára, melynek tete-
jét kihúzhatják és íróasztalt nyernek. Egy «1-
tbzőasital tUkiirrel. melynek alsó része egyenet-
len polcokkal könyvpolcként szolgál. Egy álló-
lámpa, melynek alsó polcai szintén könyvek 
vagy dísztárgyak tartására alkalmasak. 

Ennyi a butor. Sok és kevés. Sok, mert min-

Amerlkal girl. Legyen türelemmel, a következő 
számban bővebben irunk az önt érdeklő amerikai 
lakástypusokról. 

Ifjúság. Szívesen válaszolok kedves levelére, 
tőt amint látja, éppen a mai cikkünkben irunk 
a „szerény" fiatalok lakásáról. Ha valamely rész-
letkérdéssel még nem volna tisztában, kérem 
Írjon újból. 

Vit«, Önnek van Igaza Asszonyom. A Mrj szo-
bájába is derűs, világos tapéta való. Ez nem-
csak lényegesen barátságosabb hatást kelt, de a 
sötét butor számára sokkal előnyósebb hátteret 
Is képez. 

den meg van, amire szükség lehet, kevés, mert 
dacára annak hogy közepes nagyságú szobában 
áll, az tágat és még van benne hely. A szoba 
világítását a mennyezetről levetetett két lapot 
üveglap között égő étéből nyeri. A főidőn ké-
vét, Jóitlnll torontáli szőnyeg ét a falon 1—S 
kedvei kép — elég. Tőbb — tok lenne. 

Néhány eterép virág, 1—3 színes párna ét kél 
megelégedett ember. Egy egyaiobái lakóiban . . . 

Boldog menyattzony. Sok szerencsét kívánunk 
önöknek. Lakása halijába színes lakkcsiszolt bú-
tort ajánlunk. Kénsárga butor kevés fehér disz-
szel vagy aranysárga levendulakékkel, vagy pia-
tinaszürke cseresznyepirotsal igen kedvelt txln-
összeállitások. Mai képünkön látható egy hall sa-
rokpad, melynek kárpitozása indanthrenfestésü 
vászonból készült, 

„Wleni asszony." Hálószobáján „lakószobává", 
amelyben vendégeket is fogadhat, csak na-
gyobb munkAval alakithatja át. Forduljon egy 

müasztaloshoz; a kettős ágyából igen szép 
recamiert készíttethet, melyhez ugy a drótsod-
ronyt, mint) lószórmatraceit felhasználják. A 
hármas szekrényén csak annyit változtasson, 
hogy a középfát emeltesse ki, pótolja üveggel és 
használja könyvszekrénynek, vagy vitrinnek. 
Mindig szívesen állunk tanáccsal rendelkezésére. 

„Piroska." A gömfclámpák legalkalmasabbak 
hallba. Lehet üvegből a gömb, de lehet rodoid 
vagy pergamentbői lámpa is. 

Lakásába rendeljen bútorához illő 
stílusos órát, harangjátékkal 

zsebébe, karjára, lakásába 
i z l e t r e I s 

ROZGONYI ÉS RÉVAI 
KOSSUTH LAJOS-UTCA 5 



A kvarc-KU va 
A kozmetikatechnika egyik igen jelen-

tős tényezője a mesterséges napfény, a 
magaslati nap: a kvarckura. 

Ma már nem egy olyan magánlakás van, 
ahol a női öltöző egyik sarkában, a spa-
nyolfal mögött ott szerénykedik a kvarc-
lámpa is, mirçj a háziasszony szépségének 
őrzője és csendes társa. Különösen olyan 

T A AM i C C V H A JFESTŐ M ESTER I A M A \ \ Y uri és női fodrász : 
A i l i ' l i l L I J 1 m m s z j | | „ Te , 5 B 0 . M 

Kiszolgálást árait leszállította. 
Tartós hullám, platlnaszőkltés. 

tízparancsolata 
kisebb városkákban lett házibutor a 
kvarclámpa, ahol nincsen kozmetikus és 
Igy a hölgyek nem mehetnek tetszés sze-
rinti időben a szépségszalonba. 

De nagyon kétélű fegyver a magánla-
kásba beállított kvarclámpa, mert ami-
lyen mértékben használ a mesterséges 
napfény, amilyen mértékben ápol és gyó-
gyít, éppen olyan arányban befolyásol-
hatja károsan is az egészséget és a szép-
séget, ha az, aki a kvarclámpa elé ül, 
nem alkalmazza a kvarckura kötelező 
rendszabályait. 

Hogy minden bajt megelőzzünk, alább 
közöljük a kvarckura tízparancsolatát: 

1. A kvarclámpa legfőbb része a fény-
szóró, melynek hatása u j korában a leg-
erősebb. A használat folyamán ez a ható-
erő egyre csökken. Ezt az erőcsökkenést 
nem szabad figyelmen kivül hagyni. 

2. Ne kezdje el addig a kvarckúrát, 

Általános seneszeii esPiasztikai sebeszet 
Biiogyintezet 88 "4m 
Mindennemű plasztikai műtétek. Csont-, litllet-
bajok részére specialis kórházi osztály. — Prospek-
tussal és felvilágosítással az Igazgatóság szolgál. 

liegyen reszt 
a PURGÓ-pályázaton, 

nem nehéz feladat, mert 
a valódi PurgoésPurgo 
Csokoládé ideális has-
hai+Á Feltételek e lap 
l i a j l U . karácsonyt számáhant 

Szépségápolás 
Váradyné Pataki Aranka 
VII., Erxsébat-kSrut 8 . Talsion J. 43-6-81. 

Hajszálak, szemölcsök kiirtása. Lsti ki-
készítések. Olcsó bérletrendszer. Elismert 
„Arany" szépitőszereim postai szétküldése. 
Ingyen prospektus és tanácsadás. Tanítvá-
nyok tökéletes kiképzése. 



UJltás a kozmetika terén 
Teljesen uj módszer szerint szemölcsök, anya-
jegyek, bőrkeményedések és bőrkinövések min-
den tájdalom és műtéti beavatkozás nélküli el-

távolítása kizárólag és egyedül: 
D G R W A K O Z M E T I K A I I N T É Z E T 
VIII., Üllöi-út 14., II. 4, — Tel.: 316—75. 

Siépségápolás, quarzlénykezelés, dlathermla, 
helyifogyasztás 

A Színházi Élet előfizetőinek egy szemölcs levé-
tele díjtalan. 

Egy helyeit több no. 
ha eeymaga fcÍBérletcztk kellemetlen szőrszálai e ' tá-
volitáaávtil. S z ő r s z á l a i t , szemötcsel i v e « l e -
g e s e n , garanela mel le t t nyomtalanul e l -
távolítja Dr. Hörnerne kozmetikai intezetében 

Erzsébet-Körűt 52. Teleíon: 85-0-18. V i d é k i e k -
n e k szívesen adok felvilágosítást (válaszbélyeg) 

Kezdés legújabb párizsi és berlini módszer szerint. 

Pollák Sarolt; 9 modern nő k o z m e t i k u s a : 
Szépségápolás. Hajszálak, szemölcsök, szeplők ellávolilása diathermiával, helyi soványilás a legmoder-
nebb alapon. „Miracle" szépitöszerek. ..Miracle" hajeltávolitószer vidéki szétküldése utasítással. — 

Andrássy-ut 38., i. Párisi áruházzal szemben. 
Kérjen prospektust! 

A kvarc-kura elölt bekenjük az arcot 

mig orvosával meg nem állapíttatta a 
maga szervezetének legjobban megfelelő 
kura-tartamot és fényerőt. 

3. A mesterséges fény adagolása két té-
nyezőtől függ. A kurázónak a lámpától 
való távolságától és a besugárzás időtar-
tamától. 

4. A kvarckúrát kis adagolással kezd-
jük. 1 perc idő és 1 méter távolság. Ezt 
az időt egyenletesen fokozhatjuk, de /ie 
menjünk tovább a 25 percig tartó M mé-

teres távolságban történő 
kezelésnél. 

5. A tulerős besugárzás 
egyes esetekben súlyos égési 
sebeket okozhat. 

6. A magaslati napfény 
hatása egyénenként külön-
böző. A barnahajú és kreol 
börü emberek általában 
könnyebben barnulnak, mig 
a szőke-, vagy vöröshaju és 
fehérbőrű emberek érzéke-
nyebbek és igy már kis 
kezelési felületesség esetén 
is könnyen kapnak bőrgyul-
ladást. 

7. A mesterséges fény ha-
tása szebb és egyenletesebb 
lesz akkor, ha kezelés előtt 
a fénynek kitett bőrfelületel 
valamilyen jó krémmel be-
kenjük. 

8. A szemet a fény hatása 
elöl sötét szemüveggel kell 
védeni. Ha nem akarjuk, 
hogy a szemüveg körül fe-
hér folt maradjon, akkor 
ehelyett szemvédőül bezsí-
rozott vattacsomót is hasz-
nálhatunk. 

9. Magaslati napfényt a 
kozmetikában elsősorban a 
fejbőr megbetegedésének 
gyógyítására használjuk, s 
különös eredményt érhetünk 
el vele a hajhullás meggát-

lásában, a hajgyökerek gyógyításában. 
10. A kvarcfény másként* hat minden 

ember szervezetére, de még a fénykurára 
egészen alkalmas embernél is okozhat fej-
fájást, szédülést, álmatlanságot, mely ér-
zések fellépésénél a kezelést azonnal míg 
kell szakitani. Ne feküdjünk az előirt időn 
lui a kvarclámpa alatt, mert annak erős 
fénye tönkreteszi a bőrt, de megtámad-
hatja az egész szervezetet is. 

Aki pontosan betartja ezt a tízparan-
csolatot, eredményesen és kockázat nélkül 
kvarcolhatja magát. 
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KOZM<5Ti KAI „ 

Régi előfizető, Margit. Haját minden héten egy-
szer jó meleg vízben, közömbös szappannal 
mossa meg, majd alapos leöblités után szárítsa 
le és aetherrel dörzsölje be. Három nap múlva 
csak aetherrel dörzsölje be. Ezt a kúrát négy 
h i t en keresztül végezze, értesítsen az eredmény-
ről s akkor közölni fogjuk a további tennivalóit. 

Szép, de nekem szebb kell. Dacára, hogy min-
den nő szeretné lábainak formáit megtartani , 
sőt annak szépségét fokozni, még manapság is a 
láb van úgyszólván a legjobban elhanyagolva a 
test többi részéhez viszonyítva. Az ön esetében, 
ha az alsó lábszár vastagodását nem szervi ba j 
okozta, ugy megfelelő szakorvosi kezeléssel való-
színűnek látszik, hogy vékonyítani lehet. Ez az 
el járás speciális elektromos gépnek az alkalma-
zásából áll, mely a zs r t feldolgozza és fei-
szivatja. 

Pirkó. Cimére levél ment. 
Érzéki, szőke. E r r e a kérdésére annak diszkrét 

volta miatt e helyen nein válaszolhatunk, csak 
levélben, ha kérdéseit megismétli és válaszbélyeg-
gel ellátottan címét közli. 

Nagyon sürgős. A masszázs, ha azt kellő szak-
értelemmel végzik, a bőrben vérbőséget idéz elő, 
a keringést serkenti és ezáltal a bőr normális 
funkcióját , rugalmasságát és simaságát emeli, 
igen fontos a bőrbe masszírozandó gyógyszer he-
lyes megválogatása, mert cnélkül többet ár tha t a 
masszázs, mint amennyit segít. 2.13%-os hydrogén 
hvperoxiddai naponta kétszer. 

Szolnoki előfizető. Naponta háromszor mosdjon 
melegvízben, bármilyen fehérneműt mosó szap-
pannal . Letörölközés után liszta alkohollal dör-
zsölje le arcát , ma jd gyógypuderrel puderezze 
be. Ne n j o m k o d j a és ne babrál ja pattanásait és 
mitesszereit, meri azzal állapotát jóvátehetetlenül 
sul>osbitja. Háziorvosával kezeltesse vérszegény-
ségét. 

Régi előfizető. ' Legyen türelmes arcbőrének 
ápolásánál és ne kapkodjon összevissza, ha két 
nap alatt nem gyógyította meg az évek óta való 
pancsolás következményeit. Egyelőre mosdjon to-
vább kamillateával, tulzsirozott szappannal . 2. 
Jó] teszi, ha abbahagyja . 3. Feltétlen cl lehet vé-
cézni. 

932-es. Az óvintézkedések nem állhalnak egyéb-
ből. mint egy jólmegválasztott és nem avasodó 
kenőcsből, tisztító olajból és zsiros púderből. 

City 25. Nyugodtan használhat ja az alkoholt és 
a szappant is. az nem fog ártani . A foltokat nem 
befolyásolja. 

Kétségbeesett. 1. A laza lógó kebleket műtéttel 
lehet megfelelően korr 'gálni . 2. Ezen nem segít. 
3. Ritkán mosdjék vizben. utána mindig lanolin-
nal törölje át. 

GRÉ KOZMETIKA 
IV., Petőfi Sándor-utca 10. (Párisi-utca S.) 

Meglepő eredmények. — Tanítványok kiképzése. 

Karicsoflvi aiândBhul. 
a Sz. É. k. olvasóinak, 1 drb 
mttvészl levelezőlap* 
tényképet ad 40 fill, ellenében 

Ezen szelvény beváltható dec. 7-től 
dec. 17.-ig FOTO-ANNA műteremben. 
Aradi-U. 40. Felvételek eszközöltetnek reg.9-tőr6-ig 

Az eddigi szépség királynőket 
ia V&íouty de Dixor 

segítette győzelemre. Nem véletlen tehát , 
hogy mindnyájan ezt használják. 

La Velouly de Dixor egyesíti a puder t és a 
krémet. Nem tapad, nem hogy foltot. Fö-
lösleges a folytonos kényelmetlen utánpude-
rezés. 

A bőrt bársonyossá, hamvassá és az egész meg-
jelenést tökéletessé teszi. 

Estéiyek és bálok előtt nélkülözhetetlen. 
Minden puderszinben kapható . 
Mintasorozatot 50 illlér beküldése ellenében küld 
a Török-patika kozmetikai osztálya, Budapest , 

VI., Király-utca 12. szám. 

Miért vonja .. 0 _ 

SZŐKE HAJA 
az összes pillantásokat. 

Mily ellenállhatatlan fényi Nem csoda, hogy a 
férfiak nem győzik rajta, szemüket legeltetni. Igy 
van mindig, ha egy szőke „Nurblond"-ot hasz-
nál. „Nurblond" az egyetlen speciális shampoon 
a szőke h a j finom, érzékeny s t ruk túrá jának 
ápolására. Nemcsak megakadályozza a h a j meg-
sötétedését, de m á r megsötétült, vagy elszintele-
nedett ha jnak is visszaadja eredeti világos arany-
fényét. Millió amerikai és m a már sokezer ma-
gyar szőke nő használja a , ,Nurblond"-ot a legna-
gyobb sikerrel. Nem tar ta lmaz festőanyagot, 
hennát, sem ár ta lmas haloványitó szert és telje-
sen szódamentes. Mindenütt kapható . Próbá l ja 
még ma ki a Robert-féle „Nurblond"-ot . Magyar-
országi vezérképviselet: Zsoldos Sándor, Város-
ház-utca 14. 



(OfRÖH 
AZ EMBER ELETE, 
HA RENDES AZ EMÉSZTESE 

prágai módon, magyar 
sonkapáccal 70 fillér 

us 2 P fil h zer kereskedésük ben. gyógy-
szertárakban, drogériákban. Szétküldés 
Baross Illatszertár, Győr. Vigyázzunk, 
ntánorzák. 

fUCUS-TOHflJI 

Il lit. pecsenyebor M fill. Telefoni 

0'7 » » édeskés I t » rendelésre 
0'7 > édes furmint 160 » házhoz 
0'5 » Tokaji aszú 180 » szállítjuk 
Lerakat : V., Nádor-utca 2D. Telefon : 18-0-25 

GESZTENYETORTA 
Tizennégy deka porcukrot fél óráig 

keverek bat itojá s sámfával. Mikor már 
jól ki vaui dolgozva, 10 deka, szitán, át-
tört főtt gesztenyét, majd 5 deka morzsát, 
végül1 a 6 tojás kemény habját keverem 
hozzá, azután egy ikivajazoM. tortaformá-
biin megsütöm. Mikor kihűlt, kereszt-
ben átvágom, és a két tortaTapot a kő-
vetkező ikrémmél tjöltöm meg: negyed 
liler kemény tejhabba elkeverek 4 deka 
cukrol és 10 deka áttört fő tit gesztenyét. 
Ezzel megkenem az egyik tortalapot, a 

másikat ráteszem, az egé-
szet csokoládémázzal vo-
nom be és áttöri geszte-
nyével hintem meg. 

SAJTOS C A K E S 

25 deka lisztéi, 12 deka 
őrölt mandulát, 15 deka 
vajat, (i deka reszelt par-
raezánt, 3 lojássárgát, 0 
deka reszelt trappista saj-
tot, izlés szerinti sőt és 
paprikát összegyúrok, az-
után fél cin vékonyra ki-
nyújtom és négyszögletes, 
kerek, hosszúkás, szóval 
tetszés szerinti formákra 
vágva, megkeni, beliszlezett 
pléhen megsülöm őket. 10 
deka vajai habosra verek, 
azután 3—3 deka reszelt 
parmezán és trappista 

sajttal, sóval, paprikával, pici fehérborssal 
összekeverem és ezzel a sajlkrémmel pá-
rosával összeragasztom a cakeseket. 

KÖMÉNYES BORJÚHÚS 
Egy szép borjucsülköt megmosok, besó-

rok, tepsibe teszem, megszórom kömény-
maggal, leöntöm forró zsixral és a siitő-
beni, szükség szerint egy kis viz hozzáadá-
sával, előbb puhára párolom, azuKán pi-
rosra sütőm. Mikor már kész, a husfc ki-
veszem a tepsiből, a köményt leszedem 
róla, a levébe egy lejmerőkanáil vizet ön 



lök, átszűröm, és főzöm inig a vizel el-
forrla. Ezalatt a csülökről leszedem a 
husi, falailnyi darabokra vágom, belete-
szem a lébe, egy deci tejfelt öntök rá. 
egyet hagyom együtt forrni és tálalom. 
Burgonyapürét vagy rizst adok mellé 
körítésnek. 

GALAMB DONIZETTI MODON 
Kövér fiatal galambokat megtisztítok 

és besózok. A bőrét megemelem, mint 
töltéskor szokás és sonka-
szeletet csúsztatok alá. A 
hasüreget kikenem majo-
rannával és minden ga-
lambba a zúzáját, máját é.s 
egy tisztított, négyfelé vá-
gott nagy champignon-
goinbát dugok. Egy tűz-
álló tál fenekére annyi 
széles, de vékonyra vágott 
füstölt szalonnaszeletet te-
szek, ahány galamb van, 
mindegyikre ráteszek egy 
galambot, mellét bekenem 
vastagon vajjal alája, 2 
galambonként fél decit 
számítva, fehérbort töltök 
és a sütőben megsütöm. 
Lehet csirkét is igy készí-
teni. 

Herceg Esterházy 
Husárugyár 

Yestor 
ífltk faljavítására kiváló I 

felben elkevert, finomra vágott zöldpet-
rezselyemre vagy snittlingre öntve, tálal-
juk. 

ÉTLAP EGY HÉTRE 
SZOMBAT. Ebéd: Lebbencsleves. Párolt felsál, 

lencsefőzelékkel. Habkoch. Vacsora: Bécsiszelet, 
majonézes vegyes salátával. Pattogatott kuko-
rica, mézzttl. 

VASÁRNAP. Ebéd; Gombás aprólékleves. Kar-
llolpudding. Poulard , gesztenyével töltve, befőtt 
és zellersaláta. Puncstor ta . Vacsora: Kszterliázy-
féle sonka, angol szalonna és étvágy-kolbász, 
aszpikkal és (ormával körítve. Párolt aszalt 

szilva. 
HÉTFŐ. Ebéd: Gulyás. Darás 

kocka. Vacsora: Tormás virstli. 
Körített liptói, köményes, sze-
letelt retekkel. Szt. János sör. 

KEDD. Ebéd : Spenótleves. 
Vagdalt hus, burgonyapürével 
és céklával. Aranygaluska. Va-
csora: Borjubecsinált citromo-
sán. Befőtt, cakes. 

SZERDA. Ebéd: Májpüré-leves. 
Füstölt ka ra j , babfőzelékkel. 
Almás lepény. Vacsora: Velő 
tojással, ecetes paradicsom. 
Gesztenye. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Kaszás-
leves. Töltött borjuszegy, para-
dicsomos burgonyával. Krémes 
lepény. Vacsora: Molackocsonya. 
Alma pongyolában. 

PÉNTEK. Ebéd: Kalarábéleves. 
Paprikásponty. Tiírós rétes. Va-
csora: Rakott burgonya, ecetes 
uborkával. Alma, saj t . 

ÜZENETEK 

marhahús 
•rOkluonata 
forróvlzzel 
e r O l e v e i ! 

FRANCIA TOJÄS-LEVES (0 személyre) 
Borjucsonlból és zöldségből kb. 2 liter 

jó levest főzünk, ízlés szerimt megsózzuk 
és két evőkanálnyi mustárt keverünk el 
benne simára. 6 tojást keményre főzünk, 
a sárgáját szitán áttörjük, a fehérjét apró 
kockákra vágjuk. Vajból és lisztből piros 
rántást készítünk, felengedjük a leszűrt 
csontleves sel, mikor forr, belekeverjük a 
tojások fehérjét és sárgáját, majd a le-
vesben főtt és kis kockákra vágott zöld-
ség egy részét, egyet hagyjuk együtt 
forrni, azután a tálban levő egy deci tej-

E rovat keretébe tartozó kér-
dések VÍZVÁRI MARISKA laká-

sára (ItöKK SZILARD-U. IS.) clmzendők. 

Szlvike: Az igazi halászlébe legalább négyféle 
hal jön: harcsa, ponty, kecsege, süllő. A régi jó 
világban a tiszai halászok jókora mennyiségű 
apró halat megfőztek és annak a leszűrt levében 
főzték meg azután az asztalra kerülő nagy hala-
kat , az igazi szegedi halpapr ikást , vagy halászlét. 
Persze, fontos kelléke a mi hircs-nevezetes sze-
gcdi édesnemes rózsapaprikánk, amiről már 
Gvadányi megirta, hogy „piros mint a rózsa, 
édes mint a babám csókja" . 

VÍZVÁRI MARISKA szakácskönyve „A KONYHA 
MCVÉSZETE" kapható a Színházi Élet könyv, 
boltjában (Erzsébet-körut 7.) ARA 5 PENGŐ. 

^ ^ r e q g e l i u i á n 

j ó t 
kezded a napoi 

Ezt elérheted valódi Franck 
kávépótlékkal Ízesített 
Kathreiner Kneipp maláta-
kávéval. 
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Idées friss lesz, 
ha a tengeri sót és szibériai fenyőklvona-

tot tartalmazó valódi PILAVIN 
fürdik. - Ara 4t fillér. 

„BARSOHYKABAT". A bársony valóban na-
gyon divatos az idén s hogy aránylag inégis 
kevés ilyen kabátot látni, ennek az az oka, hogy 
távolról sein olyan célszerű, mint a jó szövet. 
Már pedig manapság a célszerűségi szempontok 
majdnem mindenütt nagy szerepet játszanak. 
A meglévő 3 méter bársonyt mindenesetre fel-

Budapest, VI., Podmaníczky-utca 8. 
Távirati eim: Hotelist, Budapest. Tel.: 20-2-43, 

29-4-34. 
Elsőrangú családi szálló a város központ-
jában. Nyugati pályaudvar mellett. Szo-
bákban hideg, meleg folyóvíz, központi 
fűtés, telefon, lift. Étterein, kávéház. 

American bar. 
Hónapos szobák 60.—, 80.—, 100 P. 
Meghívjuk Klein Ferenc, RétkSzberenes, elő-
fizetőnket három napra Budapestre és felkér-
jük, hogy megérkezésének pontos idejét a szálló 

igazgatósásával közölni szíveskedjék. 

használhatná, de divatos 
fazonhoz bizony kevés. 
Még egész sima, egyenes 
szabású kabát sem telik 
ki belőle. Ellenben meg-
csinálhatja azt. hogy va-
lamilyen puha, vékony 
szőrmével kombinálja a 
bársonyt. olyanformán, 
hogy az egész felsőrészt 
bolerószerüen dolgoztatja 
a szőrméből, az uj jak is 
ebből készülhetnének s a 
bársonyból aztán dus, ha-
rangszabásu alsórész tel-
nék. Legszebb volna erro 
a célra a breitschwanz 
Igaz, hogy ez a megoldás 
kissé költséges, de ha 
szövetkabátot csináltatna, 
a r r a is kellene vala-
milyen szőrmét venni s 
tekintettel a r r a , hogy az 
esküvőjéről van szó. való-
színű, hogy elegáns dara-
bot akar . Ha a lakja kar-
csú és nem tulmagas, ak-
kor talán a harangsza-
básu alsórészen kivül ma-
rad még annyi bársony, 
hogy az uj jához is jut 
valami, esetleg a felső-
részt sem kell egészen 
szőrméből elkészíteni. így 
lényegesen kevesebbe ke-
rül a kabát. Nagyon fon-
tos az, hogy jó kézbe Fekete szovetruha, 
adja a munká t . mer t piros-sárga kockás 
ilyen kényes darabnál gyapujusállal 
nem tanácsos a drága (Molnár Éva rajza) 
anyagot kockáztatni . 

„EGYSZERV MUNKA". Nem ajánljuk, hoau a 
ruha kidolgozásánál annuira leeguszerüsitse a 
munkál, meri a hamis gombolás egi/általán nem 
elegáns. Hiszen — amint soraiból látjuk —- an-
nak a kis angolos ruhának eggedüli dísze a: 
Ízléses cxukódás s ezt csakis szépen kivarrott, 
vagii finoman szegett gombluukakkal lehet meg-
csinálni. Ha a gomblgukvarráshoz nincsen 
türelme, varassa ki azokat. Pár fiillérért kivarr-
lak darabját. Nem kell emiatt a ruhát elrontani. 

, ,SZÜRKE-FEKETE". 1. A szürke-fekete ka-
báthoz vagy szürke, vagy pedig fekete kalapot 
vegyen. Ha flatal nő létére e két szín komoly-
ságát némileg ellensúlyozni akar ja , vehet finom 
árnyala tú piros, vagy kék kalapot is. 

.,1.1 LA". A lila .«ín minden szőke hölgunek 

I S v a é v i é p í t k e z é s r e 
mort igényeljen kamatmentes családiháx építési 

B I B - k S l c s S n i I 1 
D í j t a l a n lílril4(oaltárt n y ú j t 

I BUDAPESTI INGATLAN BANK R - T . 
B VII., Rákíc.i-nt 10. Alapítva 1906 

_ j ^ r M ^ ^ _ csizmák, sórclpök Icgjohlmn, legolcsóbban 

H API l ink Fáb|án Jözselnt 
f § m M m j p É K J P f l j f M • '•» K r i s z t i n a - k ü r u t 8 - 1 0 

^ ^ ^ ^ ^ ^ (Postapalota melleit) 



KÉZIMUNKA F O N A L A K 

B I I I I Á I m á L m m á í . m i n d e n este a B a c h m a n n művész- és jazz-
H l l l l l l K H U H I 1 H 7 zenekara és arad i F A R K A S SÁNDOR 
• W W W H U W U I I U L hangversenyez. SZÁNTÓ GYULA énekel. 
• • • • • • • • • • • H I R E S B O D Ó V A C S O R Á K ! 

EGYPTDM 
A NÍLUS VÖLGYÉBEN AFRIKA 5ZIVÍIG 

IUL0LCSŐ 
-ÁRAK 

FKVIUCGOSISSS, PKOSPEKHISOK 
BUDAPESTI IRODAINKBAN: 

THSKOIY-UTZÉSVACIUCCA 17 . 

NAGYATADI GYÁRTMÁNY 

KEDVEZMÉNYES U T A L V Á N Y . Ezen utalvány 
ellenében 1 p e n g ő é r t kap egy kezelést. Csodásan 
szép, üde, bársonyos lesz az arcbőre, ha kozmeti-
kámat felkeresi, ahol a legelhanyagoltabb száraz, 
zsiros, pattanásos, szeplős, mitesszeres, ráncos arc-
bőrét feltűnően széppé és rendbe hozom. Quarz-
kezelés, szőrszálszedés, szemőlcsirtás, fagyáskezelés. 
Kállai Ibolya kozmetika, RákAczi-ut 36. I. em. 4. 

cmTArvr*.SELYEMFÉNYŰ 

LLOYD TRIESTINO 
n a m HONITMIOYI TWISTMB -HABIT TIH A LUIR-IMU» 

kitűnően illik, legyen világos, vagy sötét árnya-
latról szó. A világos árnyalat azért célszerűbb, 
mert könnyebben lehet aztán más szirtre lesteni. 
A sötét-lilát csakis feketére lehet lesteni. A lila 
szín ugyanis olyan különleges — méa akkor is, 
ha a kijelentett divatszinek közé tartozik —, 
hogy néhányszori viselés után megunják s föl-
tétlenül sor kerül az átfestésére. 

K. ERZSIKE". 1. Ha a szövet duplaszéles, 
akkor a 20 cm-cs darabból talán kitelik egy 
húzott puff. melyet a r u h a kőnyökrészébe illeszt-
het be. így a kur tau j jakon könnyen segíthet s a 
ruhának modern jelleget ad. Ha ez a megoldás 
nem illenék a ruhához , akkor a meglévő szövet-
ből egész egyszerűen csináltasson másik kézelőt. 
2. A szürke szövethez nagyon szép volna a na-
rancssárga disz. de persze nagyon finom árnya-
latot kell választani s azt is alaposan ki keli 

róliálni, hogy hogyan illik ez a szin az arcá-
oz. Ha ez nem volna jó, próbálkoznék lazac-

vörössel, vagy középkékkei. Ez utóbbi a leg-
szolidabb. 3. A barna kosztüm kihaj tói t borítsa 
barna karaküllel , vagy perzsával. 

..ELSŐ FARSANG". 1. A korallvörös georgette-
ruhát alakítás nélkül felveheti a kisigényű tánc-
estéíyre. de a nagy bálra okvetlen csináltatnia 
kell uj ruhát, ha elegáns akar lenni. A fehér 
szín mellett megmaradhat, mert az mindig szép 
* az idén különösen divatos. Hogy milyen anya-
got vegyen, erre nézve nem tudunk határozott 
választ adni. mert nem közölte velünk korát. 
Föltételezzük, hogy alakja karcsú, mert külön-
ben nem esett volna fehér ruhára a választása. 
2. A hosszúszárú, nagyon elegáns kesztyűt nem 
nélkülözheti. Mondja meg az üzletben, hogy mi-
lyen lesz a ruhája s akkor ahhoz illő kesztyűt 
fognak ajánlani 

„SARIKA". 1. A rózsaszín bársonypelerint fehér 
és fekete ruhához viselheti. Ha esetleg volna 
egy világoskék r u h á j a , azt díszíthetné rózsaszín-
nel s akkor ehhez is nagyon kedves volna a 
pèlerin. Szélére a ro j t helyett f ehé r hermelin-
szegélyt, vagy hat tyuprémet va r rha t . A fehér 
tollszegély is nagyon elegáns volna. 2. Nagyon D i v a t o s t é l i k a b á t o k 

( M o l n á r É v a r a j z a ) 
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Ilatal és nagyon karcsú hölgyek — különösen ha 
csinosak is — megengedhetik maguknak az 
ilyen „édeskés" színösszeállításokat. Utcára a 
legdiszkrétebb ruháka t , felöltőket a jánl juk , mer t 
ez az igazi elegáncia. 

KÉZIMUNKA-ÜZENETEK 
„SVDOriCAl ELŐFIZETŐ-. Ha iparművésznői 

oklevelei akar szerezni, lordulion az Országos 
Iparművészeti Iskola igazgatóságához (IX.. Ki-
nlzsu-utca 31.). Ha vdlaszbélyeget mellékel a le-
veléhez, a legnagi/obb készséggel adnak felvilá-
gosítást. 

„KARACSONY". Kissé későn jutott eszébe a 
dolog, de azért még mindig elkészíthet például 
szép darab vi tr inbe való rececsipkét, tüllteritót, 
keskeny csipkével szegett zsebkendőt, vagy ha-
sonló apróságot. Ezekhez rengeteg gyönyörű min-
tát taláíhat kézimunkaiveinken. 

„VÉKONY POSZTÓ". Férceijen a vékony posztó 
alá egy réteg mousseline-t akkor nem fog össze-
húzódni a hímzés. IIa rámán dolgozik, akkor a 
mousseline-t feszítse a rámára, s erre fércelje rd 

jó sürün s szépen kisimítva a posztót. A férc-
öltések olyan helyre kerüljenek, ahol a hímzés 
azokat el fogja fedni, igy nem kell azokat később 
kihúzogatni. 

Kendi Miksát a Párisi Áruházban most elért 
SD éves jubileuma alkalmával a kereskedelmi 
miniszter elismerő oklevéllel tűntette kl. 

• 

Megindult a Vlllanyujság az Oktogon-téren. 
Örömmel lá t juk, hogy mégis csak vannak em-
berek, akik híznak abban, hogy a jelenlegi 
gazdasági dermedtségnek meg kell szűnnie és ettől 
a reménytől vezetve, u j vállalkozásokba fognak. 
Több mint egy éve, hogy az Oktogon-tér egyik 
érdekessége és nevezetessége, a \ ILLAN YUJSAG 
üzemét leállította. Az utolsó hetekben egy u j tá r -
saság alakult azzal a céllal, hogy az Oktogon-tér 
világvárosi jellegét jelentő fényreklámokat ismét 
felszereltesse. „OKTOGON FÉNYREKLÁM K F T " 
néven alakult cég elsősorban ismét üzembehe-

Csodás melleket 
varázsol speciális melltartóval és Princess-füzővel a 
HOFFER SZALON Budapest. IV.. V&ci ucca 37.. 
Debrecen, Miklós-u. 5., Pozsony, Védcölöp-n. 56 

EnHeiharmnUzakTS 
Váci-u. 11/B.Vf e. 2. Tel. : 874-25. Tanítványok felvitetnek 

Ebner Keztyil m e r ? |o i 

Ernyő-, IOZO-
Küldniegessógeh, 
BffrReztyUP5.-tili 
U„ Lfpűt-KOrut 18. 
ill. zsignumd-u. 22 

a., p e r z s a b u n d á i 
IsgolOMbUn megbízhatóságáról közismert 
BRUCK J Ó Z S E F c tgnf t i vegyen 
kepesltett szűcsmester 

V . , V U m o i c s & a x á r - u t 5 4 . Telefon: 240-24 

lyezte a VILLANYUJSAG-ot. A járókelők tíz-
ezrei, akiket az esti órákban a forgalmi rendőr 
leállít, a várakozás perceiben a VILLANYUJSA-
GON megjelenő legfrissebb hirek és az ötletes 
hirdetések olvasásával szórakoznak. Mi. akik 
Budapest városának rajongói vagyunk, őrömmel 
üdvözlünk minden olyan megmozdulást, mely 
emeli ennek világvárosi jellegét; a V1LLANY-
UJSAG és általában az oktogontéri fényreklámok 
olyan színfoltot jelentenek fővárosunk külső Ké-
pén, melyre okunk van büszkének lenni, 

• 

Ne spórolja a fáradságot és tekintse meg 
Kőszegi R. függönyspecialista Ízlésesen rendezett 
u j k i rakatai t , Rákóczi-ut 9. 

A MEINL GYULA R.-T. Immár több. mint U 
éve működik Magyarországon, különösen évtize-
des tapasztalatok alapján összeállított pörkölt-
kávé-keverékeivel nyerte meg az ország lakos-
ságának minden rétegét. A kitűnő Meinl-pörkölt-
kávé térhódítása iolytán nemcsak a fővárosban, 
hanem az egész országban ujabb fióküzletek nyi-
tását tette szükségessé ugy, hogy ma a Meinl 
Gyula kávébehozatali rt. a fővárosban és a na-
gyobb vidéki városokban 49 fióküzletet tart. A 
cég hatalmas telepei magukban foglalják a min-
taszerű kávénagypörköldét. a tea-nagyüzemet, 
topábbá a csokoládé-, kakaó- és prallnégyárat, 
mustárgyárat, likőrgyárat. az olaj- és rumpincé-
szetet stb. A nyolc középeurópai államban több 
mint 400 fióküzlettel rendelkező Meinl-részvény-
társaságoknak mindig az volt a célkitűzése, hogy 
minőségben a legjobbat, a legolcsóbb napi áron 
bocsássa a közönség rendelkezésére, miáltal sike-
rűit a vásárlóközönség minden körében a teljes 
megelégedést és bizalmat kiérdemelni. Ezt az 
eredményt természetesen nagyrészben annak kö-
szönheti a cég. hogy a kor követelményeinek 
meglelelően a személyzet kiképzését elsőrendű 
lontosságu kérdésnek tartja és kétségtelen, hogy 
szakképzettség és előzékenység tekintetében a 
Meinl-cég személyzete első helyen áll. 

• 
Ha Ideges, ugy csakis valódi Pilavin tablettát 

dobjon fürdőjébe, mert a Pilavin tengeri sót, s 
fenyőkivonatot tar ta lmaz. 

Haszi i aul i 
g a r a n c i á v a l 

n 1ETRQP0L GARAGE 
Budapest, 
VI., Lehel-utca 25 

Kérje legújabb 17. számú árjegyzékünket 

BOGISICH 
UDAPEST 

100 
ÉVE 

IV., SZERVITA TÉR fr 
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I R T A : 

(11. folytatás) 

16. Szerelem 
A hotelszobában Clara befejezte a nagy fordulat elmesélését. Bi-

zonytalan mozdulatot tett a kezével: 
— Elment, itthagyott... Furcsa, most nem is hiányzik nekem . . . 

Mit képzelt? Ki fogok rohanni a pályaudvarra és a vön at elé vetem 
magam?! 

Rózsi nagyképűen jegyezte meg: 
— Gombház ! 
Friedrich ebben a kényes helyzetben érezte, hogy a nő sokkal többet 

jelent máris az életében, mint azt annak idején a Margitszigeten kiter-
vezte. Clara a reá osztott epizódszerep helyett vezető szerepet követelt 
a férfi változatos szerelmi életének repertoárján. Friedrichnek sohasem 
voltak elérhetetlen vágyai. Nem akart uj autótípust kitalálni, nagy va-
gyonra vagy hatalomra sem vágyott, nem óhajtott egyebet, mint kizárólag 
társasági és szerelmi karriért elérni. 

— Tipikus szekszuális karriér, — mondta egyszer róla egy jóba-
rátja. — Azon a dinen, hogy irigyelt nők rá pazarolják a kegyeiket, 
sokkal előkelőbb helyet foglal el a főváros életében, mint amilyen meg-
illeti. 

Ez nagyjában igy is volt. Friedrichnek mindennél fontosabb volt, 
hogy együtt lássák a divatos hires nővel és beszéljenek ellenállhatatlan 
hódításairól. A rossznyelvű primadonna mondta egyszer róla: 

— Jobban szereti kompromittálni a nőket, mint csókolnil 
Clarat először a publicitás miatt akarta meghódítani, de mióta meg-

ismerte, egy kicsit kábultnak érezte magát a társaságában és szinte 
lelkiismereti furdalásokat érzett ezért az előre megfontolt szándékkal 
elkövetett, tervszerű támadásért. Mélységesen vágyakozott rá, hogy min-
den bűnét bevallja és a sok szisztematikus ostrom után, egyszerűen és 
őszintén vallja be a szerelmét. Hogyan lehetne Rózsit eltávolítani? A 
színésznő is osztozott ebben a gondolatban és szinte udvariatlanul kér-
dezte Rózsitól: 

— Mi a programmod ina este? 
Rózsi diplomatikusan válaszolt: 
— Bridzs van megbeszélve, de még lemondhatom . . . 
— Hát csak ne mondd le, mert Friedrich-hel mi megbeszéltünk egy 

filmes vacsorát... Ugyanis . . . ezért . . . 
Sohasem tanult meg hazudni. Rózsi már rá is csapott: 
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— Miféle filmesek érdekelnek téged Budapesten? 
Claranak egyetlen név nem jutott eszébe. Friedrich gyorsan a se-

gítségére sietett: 
— Gerő Pista h ivott meg bennünket. 
— Oh, akkor talán nem zavarnék, ha én is veletek mennék . . . 
— Dehogy zavarna, ámbár . . . üzleti tárgyalás . . . 
Rózsii villámló szemeket vetett Friedrichre, aztán -szó nélkül vette a 

kalapját. 
— Bocsánatot kérek, igazán nem akarom az üzleti tárgyalást za-

varni. Jó estét! Szervusz! 
Elindult az ajtó felé, lassú kimért lépésekkel. Talán még mindig 

visszahívják. Ehelyett Clara bágyadt vigasztaló-mondatat küldött utána: 
— Remélem, hogy holnap jelentkezel. . . 
Gonoszul felelte vissza: 
— Nem tudom, ráérek-e majd. Holnap nekem is sok üzleti tárgya-

lásom van . . . 
Biccentett és elvonult mint egy detronizált királynő. Clara inkább 

komikusnak találta ezt a tüntető menetet, amelyhez a hiúság és a ki-
váncsiság szolgáltatta a kíséretet. Amint kitette a lábát a szobából, 
Friedrich odaomlott Clara lábai elé: 

— Drága . . . kicsikém . . . imádom . . . 
A nő felhúzta maga mellé: 
— Nem, nem . . . a levegőre akarok menni . . . Jöjjön velem egy kis 

kocsmába . . . Harmonikus estét akarok a mai nap sok izgalma után. 
ö t perc múlva indulunk, hadd tűnjön el ez a . . . 

Minden átmenet nélkül szükségét érezte annak, hogy a vőlegényé-
ről beszéljen: 

— Maga férfi és nem is buita, bizonyára jobban ért az ilyesmihez 
mint én. Mit jelent az, hogy igy megsértődött és búcsúzás nélkül eluta-
zott? Nagy szerelem? Hiszen, aki feltétel nélkül imád egy nőt, nem 
csinál ilyesmit, hanem mindenáron mellette akar maradni. Nem gon-
dolja, hogy ki akar ugrani? Megbánta a jegyességet...? 

— Magának ez nagyon fájna? 
— Tudja, hogy milyen messze van tőlem ez az ember! Mint maga 

Berlin, a Westen, a filmgyár, a művészet, a pénz és minden, amit 
Budapesten Kovács Klári karrierjének neveznek. 

— Gyalog menjünk! 
— Hova? 
— Mindegy. Akármelyik tabáni kiskocsmába. 
Karonfogva indultak végig a Dunaparton. A nyári este most eresz-

kedett le a Dunára. A Citadella reflektora felgyúlt a kibontakozó hold 
halvány fényében. A lámpákkal szegélyezett Duna mint az olvasztott 
ezüst hömpölygött végig. Szerelmesek nem találhattak ennél pompásabb 
dekorációt. A rakparton kevesen jártak. Apacsgalléros fiatal férfi tenye-
res-talpas nővel összesimulva libbent el mellettük. Ahogy elhaladtak, 
maguk mögött hagytak egy mcmdatfoszlányt: „Amerika csak ugy adhat 
moratóriumot a bajbajutott Európának . . . " — mondotta a férfi széles 
gesztus kiséretében. 

A Hadnagy-utca egyik kis kocsmájában kötöttek ki. Az udvaron 
teritettek piros és kék abroszokkal és két kövér muzsikus elnyűtt operett-
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slágerekkel kisérte a mentit. Egyetlen ismerőst sem láttak. Friedrieb meg 
is kérdezte: 

— Nem hiányzik magának, hogy nincs ismerős? 
Aztán jó pesti szokás szerint rögtön játszani kezdett: 
— Kinek örülne a legjobban? Ki volna a legkellemetlenebb 

szomszéd? 
—- Senkinek sem örülnék, mert magával akarok lenni és Rózsi volna 

a legkellemetlenebb betoppanó, kérem azonban ne emlegessük, mert 
azonnal megjelenik. 

A debrői hárslevelű után erősebb tokaji következett és egy óra 
múlva Clara már csillogó szemekkel bámult a férfire. A tenyere a másik-
nak a kezét kereste az asztalon, a lába illetlen kis mozdulatokkal lép-
desett a férfl sárga cipőjére. A vőlegényről csupán egyszer esett a szó. 

— Tizenegy óra. Vájjon a vőlegényemmel merre jár a vonat? 
— Rögtön kérek egy menetrendet, — mondotta Friedrich és hosz- , 

szan csókolgatta a kezét. 
A cigánynak könnyii volt felismerni a szerelmeseket. Egyre közele-

dett feléjük, himbálózó léptekkel és nemsokára már Clara fülébe húzta a 
bánatos magyar nótákat. A sablonos melódiák ezúttal könnyen megtalál-
ták az utat a nő szivéhez. Először csak halkan dúdolgatott, később aztán 
a kezét Js felemelte, hibátlan mulató gesztusokat rajzolt a levegőbe és 
ellenállhatatlan kedvet érzett egy cuppanós csókot nyomni a cigány zsí-
ros ábrázatja. 

— Ugy viselkedek, mint egy német színésznő egy tschikosch-filmben! 
— mondotta nevetve. — Menjünk innen, mielőtt botrány lesz. 

Az utcán némán tűrte, hogy a férfi átölelje és csaknem az ölében 
vigye a legközelebbi autóig. 

— Hovp megyünk? — kérdezte a kocsiban. * 
— Hozzám. Baj? 
—• Azt most még nem tudom megmondani. 
— Egyetlen célja az lesz az életemnek, hogy sohase bánja meg ezt 

az utat. 
— Ne szavaljon, ne szavaljon! Annyira nem vagyok még berúgva, 

hogy ilyesmit mondjon! 
Friedrich mámorosan vezette be lakásába a ritka zsákmányt. Nem 

mert szólni, attól félt, hogy egy helytelen szóval elrontja ezt a nagyszerű 
színjátékot. Clara aprókat hunyorgatott a szemével, amikor a dolgozó-
szobában felkattant a villany. A nők szokásos kíváncsiságával nézett kö-
rül a szobában. Friedrich ijedten kapkodott össze a szoba közepéről egy 
pár papucsot és egy levetett inget. 

— Oh ezer bocsánat, megvan az a rossz szokásom, hogy a lakás-
ban összevissza öltözködöm. 

Clara éjjen is nevetett. A képeket nézegette a falon, „Ez kicsoda, ez 
kicsoda? Igazán, az édesanyja? Milyen szép asszony. Ez maga katona-
korában? Milyen vékony volt?" A házigazda konyakot szedett elő. 

— Parancsol egy pohárral? 
—• Sőt! Ki akarok józanodni! 
— Ne tegye! Én halálosan szeretem magát. 
Egy kis aggodalommal tekintett a nőre. Nagy prakszisában az is elő-

fordult, hogy szeszélyes rçôk a legbiztosabbnak tudott helyzetben is fölé-
nyesen kijelentik: „Igazán mit gondol, nem azért jöttem ide." Ilyenkor 
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már gyűlölte a rábeszélést, vagy pláne az erőszakot. Clara valamit kiol-
vasott ebből a riadt tekintetből, mert egy vizsgálóbíró szigorúságával 
kérdezte: 

— Maga most min gondolkozik? 
— őszintén felelek. Szivdobogva kérdeztem magamtól: vájjon az 

enyém lesz ezen az estén? , 
A nő nem felelt. 
— Nincs válasz? 
Forró száj simult a szájára, Ennél világosabb feleletet ritkán kapott 

az életben. Clara kacagva nézett rá: 
— Jaj, de komikus! Csupa rúzs a szája! Hol törölhetem le a festéket. 
Friedrich karonfogta és bevezette a hálószobába. Clara kikacagta a 

széles ágyat. 
— Nem szégyenli magát? Olyan fekhelye van, mint egy kokottnak! 

Hol vette ezt az erotikus bútordarabot? 
A férfi válasz helyett lecsavarta a villanyt. Szivében egy érettségiző 

diák félelmével, tapogatózva indult meg a nő fehér ruhája f e l é . . . 

17. A nagy csalódás 
Clara délben ébredt és nagyon csodálkozott, hogy a hotelszobát 

találta maga körül. Álmában többször felriadt és mindig azt hitte, hogy 
a kokottosnak csúfolt széles ágyban alszik. Lassacskán pergette végig 
maga az éjszaka eseményeit. Igen. Igen . . . kora reggel mindenáron haza 
akart jönni. Friedrich kikacagta, amikor félénken azt mondta, haza akar 
menni, hogy szégyelné házon kivül tölteni az éjszakát. 

— Ki előtt szégyeli? 
— A portás előtt. Bármilyen későn megyek haza, azt hiszi, hogy 

lumpoltam, de ha egyáltalán nem érkezem meg csak délelőtt . . . 
'Nem volt fellebbezés. Gyorsan öltözködött és behunyt szemmel tűrte, 

hogy a férfi végigcsókolja. Friedrich újra és újra ismételte a vallomást: 
— Imádom magát, nem fogok tudni élni maga nélkül. 
Csodálkozott, hogy nem tegezi. A regényekben mindig azt olvasta, 

hogy ölelkezés után egyszerre tegeződtek a szerelmesek. Meg is kérdezte: 
— Nem mered nekem azt mondani, hogy „te"? Tiszteled a koromat? 
I— Ha egy nőt imádok, azzal csak per maga tudok komolyan 

beszélni! Száz asszonnyal tegeződöm, akikhez semmi közöm. 
Eltűnődött rajta, hogy milyen furcsán köszöntek el egymástól. Olyan 

ünnepélyes volt ez a bucsu, mintha tengerentúli útra indult volna. A férfi 
csaknem sirt a megilletődéstől: 

— Sohasem hittem volna, hogy még ezt az ajándékot kapom az élet-
től. Ugy nyújtotta át nekem magát, a legdrágább kincset, mintha egy 
pohár vizet adott volna. Annyi mindent szeretnék még mondani. Sokféle 
dolog nyomja a le lkemet. . . 

— Délután találkozunk. 
— És este is. 
— Este is. Mindig. 
<— Meddig marad? 
— Lehet, hogy nagyon sokáig. Egy kicsit magától függ. 
Amint ezekre a dolgokra pillantott vissza, az is eszébe jutott, hogy 

egyáltalán nem megy vissza. Itthon marad, megtakarított pénzéből egy 
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villát vesz és egy bérházat, esetleg nagy ritkán fellép, hogy keressen egy 
kis pénzt. Férjhez megy Friedrichhez. Miért ne? Jó családból való rendes 
flu. Mi is a foglalkozása? Autó és olaj mindig kell az embereknek. Majd 
csak vége szakad a válságnak és akkor mindenki autón fog járni. A ber-
lini barátok röhögni fognak. „Otthagyod a legnagyszerűbb partiét és férj-
hez mész egy pitiánerhez!" „Pardon, a pesti vőlegényem nem pitiáner, 
hanem dúsgazdag autókereskedő é$ földbirtokos." Miért ne lehetne föld-
birtokos? Ház helyett talán földet veszek és Miki nagyszerűen megműveli. 
Egy amerikai színigazgató szerint a szakértelem csak öt percentben fon-
tos, 95 százalékban a tehetség dönt. A szaktudást mindenki gyorsan elsa-
játíthatja. Pláne olyan tehetséges ember, mint Miki. Telefoncsengés vágta 
el a gondolatait. 

— Halló? Ki az? 
— Itt Rózsi beszél. Fontos és téged érdeklő dologban akarok veled 

beszélni. Mikor fogadhatnál? 
— Miért vagy ilyen szertartásos? 
— Felmehetek? 
— Hogyne? Azonnali 
Jókedvűen fogadta Rózsit, mintahogy a boldog ember mindenkinek 

akar juttatni egy keveset abból a napfényből, ami átjárja a szivét. De 
a budapesti barátnő nem reagált a kedves vendéglátásra, hanem zor-
donan kérdezte: 

— Szakithatsz-e a számomra öt percet? 
— öt órát! Beszélj! 
Leültette Rózsit az ágya szélére. A nő rideg arckifejezése nem en-

gedett. Mint vérbeli pletykás nemcsak a szavakat, hanem a mimikát is 
kitűnően meg tudta válogatni. 

— Népszerűtlen dologra vállalkoztam, mégis meg kell mondanom 
valamit, ami nyomja a lelkemet. Én jobb barátnőd vagyok neked, mint 
te nekem. 

Közben az orrát és a szemét nyomogatta. A sírás minden külső-
ségét megjátszotta. 

— Felelj őszintén! Hol tartasz ezzel a Friedrichhel? ! 
Clara meghökkent. Pirulva nézett a látogatóra. Ilyen egyenes kér-

désre nem volt elkészülve. Alig tudott tárgyilagosan hazudni. 
— Igen rokonszenves nekem. Miért? 
— Látom, hogy flörtölsz vele. Remélem, hogy nem történt komoly 

könnyelműség részedről. 
Clara vállat vont: 
— Ugyan kérlek! Igen kedves fiu, de mint férfi nem kellene ne-

kem, ha egyedül volna a világon! 
Ezt az asszonyok által kitalált terminus technikust már fölényesen 

ejtette ki, mint a gyakorlott orvos a megszokott és biztos diagnózist. 
De valamikor Rózsi is sokszor esküdött, hogy „mint férfi, Isten őrizz" 
és ezért jól tudta a szavak jelentőségét. 

— örülnék, ha ez igaz volna, — folytatta. — Ez az ur még arra 
sem méltó, hogy szóbaállj vele. 

— Miért? Miért? 
— Megmondom neked bizalmasan. Ez a csirkefogó valósággal fo-

gadott a bőrödre. Barátainak megígérte, hogy meghódit. Valahányszor 
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együtt voltál vele, utána hadi jelentést küldött és minden szavadról érte-
sítette a barátait, akik aggódva várják az eredményt. 

Clara nem tudott uralkodni magán. 
— Ez igaz? — kérdezte felháborodva. 
— Egyik jóbarátja nekem mindent elmondott. Köztudomásu. Ami-

kor először megjelent a hire annak, hogy hazajössz, Friedrich a Szige-
ten vacsorázott a barátaival. Sportból megbeszélték, hogy neked fog 
udvarolni és most igyekezete abban merül ki, hogy megmutassa a 
tudományát. 

— Ez nem tehet igaz! — lázongott Clara. — Az egész ugy hang-
zik, mint egy operett második felvonásának a fináléja. A szerző össze-
veszíti a bonvivánt a primadonnával, hogy a harmadik felvonásra is 
jusson egy kis cselekmény. Az egész mesét kitalálták. Mit hallottál 
még róla? 

Rózsi a szenvedélyes pletykázó fantáziájával cifrázta fel a szigeti 
históriát. Clara visszaemlékezett Friedrich kissé erőszakos bemutatkozá-
sára, ájult vallomásaira és arra a hirtelen hatásra, amit a férfinél ki-
váltott. Ennek a mende-mondának igaza lehet. Mélységes szégyenérzet 
fogta el. Hogyan lehetne meg nem történtté tenni az elmúlt éjszakát? 
Nem tudta palástolni fájdalmát és bosszúságát. 

— Látom, hogy kellemetlen neked a dolog — forgatta tovább a 
kést Rózsi —, de mégis jobb, hogy most szóltam, még mielőtt — 
bocsáss meg — történik valami komoly köztetek. Már tegnap tudtam 
erről a nevezetes fogadásról és el akartam mondani. 

Bár szóltál volna, — szaladt ki Clara száján. 
Aztán gyorsan hozzátette: 
— Legalább már tegnap kirúgtam volna. 
Rózsi mint aki jól végezte a dolgát, indulni készült: 
— Na, szervusz! Csak nehogy aztán rám haragudj, mert meg akar-

lak védeni attól, hogy köznevetség tárgya legyél! Este jelentkezem. 
Kilibbent a szobából. Clara gyűlölettel nézett utána. Köznevetség? 

Törődött is azzal! Maga a csalódás fájt, a férfinek a képmutatása. 
Hátha nem igaz az egészből egy szó sem? Hogyan lehetne megtudni? 
Miki minden bizonnyal tagadni fog. Minden férfi tagad, Még akkor sem 
vallják be a bűneiket, ha rajtakapják őket. 

Délután, amikqr Friedrich patétikus ömlengéssel jelentkezett a tele-
fonba, gyorsan elvágta a lirai hangot. 

— Jöjjön fel kedvesem, beszélni akarok magával. 
Bettynek szigorúan megparancsolta: 

— Feljön ide Friedrich ur. Nem akarok vele kettesben maradni a 
szobában. Itt tessék kézimunkázni. 

Ezt találta a legjobb megoldásnak. Bettytől nyugodtan lehet disku-
rálni, magyarul egy szót sem ért, viszont a jelenléte megőriz mindenféle 
gyengeségtől. Friedrich sugárzó arccal érkezett, de már a kézcsóknál 
észrevette a változást. 

— Mi történt? Csak nem kapott valami rossz hirt? 
Clara tudta, hogy ilyenkor nem szabad habozni. Azonnal ráolvasni a 

bünt a gyanúsítottra! A kék szempárból az inkvizítor tekintetének kö-
nyörtelensége sugárzott: 
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— Gratulálok! Megnyerte a fogadást! A magáé voltam! ürültek a 
barátai a jó hirnek? 

A férfi levegőért kapkodott. Kiszáradt torokkal valami hangféle 
bugyborékolt a száján, de nem tudta értelmes szóvá formálni. 

— Kérjen bocsánatot ezért az Ízléstelenségért és tűnjön el örökre a 
szemeim előli 

Most már vértelen lett Friedrich arca. 
— Bocsánatot kérek. Hallgasson meg. Az apagyilkost sem Ítélik el, 

mielőtt el nem mondja a vallomását. Töredelmesen bevallom, hogy az 
első napon, amikör megismertem, valami heccfélének indult az udvarlá-
som . . . A tréfából halálos komolyság lett. Ugy beszélek, mintha a 
templomban nyitnám ki a számat. Kérem, higyjen nekem, könyörgöm... 

Riadtan és összefüggéstelenül adta elő a történetet. Clara összetörve 
hallgatta. Az inkvizítor jobban belefáradt a vallomásba, mint maga a 
vádlott. 

— Százszor és százszor meg akartam mondani, hogy éretlen tréfával 
kezdődött a nagy szerelmem — folytatta lehajtott fejjel a férfi —, de 
sohasem volt annyi erőm, hogy elkezdjem. Jobb let,t volna. Az utolsó 
mentségem: nem ihertem beszélni. Két nap múlva halálosan beleszerettem 
magába. Ezen nem tudok segiteni. Könyörüljön meg rajtam és ne küld-
jön el egy gyerekes csiny miatt, amelyért már eddig is nagyon meg-
szenvedtem. 

Clara ridegen felelte: 
— Én nem tudok többé szeretettel magára nézni, Nem birom el, hogy 

hozzám érjem, folyton arra gondolok, hogy minden kézfogásról beszá-
mol kiterjedt baráti körének. Nagyon ünnepelték, amikor ma bejelentette 
az eredményt? Vagy még az éjjel telefonált, amikor elaludtam egy kicsit? 

Friedrich nagyot kiáltott. Betty csodálkozva nézett rá. Ezek ugyan 
miért veszekednek? Milyen kár, hogy nincs itt magyarázó szöveg, mint 
a moziban, amikor angolnyelvü filmet játszanak. A férfi könyörgött: 

— Küldje el á nőt! Hadd öntsem ki őszintén a szivemet. Hadd be-
széljek magával egyszer utoljára négyszem között. 

— Én többé egyáltalán nem kívánok magával beszélni.. . 
— Clara, könyörgöm. Bocsássa meg nekem, hogy megsértettem a 

hiúságát . . . 
— A hiúságnak ehhez semmi köze. Maga a szivemet sebezte meg. 

Azonnal menjen ihnen! 
A férfi némán meghajolt és kiment. Csendet hagyott maga mögött. 

Később Betty félénken megszólalt: 
—• Mi történt ezzel a kedves Friedrich úrral? Köszönés nélkül 

távozott?! 
— Dehogy isi Hiszen meghajolt! Be t ty . . . lassacskán kezdünk 

pakkolni . . . talán már holnap utazunk . . . 
<— Hála Istennek! Nem tesz jót az idegen levegő ä művésznőnek! 
Clara csendesen pityeregni kezdett: 
— Köszönöm* most hagyjon magamra. 
Idegen levegő! Valóban megártott ez a budapesti tempó, amelytől 

elszokott. Csendesén sirni kezdett, de nem érzett nagyobb szomorúságot. 
Friedrichre sem haragudott. Az is lehet, hogy igazat mondott. Férfiak 
maguk között hencegtek, bizonyára ő is ki akart tenni magáért és vállal-
kozott, hogy meghódítja a filmsztárt. Talán nagyon megbánta. A hang-
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jában annyi őszinteség csengett. Ha most visszajönne és még egyszer el-
mondaná a védekezését, esetleg fel is mentené . . . De mégegyszer a kar-
jaiba omolni?! Soha! 

Nem tudta, hogy mihez kezdjen a napjával. Rózsit meggyülölte, 
látni sem akarta. Még ahhoz sem érzett kedvet, hogy a szobából kimoz-
duljon. Később megállapította ennek az okát. Ösztönszerűen várta Fried-
rich telefonját. A férfi valóban jelentkezett délután. 

— Kómikus, hogy ismét kegyelmet kérek, — mondta teljesen össze-
törve —, de mégsem tudok ebbe ilyen könnyen belenyugodni. 

Clara válasz nélkül letette a kagylót. 
Éjjel megismétlődött a felhívás. Félálomban nyúlt a hallgató után, 

azt hitte, Berlin jelentkezett. 
!— Ne tegye le a kagylót! — rimánkodott Friedrich. — Egyetlen szót 

akarok mondani: szeretem. 
Clara megenyhült. Furcsát álmodott, talán ez is hozzájárult az enge-

dékenységhez. Fényképész előtt ült családi körben, ezüstlakodalom alkal-
mából. ö ült a középen, mint nagymama, körülötte sok felnőtt gyerek és 
két-három unoka. Minden apróság Friedrichre hasonlitott. A fényképész 
éppen olyan volt, mint a berlini operatőr, akivel már annyit veszekedett. 
Ezt az álmot zavarta meg a telefoncsöngetés. Azt hitte, hogy hajnal van. 
Amint az órára esett a pillantása, látta, hogy tiz óra. Most jutott eszébe, 
hogy már nyolckor ágyba bujt, unatkozni és vezekelni. Minden harag 
nélkül kérdezte: 

— Nem volna jobb mindkettőnknek, ha békében hagyna? 
— Csak annyit kérek, hogy ismét láthassam, mielőtt elutazik. 
— Rendben van. Jöjjön ide holnap ebédre. 
A férfi erre vérszemet kapott. 
1— Nem lehetne ma este találkozni? 
— Ennyire nem sürgős nekem! Jó éjszakát! 
Aludni próbált, de nem jött álom a szemére. Egy óráig dobta magát 

a párnák között, akkor elfogta a szent nagylelkűség és elhatározta, hogy 
felhivja Friedrichet. Hadd örüljön! Sokáig nem jelentkezett a kért szám, 
végül idegen férfihang szólt a telefonba: 

— Friedrich nagyságos ur lakása. Az inas. 
— Az ur nincs otthon? 
— Nincs, kérem. A Márványmenyasszonyban vacsorázik. Ki keresi, 

kérem? 
— Köszönöm, majd ott felhívom. 
Kikereste a telefonkönyvben a vendéglőt. 
— Ugyan kérem, küldjék a telefonhoz Friedrich Miklós urat. Tár-

saságban ül? 
— Nem kérem, csak egy hölggyel. Azonnal küldöm. 
Ezt az ujabb inzultust már nem birta ki. Eldobta a telefont, magán-

kívül ugrott ki az ágyból és órákig merengett az erkélyen. Önmagát gyű-
lölte. Hogyan tudtam beugrani ennek a gazembernek? Dühöngött. Még 
arra is gondolt, hogy revolvert vesz és lelövi a „gaz csábitót", ö t perc 
múlva ezen nagyot kacagott, majd beszedett egy nagy adag altatót és 
ökölbeszorított kézzel elaludt. 

Amikor felébredt és csengetett a reggeliért, a postával együtt nagy 
virágkosarat is az ágya elé tettek. Megismerte a borítékon Friedrich irá-

tOi , . 



sát. „Na lássuk, mit hazudik!" Először komoran olvasta a sorokat, de 
aztán egyszerre felvidította az irás. 

!— „Jó reggelt kívánok, Drága! Egész éjjel arról ábrándoztam, hogy 
ismét látni fogom. Az este ellenállhatatlan vágyat éreztem az iránt, hogy 
magáról beszélgessek valakivel. Sikerült előkerítenem Rózsit, egyetlen 
közös ismerősünket, aki szívesen jött el velem a Márványmenyasszonyba 
egy pohár borra és megértően hallgatta ömlengéseimet. Még azt is meg-
ígérte, hogy közbenjár magártál az érdekemben. Azt hiszem, nincs szük-
ség más protekcióra, mint a maga szivére, amely mindent el fog intézni 
a konok szőke fejecskével. Imádom. Miki." 

Clara hangosan kacagott. Nahát ez a Rózsi határozottan jó pofa. 
Felrobbantja a barátságot, aztán elmegy vacsorázni a kidobott szerelmes-
sel és még vigasztalja is. Alig várta, hogy eljöjjön a dél és megérkezzen a 
férfi. Teátrális fogadtatást készített elő, de amikor meglátta az ajtóban, 
amint félénken, szemében a megvert kutya alázatával belépett, egysze-
rűen a nyakába borult . . . 

— Most örökké az enyém marad? — kérdezte a férfi. 
— Örökké, örökké . . . 

18. Esktlvö a repülőgépen 
Az örökkévalóság egy hétig tartott. Nagyon hosszú idő. Ez alatt nem 

mozdultak el egymás mellől. A pletykalapok már célzásokat tettek egy uj 
frigyre és Clara lassacskán berendezkedett a budapesti életre. Villát vásá-
rolt a Pasaréten, ingatlanügynökökkel tárgyalt egy bérpalota megvételé-
ről és amikor egy hírlapíró irttervjut kért tőle á terveiről, csupán ennyit 
mondott: 

— Nem foglalkozom azzal a gondolattal, hogy filmezzek. Az is lehet-
séges, hogy teljesen visszavonulok a művészpályától. 

Amikor nyomtatásban olvasta a saját nyilatkozatát, egy kicsit elkese-
redett. Ugy hangzott ez a két mondat, mint egy gyászjelentés. Mindegy, 
előbb vagy utóbb úgyis abba kell hagyni. Kopogtattak. 

— Távirat a művésznőnek. 
Kibontotta. Berlinből jött, jó hosszú volt. Először az aláírást nézte 

meg: Alfa. No, mit akar a filmgyár? 
„Elszörnyüködve jelenti budapesti képviselőnk, hogy lapokban 

megjelent nyilatkozata szerint visszavonul a filmezéstől. Stop. Figyelmez-
tetjük ennek jogi következményeire. Stop. Szerződésünkhöz ragaszko-
dunk. Stop. Azonnal jöjjön, hogy megkezdhéssük Esküvő a repülőgépen 
cimü uj filmünk forgatását, partnere, Werner Krauss már várja. Drót-
választ. Alfa." 

Feleszmélt. Partnere, Werner Krauss várja. Milyen nagyszerű szí-
nész, ennél különbet még nem is látott. Nem lehet megsérteni. És ha az 
Alfa beperel. Rámenne erre a pörre minden vagyona, még a pasaréti villa 
is. Nagyon jó ez a szcenárium! Sok kómikum ván benne, amint a repülő-
gép folyton himbálózik és ő csetlik-botlik az esküvői szertartás alatt. 

Egyórai töprengés után elhatározta, hogy Berlinbe utazik. Az utolsó 
ingadozást elvetette a második távirat, ami félóra múlva érkezett és sok-
kal rövidebb volt, mint az első. 

— „Ne csináljon még egy butaságot. Jack." 
Ugylátszik, hogy a filmgyár neki is telefonált. Nem csinálok még egy 

butaságot. 
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— Betty, este elutazunk Berlinbe! 
.— Nem hiszem! Ez igaz?! 
— Azonnal megvenni jegyeket és csomagolni. 
Most már tudta, hogy nincs az a földi hatalom, ami megmásíthatná 

elhatározását. Éppen ezért a legnyugodtabban telefonálta meg Fried-
richnek : 

— Stilyos pörrel fenyegetnek. Kénytelen vagyok Berlinbe Utazni és 
lejátszani a szerződésben vállalt filmeket. 

1— Elkísérem Berlinig! 
— Jó. 
örült, hogy Friedrich nem is próbálja lebeszélni. A délutánt még 

együtt töltötték. Miklós a szerelméről beszélt, Clara a készülő uj filmről 
és Werner Kraussról, akit Miklós még sohaseni látott. 

— Maga tényleg elkisér Berlinig, Miklós? 
— Sajnos, nincs annyi időm. Prágáig elmegyek. 
— Nagyszerű. A pályaudvaron találkozunk 
Amikor a taxi végigsiklott a Rákóczi-utort egy kicsit fájt a szive. 

Agyő Budapest! De aztán megkapta az utazási lázat és a pályaudvaron 
már nem is gondolt egyébre. Ismét szép lesz Betlinben. Folyton magyarul 
beszéltem itthon, jó lesz egy kicsit gyakorolni a németet. Friedrichet szó-
rakozottan üdvözölte. 

— Az uton keveset fogunk csevegni. Nálam van az Esküvő a repülő-
gépen forgatókönyve. Azt kell tanulmányoznom. 

A férfi ekkor már elhatározta, hogy csak Komáromig fogja kisérni. A 
menetjegyirodában majd visszafizetik a jegyet. Fel és alá sétáltak a háló-
kocsi előtt. Clara nem beszélt másról, mint az uj darabról és legközelebbi 
filmterveiről. 

— Meg fogjuk csinálni a Kaméliás hölgyet filmen. Meglátja, hogy 
milyen vicces kaméliás hölgy lesz belőlem. 

Hirtelen megfogta a férfi karját: 
— Ja, legyen szives holnap telefonáljon a hotelbe, lenn hagytam a 

Hullámban az összes fürdőruháimat, küldjék utánam. Aztán maga is irjon. 
Friedrich mélységes szomorúságot érzett. Hiszen ez a nő nem is 

akarja, hogy vele utazzak. Kelenföldig sem megyek. Nincs értelme. 
Clara elfogott egy mozgó ujságbódét: 
— Kérem! Az összes berlini lapokat adja ide! 
Elgondolkozott. Berlinben, amikor elindult, az összes pesti lapo-

kat kérte. 
— Tessék beszállni ! 
Clara riadtan nyújtotta a kezét. 
— Isten vele! 
Formás lába mégegyszer megvillant a kocsi lépcsőjén. Aztán az ab-

lakban jelent meg az elragadó arcocska. Gépiesen integetett. A férfi sokáig 
nézte a futó vonatot. Egy könnycsepp jelent meg a szemében. Aztán intett 
a hordárnak, aki csodálkozva cipelte vissza a neszesszert. A kijáratnál 
megállították: 

— Szabad a jegyet? 
Mentegetőzve mondotta: 
— Nincs perronjegyem. Nem tudtam, hogy szükség lesz rá. 

(Vége) 
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8. felvonás 
(Cézár kis kávéháza, amelyet a Máriuszból is-
merünk. Kegyeli nyolc óra, augusztus, verőfény 
csillog a -kikötőben. Balról előtérben Brun, 
Panisse és E soar ti figue, a propellerkapitány 
üldögélnek. Brun kapuoinert iszik, a másik 
kettő fehér bort, amelyet tölcséren keresztül 
töltögetnek poharaikba. A pult mögött Escarti-
figue fűtője szegényes pincérruhában, pohara-
kat öblöget. Césár, akinek fehérebb lett a haja, 
mióta utoljára láttuk, idegesen sétál fel és alá, 
hol kimegy a helyiségből, hol visszajön. Légy-
csapóval ütögeti a legyeket. UVéha dühösen rá-

csap a pultra vagy az asztalra.) 
PANISSE : Tudja, Brun ur, ha én Napoleon 

volnék.. . 
CÉSAR: Napoleon meghalt. 
PANISSE : Tudom. Én csak például mon-

dom, ha én Napoleon volnék . . . 
CÉSAR: Nem hallod, hogy meghalt? 
BRUN: Hogyne l Azt mindenki tudja. Pa-

nisse ur csak példának mondja, hogyha ő 
volna Napoleon és Napoleon még élne . . . 

PANISSE : Akkor uraim, én, mint élő (Na-
poleon . . . i z é . . . most elfelejtettem, hogy mit 
akartam mondani • . . íFolyton zavarják az em-
bert. 

BRUN: Kár. Ez bizonyára nagyon érdekes 
gondolat volt. 

CÉZÁR (kifelémenet): Hülye! Tisztára 
hülye! 

ESOART: Ez neked szól, Panisse! Megkap-
tad a magadét. Egy hónapja, mióta a fia meg-
lógott, nem lehet vele birni. Az ember nem 
léphet be ebbe a kávéházba, hogy . . . 

PANISSE: Vigyázat! Visszajött! 
HONORINE (belépett a kikötő felől, rossz-

kedvű): Jő napot! 
CÉZÁR: Most' kezdi árulni a halakat? 
HONORINE (hűvösen): Mint látja. 
CÉZÁR: És a kislánya? Fanny? 
HONORINE: Nem érzi jól magát. Olyan 

fehér az arca, mint 'a fal. Hadd aludjon még 
egy keveset. Én megnyitom a bótot, ő aztán 
majd egy óra múlva felvált. 

ESC ART: Csak nem beteg a kislány? 
CÉZÁR: Ugylátszik, megfázott, elrontotta 

a gyomrát. 
PANISSE: Nem vetted észre, hogy tegnap 

le se jött a bódéba? • . . 
ESCART: Nem én. 
BRUN: Csak nincs valami súlyos baja? 
CÉZÁR: Dehogy! Megfázott egy kicsit. 

Ennyi az egész. Megfázott. 
BRUN: E^ben a hőségben? 
HONORING: Megfázott! Az lehetséges! 

De az is igaz, hogy az a. muja tengerész össze-
törte a kislánynak a szivét. Meglátják, hogy 
még (belehal. Gyilkos! És maga az apja annak 
a gyilkosnak. 

CÉZÁR (vállvonogatva, mint aki igazán 
nem tehet róla, eloldalog). 

PANISSE: Ne féljen semmit, Norinel 
Nem hal bele a kislány. Az idő ímeggyógyitja 
a sebesült sziveket. \ 

ESCART: Cézárt pedig, ne bántsa, jó asz-
ezony! Az üreg még sokkal betegebb, mint a 
maga lánya. Éppen az előbb beszéltünk róla: 
ez a fiu magával vitte a tengerekre az öregnek 
a jókedvét. 

BRUN: Nincs itt semmi tragédia, f a n n y 
szép gyerek, ne féljen, jelentkezni fog a jö-
vendőbelije. Majd csak megvigasztalódik. 

HONORINE: Nem eszik semmit a nyava-
lyás. Olyan fehér már az arca, mint a gyertya-
szál. 

PANISSE: Piatal szervezet. Legyőz min-
den Ibetegséget. 

BRUN: Néni szokta.k az emberek belehalni 
a szerelembe, Norine! Az. már előfordult, hogy 
a más szerelmébe halt meg valaki. 

ESCART: Hogyan? 
BRUN: Például valaki szeretett egy leányt, 

az nem szerette őt, mire vett egy revolvert és 
lelőtte. De akit nem lát az ember, azt elfelejti. 

PANISSE: Megint butaságot beszél! 
ESCART (békítően): Joga van hozzá. 
HONORINE: Nem mindenki tud felejteni, 

Brun ur. Én már hallottam olyasmit, hogy va-
laki belehalt a szerelembe. Persze szégyeli ma-
gát miatta és inkább ugy tett, mintha beteg-
ségbe halt volna meg. Pedig szerelem volt. 
(Fanny belépett.) Na, itt vagy? 

FANNY (leül « jobbasztalhoz) : Untam ma-
gam otthon. Jó .reggelt Cézár! 

CÉZÁR: Szervusz, kicsikéd, jobban érzed 
magad ? 

FANNY: Sokkal jobban. Jó napot uraim. 
HONORINE: Miért nem pihentél még egy 

félórácskát? 
FANNY: Csak te gondolod, hogy beteg va-

gyok. Nincs nekem semmi bajom. 
PANISSE: Hála Istennek. 
HONORINE (mormog) : Semmi bajod, 

semmi b a j o d . . . ezt már ismerem. 
BRUN: A kedves mamája már azt bitte, 

hogy már meghalt. 
FANNY : ó, a mamák mindig túloznak. 

Megjött az osztriga? 
HONORINE : Igen. I t t a két bordeauxi ko-

sár. Megjöttek a csigák is. 
FANNY: Jól van. i 
HONORINE: It t maradsz? Elmehetek nyu-

godtan a halcsarnokba? 
FANNY: Hogyne! 
PANISSE: Mi majd vigyázunk a kicsi-

kére! 
HONORINE: Na megyek. Ha forrrtságod 

lenne vagy rázna a hideg, zárd be a bódét és 
eredj haza. 

FANNY: Mondom, hogy kutyabajom. 
HONORINE: Jójó. (Hóna old kapja a mér-

leget lés indul.) A kávét megtaláltad? 
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FANNY: Meg. 
HONORINE: Akkor mehetek. . . 
ESCART : Menjen egész nyugodtan, mit csi-

nál annyi -cirkuszt. Emberek között hagyja a 
lányát, nem egy lakatlan szigeten. 

HONORINE ! Jójó. A viszontlátásra. (El.) 
CÉZÁR: Igazán jobban vagy! 
FANNY: HogyneI Nem látni rajtam! 
CÉZÁR: Egy kicsit jobb színben vagy, de 

mégjez nem. az igazi egészség'. Nem bizony! 
FANNY: És maga, Cézár bácsi! Hogy van! 
CÉZÁR: Remeküll Soha ilyen jól nem érez-

tem (magam. Ugy alszom, mint a medve. 
PANISSE (az asztalra feküdve súgja): 

Ugy hazudik, mintha olvasná. 
CÉZÁR (agresszíven) : Mi az l Mit mondtál t 
BRUN: Semmit 1 Magunk között diskurá-

lunk! 
CÉZÁR: Kikérem magamnak a megjegyzé-

seket. j 
BRUN: Bocsánat . . . itt egy t á r sa ság . . . 
CÉZÁR: Fütyülök a t á r saságra ! , . . (Dühö-

sen el. Fanny is idődönként kinéz a bódéjá-
hoz és csak akkor tan benn, amikor rész tv ess 
a diskurzusban.) 

BRUN: Ugylátszik, hogy a „társaság" én 
vagyok. 

PANISSE: Mind a hárman. Maga csak a 
tag ja Ja társaságnak, amelyre ő fütyül. 

ESC ART: Nem lehet már bejönni ebbe a> 
kávéházba, hogy az embert ne inzultálják. | 

PANISSE: Ugyan ne vedd komolyan. Hi-
szen ez az ember szenved. Egy szenvedő ember 
nem tud megsérteni. Azért ideges, mert a fid 
még nem irt egy sort se. 

BRUN: A legnagyobb baj , hogy magába 
t a r t j a a bánati t . ! 

PANISSE: Persze, visszafojtja,, ahelyett, 
hogy elmesélné mindenkinek. Igy a szomorú-
ság beszorul a gyomorba és ott onnan fui-
k sz t j a szegényt. 

ESCART : A bánatot ki kell emelni a '.test-
ből, mint egy rossz f o g a t . . . Mindjárt «meg-
szűnik a fájdalom. 

PANISSE: Igazad van, Félix. Szerencsére 
i t t vagyunk mi, a barátai. Nem hagyjuk bele-
halni a nagy fájdalomba. Megmentjük 1 1 

ESCART: Hogyant Vissza akarod hozni a 
fiát! 

PANISSE: Dehogy! Okosabb megoldást tu-
dok. Rá ikell beszélni, hogy öntse (ki a szivét. 
Ha mindent elmondott, megkönnyebbül. Tisz-
tább lesz az «.gya. \ 

BRÜN: Milyen okos ember! 
ESCART: És hogyan akarod te elhelyezni a 

mentőszelepet, hogy a fölösleges gőz kijöhes-
sen! 

PANISSE: Ezen én is gondolkoztam. 
BRUN:. Nehéz vele beszélni. Olyan mint a 

vadember. 

^ESCART: (Nem fog bennünket megenni. 
PANISSE: Az lehet, de egy szódás üveget 

bizonyára közénk vág! 
BRUN: Nem hiszem. Legfeljebb összeszid 

mindhármunkat. 
PANISSE: Brun úr, maga nem ismeri ezt 

a rabiátus embert. Nagyon dühös tud lenni. 
ESCART : Ha méregbe jön, M Isten [őriz-

zen! 
PANISSE: Mégis;sürgős a dolog. Egy hét 

múlva már elkésik a beavatkozás.. . I t t nem 
szabad többé habozni. Gyávaság volna uraim. 
André, téged megbízlak,'hogy kezd el a dolgot. 

PANISSE:. Én ! , 
BRUN : Persze, maga a legjobb jszónok. 
PANISSE: Nem bánom. És te, kapitány, 

támogatni fogsz! • 
ESCART: Számithatsz rám. Én vagyok a 

második vonalban felfejlődő tengeri haiderő... 
Mögötted haladok ! . . . egy kicsit h á t r á b b . . . 
amíg ő felel a te első támadásodra, én előnyo-
mulok és bumm . . . belövöm ß. torpedót ! , 

PANISSE : Ez a támogatás megnyugtat. 
Máris szóbahozom ezt a bitang Máriuszt, aki 
elhagyta édesapját. (Cézár visszajött a köze-
liikbe.) .Kezdhetem ! 

ESCART: Első ra j , rohamra induljl 
PANISSE (iszik egy kortyot, köhécsel, tre-

nírozza a hangját, • majd drukkolva) : Vársz 
vakkit Cézár! ' 

CÉZÁR (dühösen): Mi a csudát várnék! 
PANISSE: Mit tudom én. Egy órája jársz-

kelsz izgatottan és folyton az órát nézed. 
CÉZÁR: Én néztem az órá t ! ' 
PANISSE: Az előbb is m i n t h a . . . 
CÉZÁR (nyájasan) : Panisse ur, mit spion-

kodsz utánam! Kinek a szolgálatában teszed 
ezt és mennyit keresel r a j t a ! 

PANISSE: Cézár ur, >% nem spionkodok 
utánad. 

CÉZÁR: Miért bámulsz rám fürkésző sze-
mekkel, mint egy detektív és miért kérdezed, 
hojay várok-e valakit! 

PANISSE : Nézd, Cézár . . . hogy te vársz-e 
valakit vagy sem, ami azt illeti, tisztelettel köz-
löm veled, hogy fütyülök i á . . . 

CÉZÁR: Me.gkérhetni'ilek ugyan, hogy ami-
kor beszélsz, egy kicsit válogasd meg a sza-
vaidat és ne használj olyan kifejezéseket, hogy 
„fütyülök r á " , de én nem szólok egy szót se. 
Belátom, hogy a modorodban van a hiba. Nem 
vagy elég intelligens ahhoz, hogy megértsd, mi 
illik és mi nem. Hagyjuk az egészet. Buta 
emberekkel kár vitatkozni. (El.) 

PANISSE (Escarthez): És a torpedó! 
ESCART : Türelem, türelem . . , te az első 

ellentámadásnál visszavonultál... -fin mind-
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J art szembekerülök az ellenféllel és táma dásba, 
megyek át, 

PANISSE: No, erre kíváncsi vagyok. 
BBUN: Magam is. 
CÉZÁR (csendben visszajött ét a pult körűi 

foglalatoskodik ). 
ESCART: Figyeljetek rám. Azonnal 'kilö-

vöm az első torpedót . . . (Cézárhoz, ass igaei 
tengerész hős elszántságával.) Cézár, én azt 
hiszem, hogy te a levélhordót vá rod . . . 

CÉZÁR (hűvösen) : -A levélhordót! Miért 
várnám a levélhordót! 

ESCART (diadalmasam körülnéz): Mit tu-
dom én . . . Talán1 levelet vársz. .1. Levelet a 
fiadtól... Nem igaz, André 1 (Súgva.) Parti 
üteg, most támogass, a fene a pofádat! 

PANISSE (jelet, hogy nem mer szólni). 
CÉZÁR: Eleget beszéltél, Félix. Nem kell 

utána még sugdolódzni is. Befoghatod a szá-
dat! Megtiltom, hogy beleavatkozz a családi 
ügyeimbe 1 

ESCART: Bocsáss meg, nem akartam. 
CÉZÁR: Én sem avatkozom iá te családi 

ügyeidbe. Miért nem kérdem én tőled sohase, 
hogy igaz-e, hogy a feleséged megcsal a legény-
egylet pénztárnokával! 

ESCART: Te nem kérded tőlem, hanem 
közlöd velemI A teremtésit neki! 

PANISSE: Ne hidd el, Félix! Nem igaz! 
ESCART : Brun ur, hallotta ezt a rácaimétI 
BRUN: Most hallom először bizonyos 

vagyok beWne, hogy nem igaz. A legényegylet-
nek talán nincs is pénztámoka. 

ESCART (dühösen): Dehogy nincs! Nálunk 
szokott vacsorázni. 

CÉZÁR: Mi közöm hocrzá, hogy igaz vagy 
nem igaz. Az egész ügy hármukra tartozik. 
Escartifigue Félixre, a hős tengerészkapitányra, 
aki még nem volt künn az öbölből, a felesé-
gére, az egykor szép Clementimáre és a legény-
egylet pénztárnokára, akinek szép hegyee sza-
káll« van. Engem nem érdekel ez a (gyönyörű 
háromszög» 

ESCART: A teremtésit neki! 
CÉZÁR: Látod, Félix, tőlem tanulhatsz disz-

kréciót. Te se kérdezősködj Máriuszról. (Pa-
nissehos.) Téged 1» ismerlek, szép maszk. Jó 
lesz, ha pihenteted a bagólesődet. 

PANISSE: Én nem kérdeztem semmit. 
BRUN: Én se! 
CÉZÁR: Nem kérdeztek semmit, de ahogy 

óbégatjátok, 'hogy nem kérdeztek semmit, az 
azt jelenti „szeretnénk mindent tudni" . Erő-
szakkal ki akartok venni belőlem mindent*. 

BRUN: Szó siiies róla, Cézári 
CÉZÁR: Már .régen figyelem ezt a mozgal-

mat. Valóságos konspiráció! Mindent akartok 
tudni! Hát nem fogtok megtudni semmit! 

PANISSE: Biztositlak, hogy a világon 
semmire sem vagyok kíváncsi. ' 

CÉZÁR: Semmire se vagy kíváncsi! 
PANISSE : Nem a vatkozom a családi 

ügyeidbe! 
CÉZÁR: Köszönöm. Szóval harminc éves 

barátság után nem érdekel, hogy mi történik 
velem és a családommal! 

PANISSE: Ugyan, Cézár, nem ugy értet-
tem .-.. 

CÉZÁR: Csendet kérek! Miután erőnek ere-
jével ' azt akarjátok, hogy beszéljek, legalább 
ne ugassatok közbe, amikor szót kérek. 

ESCART: Halljuk! Beszélj 1 
CÉZÁR: Rögtön. Látom a szemetekben a 

sajnálkozást a részvétet. Jól tudom, hogy mit 
sugtok-bugtok a hátam mögöt t . . . Azt mond-
játok: „Bizonyára éjszaka sir egyedül ebben 
a nagy üres házban . . . Nem törődik ez már 
semmivel, elhanyagolja, a kis kávéházat, egyre 
csak várja, várja a jó híreket a fiáról... A 
fiu nem ir egy szót sem, hagyja, hogy meg-
hasadjon a szive ennek a szegény öreg ember-
nek". Az előbb azt kérdezted, édes barátom, 
hogy várom-e a levélhordót. Hát vegyétek tu-
domásul, hogy nem várom a levélhordót. Ha 
egy fiúnak van bátorsága ahhoe, hogy 39 napig 
híradás nélkül hagyja az öreg íMesapj&t, nem 
igen lehet remélni, hogy a. negyvenedik napon 
életjelt ad magáról . . . 

PANISSE: Nem írhatott csak az első kikö-
tőből, Port Saidból. 

CÉZÁR: No és! A lapok szerint a hajó 
augusztus 7-én érkezett Port Saidbe. Ennek 
már tizenkét napja. 

ESCART: Körülbelül két hét kell, amíg 
ideSr egy levél. 

CÉZÁR: Ugyan ne beszélj! Az egyik járat 
kilenc nap alatt hozza a postát. 

BRUN: De nem indul minden nap! 
CÉZÁR: Ez igaz! 
BRUN: Én biztosan tudom. 
CÉZÁR: Különben mit töltöm itt az idő-

met ezzel a dologgal, amely egyáltalán 'nem 
érdekel. Egy cseppet sem! 

ESCART: Ußyan ne szédits bennünket! 
CÉZÁR (dühbe jön): Ki szédít benneteket. 

(Leteszi a kávéscsészét.) Mit gondoltok, mi 
vagyok én! (Újból megfogja a kávét.) Engem 
csak ngy ott lehet hagyni, el lehet á ru ln i ! . . . 
Majd iSn megmutatom ki vagyok! 

ESCART: Henceg! ' 
CÉZÁR: Nézzétek: ez egy feltevés. Mond-

juk, ha annak a fiúnak eszébe jutott Volna 
minden nap írni egy-két sort az apjának, csak 
éppen ennyit: jól vagyok, jól érzem magam, 
gondolok rád és sajnálom, hogy annyi bánatot 
okoztam. Mondjuk, hogy a postás meg is érke-
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zik ezzel a vastag kopertäval >.% azt mondja: 
„Tessék, Cézár úr, a magáé ez a duzzadt levél". 
Mondjuk, ho '̂y ez megtörténne és ha jönne 
egy ilyen levél, félredobnám és miíg csak ki 
sem nyitnám, mert nem érdekel. Ennyi az 
egész. 

ESCART: Ugyan eredj már 1 
PANISSE: Nem fogod nekünk bebeszélni, 

hogy nom szereted a saját fiadat 1 
CÉZÁR: Azt nem is mondom. Sőt ! Nagyon 

is szerettem ezt a gyermeket. I)e most már 
vége ! 

BRUN (kedvesen) : Tulajdonképpen mit vé-
tett « 'fiu ? 

CÉZÁR fa csodálkozás és a harag paroksziz-
mvnAval): Mit vétett? Magasságos Isteni 

BKtJN: Mondja csak el: mit követett elf 
CÉZÁR: Azt követte el, hogy itthagyott! 
BRUN: Húszéves korában nines joga, hogy 

elhagyja a szülői házat? 
CÉZÁR: Nem volt joga, bejelentés nélkül 

távozni, 1 

ESCART: Ez igaz. A flu udvariatlanul cse-
lekedett. 

PANISSE: Ha bejelentette volna neked, te 
mit szóltál volna? ' i 

CÉZÁR: Megmagyaráztam volna, hogy nincs 
joga elmenni. 

PANISSE: Ha ezt nem értette volna wieg, 
talán még belé is rúgtál volna egyet-kettőt. 

CÉZÁR: Természetesen. Garantálom, hogy 
egy óra alatt elvettem volna a kedvét a ten-
gerészettől. 

BRUN: Hát akkor jól'tette, hogy bejelen-
tés nélkül1 távozott. 

CÉZÁR: Jól tettel Maga még védi a lebelis 
ele i eket? Helyesli ezt. a gyermeki hálátlansá-
got f Nem szégyeli magát, öreg bolsevik!! Szét 
akarja robbantani a családi összetartást Fran-
ciaországban? Kikérem magamnak ezt « han-
got az i'iflf kávéházamban. 

BRUN: Nézze, Cézár, ha egyszer ez az em-
ber hajózni akar?! 

CÉZÁR: Miféle embert 
BRUN: Máriusz! _ 
CÉZÁR (röhög): Máriuszt'embernek neíezi? 

Máriuszt ! Azt a t-aknyost. 
BRUN: Huszonhároméves. Ebben a korban 

maga már házas ember volt. Neki nincs ugyan-
annyi joga mint magának? 

CÉZÁR: Persze, hogy nincs. Először is, 
m e r t . . , én nem voltam .. . . az é:n fiam . 

BRUN: Cézár, engedje meg, hogy a. legna-
gyobb tisztelettel egy'kijelentést tegyek. Maga 
nagy egoista ember. 

PANISSE: Végre valaki megmondja a vé-
leményét nekil 

ESCART: Jól beszél ' 
BRUN: Ha Máriusz hajózni akar, magának 

nincs joga; azt meggátolni. 
CÉZÁR: Hátha hajózni akar, ki tar t ja vi«z-

sza? Hajózzon, tahol csak akar, de. nem a vizén I 
ESCART (megdöbbenve) : Hát hol a fejiében 

hajóazon? 
CÉZÁR: Ugy 'értem, hogy ne ia; tengerem 

Hajózzon mint te, egyik partról a másikra, 
összt ívolság száz méter . . . vagy hajózzon Va-
lami k:s tavacskában. Külcjnben ne hajózzon 
sehol. . . Miért, a szárazföldön nem lehet élni? 
Panisse talán hajóra ült valaha életében? Nem 
olyan hülye, ő csak vitorlákat kíszit és azo-
kat uzsora áron' eladja . . . Igen, igen. vitorlá-
kat ki'szit, hogy a szelek e)röpitsék a. családi 
tűzhely mellől a szegény apák gyermekeit » . . 

POSTAS (belépett, köszön és átnyújt Cézfir-
nak 'egy tömött levelet és egy újságot. Fanny 
vele bejött): Cézár ur, tessék, ez a magáé. 

FANNY: Nekem nem jött levél? Cabanis 
Fanny . . . 

POSTAS : Ismerem a kisasszonyt. 'Nem jött 
semmi. 

FANNY: A lakásra se jött? Uj rakpart 39. 
POSTAS: Nem jött. Nem én vagyok az oka, 

kisasszony. Én csak kihordom a leveleket, de 
nem irkálom. Jónapot! 

FANNY: Cézár bácsi! Levél Port • Saidból. 
Milyen súlyos! 

CÉZÁR (csak a szeme sarkúból pislant oda) : 
No és? 

FANNY: Tessék olvasni! Gyorsan! 
CÉZÁR: Ne bántsd! Ez jobban érdékel. 

Iviskávvsok Heti Hiradója. 
PANISSE: Ugyan, Cézár! 
CÉZÁR: Mi az? Mit akarsz? 
PANISSE : Ha nyugodtan el akarod olvasni 

a levelet, mi nem zavarunk, 
ESCART: Nem számít, amit az előbb mond-

tál. Mindenki tudja, hogy csak vicceltél. 
PANISSE: Én tisztátlan vagyok a helyze-

teddel, szeretnéd gyorsan elolvasni a levelet, 
de resteled a dolgot, mert mi itt vagyunk. Mint 
öreg barátod,'megmondhatom a szemedbe, en-
nek a nyegleségnek nincs semmi értelme.. . 

ESCART: Én is megmondom, ami a nyelve-
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men van - . , nem könnyű dolog, nem is ve-
szélytelen, de megmondom: Panissenak "igaza 
van. Ennek a nyegleségnek nincs semmi ér-
telme. 

CÉZÁR: Egy szolgálaton kivttli viszonyban 
levő felszarvazott férjnek és egy valóságos 
megcsalt férjnek a megjegyzései egyáltalában 
nem érdekelnek. 

ESCAUT : Mire céloz megint ez a vad-
emberi 

PANISSE: Mit lehet azt nála tudni 1 
CÉZÁR : Kiskávésok Heti Híradója! Ez a 

jó top! Minden szakkérdésről tájékoztatja az 
embert. No nézd csak, megint drágább lesz a 
ezodaviz ! Egy üvegben van négy pohár . . . 
Muszáj lesz felemelni az á r á t . . . A borfogyasz-
tási adót is emelni akarják t Hová jutunk, 
hová jutunk t E j ha, Tonlonban megtartják 
a kiskávésok kongresszusát... No, ide aztán 
elmegyek.. . . 

PANISSE: Cézár, ne gyerekeskedj! 
CÉZÁR: Gyerekeskedek 1 Miért ne mennék el 

Toulonba a kongresszusra? Talán meg akarod 
akadályozni! 

PANISSE: Akarja laz ördög. Ott fulladja-
tok meg:, az összes kiskávésok, de a nagyokat 
sem bánom. . . Levél jött a fiadtól, vén marha, 
azt olvasd! 

CÉZÁR: Téged érdekel, hogy mit ir ez az 
Istentől elrugaszkodott navigátort Engem nemi 

BRUN (veszi a levelet): Cézár, ha maga 
nem bontja fel, hát majd én! 

CÉZÁR: A jóságos mindenit neki, mennyit 
bosszantarnak ezzel a vacak levéllel I (Meg-
Jcapja.j Nahát én majd elrakom jó helyre, hogy 
ne találják meg! (Dühösen elrohan a kony-
hába. Fanny utána megy, de már elkésett, as 
Sreg magára zárta az ajtót.) 

BRUN: Bezárkózik a konyhába és olvassa. 
; PANISSE: Persze! 

BRUN: Nekünk pedig most az a kötelessé-
günk, hogy diszkréten vonuljunk el innen. 

ESCART: Miértt 
BRUN: Hogy ne zsenirozza magát, amikor 

visszajön. 
ESCART (felkel): Nagyon helyes. Gyerünk 

innen. (Leül.) 
PANISSE: Én is megyek. Az embernek ta-

pintatosnak kell lenni. (Leül.) 
BRUN: Újból leülnekt Hát majd én járok 

elől a j<5 példával. Lyoni vagyok és a lyoniakat 
éppen eleget szidták ebben a kávéházban. Hát 
és megmutatom, hogy a lyoniak tudják, hogy 
mi az illem. A viszontlátásra, uraim. 

T A B L E T T A K 
rheumatikus fájdalmaknál 
é s meghűléseknél m 

ESCART: Miajd éppen a lyoniaktól fogok 
illemet tanulni! 

PANISSE: Te, Félix, meg kellene nézni, 
hogy Cadag, a zsűri elnöke, felébredt-e már. 

ESCART : Megyek, megyek . r . miért olya» 
sürgőst 

PANISSE: Fanny 1 Ne reszkess annyira . . . 
FANNY : Oh n e m . . . nem hiszem . , . 
PANISSE : Nem hiszed, de reméled . . . Ily«n 

bolond dolog a szerelem. 
FANNY: Nem bolond, csak fájdalmas. 
PANISSE : Ez csak) képzelődés, Fanny, de-

hát néha miaga a képzelődés is fájdalmas. Na-
gyon sápadt az arcoeskád... Jó volna elmenni 
az orvoshoz. 

FANNY: Minek 1 
PANISSE: A doktor rögtön megmondja, 

hogy ml bajod. Hátha vérszegény vagyt Kapsz 
tőle étvágygerjesztőt és azonnal rendbejössz . , . 

FANNY: Maga ismeri az anyámat. Ha meg-
hallja azt a szót, hogy doktor, rögtön azt hiszi, 
vágem van. 

PANISSE: Nem kell tudni az anyádnak, 
hogy orvosnál voltál. Eredj el Vanellehez. I t t 
lakik a közelben . . . Nagyon tudós az öreg ur... 
Még ma délután keresd f e l . . . Odaadom nekod 
a költségeket... 

FANNY: Oh, köszönöm... van pénzem.,, 
ESCART (megjelenik): Már ébren van. 

Rögtön indnl. 
PANISSE: Be van már rúgvaf 
ESCART : Még nincs, de már készül. Nagyon 

elegáns, Zsakettet húzott, sárgacipöt és szal-
makalapot. Yár bennünket, gyere. 

PANISSE (felkel): Gyerünk! Fanny ne iz-
gulj a levél m i a t t . . . Csak pár percig legyél 
türelemmel. Negyedóra unulva fel fogja nekod 
hangosan olvasni és estére az egész városnak el-
meséli, hogy mi van benne. 

ESCART: Gyerünk^ gyerünk! (Elmegy Pa-
nlsseal.) 

CÉZÁR (kisvártatva megjelenik a konyhá-
ból sugárzó arccal, kezében a levél): FannyI 
Fanny! Jól van a fiu, jól érzi magát! Gyere 
Ide, gyorsan. Olvasd csak el még egyszer ren-
desen ezt a levelet. Hamar, hamar! Olvasd, 
kislányom I 

FANNY: „Kelt levelem a fedélzeten. Ked-
ves édesapám* bocsásd meg nekem kedves édes-
apám, azt a fájdalmat, amit okoztam, tudom, 
hogy nagyon szomorú lehetsz, mióta elhagyta-
lak . . . de én gondolok rád minden áldott 
e s t e . . . " 

CÉZÁR: Jól adja! Gondol rám minden ál-
dott este, de én hülye, egész áldott map gondo-
lok rá ás még éjszaka sem tudok aludni, Olvasd, 
olvasd, mit állsz megf 

FANNY: „Nem is tudom neked mindazt 
megmagyarázni, hogy miért kódorogtam el ha-
zulról, miért vágyakoztam a tengerre, de kér-
dezd csak meg Fannyt, ő mindent elmond ne-
ked, mert senki sem ismeri ugy az én hóbort-
jaimat, mint ez a lány . . . " 



CÉZÁR: Hóbortos! Nagyon jól ir ja. Míg 
szép tőle, hogy nem tagadja, 

FANNY: ^Sorjában elmondom, hogy mi tör-
tént velem, amióta a ÍM jón vagyok. Először 
mint segédszakácsot alkalmaztak. . ." 
* CÉZÁR: Na, azon a hajón jó kotzt lehetett! 

Képzeleti', hogy lesoványodtak a matrózok. 
FANNY : , , . . . de aztán pár nappal ezelőtt 

egy másik fiút tettek a helyembe, akinek eltört 
a lába és nem tud szolgálatot teljesíteni, ón pe-
dig' a fedélzeten foglaltam el az ő he lyé t . . . " 

CÉZÁR: Most nagyon érdekes dolgok jön-
nek. Lassan olvasd! 

FANNY: „Nem Írhattam előbb, mert Port 
Said felé haladva, bajba jutottunk. Az egyik 
matróz a hajón meghalt valami ronda beteg-
ségben, mire a parancsnokság azt hitte, hogy 
pestis és karantént rendelt e l . . . " 

CÉZÁR: Hallod? A pestis! Pestis! Ezt kell 
nekem hallani! Amikor Máriusz egyik barátja 
az iskolában himlőt kapott, nem engedtem el a 
fiút három hétig hazulról.. . Most pedig pes-
tisen betegek között van. Szent Isten, mit vé-
tette:«. neked! 

FANNY: Várjon csak, hiszen nincs semmi 
baj. 

CÉZÁR: Tudom, de azért egy apa mindig 
meg van ijedve. Mit jár a szád? Tudod te, 
hogy milyen borzalmas betegség a pestis? Min-
den tiz pestises beteg közül kilenc meghal és a 
tizedik felfúvódik. De aztán az is meghal . . . 
Máriusz, Máriusz.. . mit tettél szegény apád-
dal! 

FANNY: , J > aztán az orvosok felboncolták 
a matrózt és megállapították, hogy nem pestis-
ben halt meg, hanem alkoholmérgezésben..." 

CÉZÁR: Hála Istennek! 
FANNY: Hiszen miaga már olvasta a leve-

let. tudta, hogy nem pestis! 
CÉZÁR: Ugy-e az alkoholmérgezés nem ra-

gályos» 
FANNY : Nem. „így aztán megnyugodva 

folytattuk az utunkat. Minden nagyon szép az 
utón és az u j élettel igen meg vagyok elégedve. 
Jelenleg az oceánografikus műszerekhez va-
gyok beosztva." 

CÉZÁR: Ezt nem tudtam jól elolvasni. Mi a 
fene lehet} 

FANNY: Nem tudom. 
CÉZÁR: Akkor olvasd tovább, mert benne 

van. 
FANNY: „Nemsokára Indulunk megmérni, 

hogy milyen mély az indiai óceán." 
CÉZÁR: Te Fanny! Ez a gyerek nem tudott 

eddig három deci vörösbort kimérni. . . Mindig 
melléöntötte :s felét. Most a tengert méri! Nem 
is a tengert! Az óceánt! 

FANNY: „A tudós urak nagyon kedvesek 
hozzám. Semmire nem panaszkodhatom. Jól va-
gyok és remélem, hogy ezen' pár sorom jő egész-
ségben talál ugy téged, mint Fannyt." 

CÉZÁR: Mint Fannyt! Látod, folyton rád 
gondol. 

FANNY': „írjál nekem Fanny hogylétérftl 
és ird meg, hogy mi van vele, megesküdött már 
ezzel a derék Panisse-al. Mondd meg neki., hogy 
bizonyára boldogok lesznek, ezt kívánom a ma-
gam részéről," 

CÉZÁR: Látod, folyton csak terád gondol. 
FANNY: „írjál a dinemre a Malaisi fedél-

zetére Adenbe címezve. Szeptember 15-én oda-
érkezünk. Tiszta szivből csókol hűséges fiad 
Már iusz . . . " 

CÉZÁR: Hűséges fiad Máriusz! 
FANNY: Utóirat is van: „Ne busulj papa. 

Ugy élek, mint hal « vízben." 
CÉZÁR: Ugy él, mint hal a vízben. Boldog. 

It t hagyott mindkettőnket és mégis boldog. . . 
El van ragadtatva az u j élet től . . . Ne szomor-
kodj, kis Fanny, bizonyosan irt volnia neked 
többet is, de az e f fa j ta tengerészgyerek el van 
foglalva, nem marad ideje az i rás ra . . . A ha-
jón különben is nehéz írni . . . folyton hintázik 
a hajó. Az első levél különben sem számit. . . , 
majd jönnek a többiek. . . Persze, mi sem vá-
laszolunk azonnal, hadd várjon egy kicsi t . . . 
majd egy hét múlva. . . kislányom majd ird 
meg helyettem . . . talán holnap megírhatnád, 
vagy este, ha erre jársz. Különben nem akarlak 
ezzel külön fárasztani, jobb lesz, lia most rög-
tön hozzáfogsz, én majd diktálom . . . vedd a 
tintát, tollat, helyezkedj el, addig én lehúzom a 
rollót, mégis nyugodtabban dolgozhatunk. Ezek 
a nyavalyás vendégek mindig a legrosszabb 
időben jönnek, . . „Édes gyermekem, végre 
megkaptam az első leveledet.. . Elég rövid 
vo l t . , . Remélem, hogy a második már tiz olda-
las, vagy talán liusz oldalas is lesz. Amikor a 
tenger fenekód méred, wagyon vigyázz, ne ha-
jolj be igen mélyen, mert könnyen bepotyog-
hatsz . . , Ott, ahol nagyon mély, különben is 
engedd, hogy mérjék a többiek . . . " (Mondja.) 
Jól ismerem . . . egyszer négy esztendős korá-
ban elvittem halászni a Panisse bárkáján . . . 
hát a kölyök látni akarta a horgót, behajolt és 
zsupsz! beesett ia tengerbe! Szerencsére ki-
halásztuk. Nem is bömbölt a nyavalyás. Hol 
tartunk? Mi volt az utolsó mondat? 

FANNY: Engedd, hogy mérjék a többiek." 
CÉZÁR: Huzd alá, hogy „a többiek". J ó -

Egyszer volt... 
sokszor volt... 

de már nincs. Se görcs, se puffadt-
ság se fájdalom. Miért? Mert a 
Binaturin-t használja és a 

dinalimti 
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vastagon. Ugy. í r jad. „És ha iá fedélzeten va-
laki megkapná a pestist, azzal ne állj szóba, 
még ha a legjobb barátodról is van szó. Szép 
dolog a barátság, de a pestis még nagyobb ur. 
Itthon minden rendben van, én elég jól érzem 
magam, kivéve, hogy borzasztó mérges lettem, 
amikor ellógtál és ez a méreg még mindig nem. 
akar szűnni." Megvan! „A kis Fanny nem na-
gyon jól érzi magát. Majdnem semmit sem 
eszik és igen sápadt szegényke. Mindenki ugy 
találja, hogy rossz színben van és együtt ugrat-
nak bennünket az emberek. Engem tesznek fele-
lőssé ezért a lányért. Az anyja is ugy tekint 
rám, mint egy gyilkosra, egyszer csak az lesz 
a vége, hogy agyonlő, érzek is valami halál-
félelmet, a fene essen b e l e . . . " Mi az Fanny ! 
Miért nem* irod! 

FANNY: Azt hiszem, ilyesmit nem volna 
szabad írni . . . Bánatot okozunk neki, 

CÊZAR : No és aztán ! ő nem okozott nekünk 
•elég fájdalmat! Jól van, jól van, hát mit 
akarsz irni ia helyébei 

FANNY: Mondjuk: „A kis Fannynál nem 
változott semmi. Úgy tudom, hogy Panisse-al 
még nincs rendben a házassága, de az is lehet, 
hogy közben megegyeztek." 

CÉZÁR: így jó lesz! 
FANNY: „Addig is éppen ugy viselkedik 

ez a lány, mint eddig. Néha kedvesen emléke-
zünk meg- rólad a kávéház terraszán. Esténként 
«aztán, amikor a három törzsvendég csendesen 
borozgat a sarokban, igazán azt hisszük, hogy 
el sem mentél, itt élsz közöttünk, csupán lesza-
ladtál a pályaudvarra, hogy elhozzad Fanny-
mak az osztrigá? kosarakat. . . Ilyenkor mind 
a ketten azt érezzük, hogy rögtön meg fogsz 
jelenni az ajtóban, mosolyogva, szalmakalappal 
a fejeden és kis piro« sállal a nyiakad k ö r ü l . . . " 
(Sírva fakad. Cézár hátat fordít és maga is 
szipog.) 

Függöny 

II. felvonás 
(Honorine konyhája. Nyitott ablak.) 

(Claudine, Honorine nővére kék fonalat 'tart a 
kezében, Honorine gombolyit ja). 

HONORINE: Nem tudom mi van ezzel a 
lánnyal. Megint nines a standján. Egész nap 
csavarog! 

CLAUDINE: Ne zsémbelj már annyit. Ha 
dolgozik, akkor te küldöd sétálni, ha meg egy 
kicsit szórakozni -,ikar, rögtön veszekedsz vele. 
Mitől félsz.! Azt hiszed, valami udvarlót csipett 
fel magánaki 

HONORINE: Bárcsak igaz volna. Veled 
őszintén beszélhetek, nővérem vagy. Köztünk 
Jegyen ezólva, azt szeretném, ha felcsipne magá-
nak valakit ós minél előbb férjhez menne. 

CLAUDINE: Miért olyan sürgőst Nem ég a 
ház. Fanny tizenkilenc éves. Két évig is várhat 
nyugodtan. Nem fog ^beleőszülni. 

HONORINE: Ez a fiesur nem a vőlegényei 
Azonkívül pedig nem várhat1 két évig 
Máriuszra. 

CLAUDINE: MiértI 
HONORINE: Mert elvesztette a becsületét 

és... Máriusz megtalálta. Az elveszett becsületet 
csak házasság 'adhatja vissza. Mindenki tudja, 
hogy a szeretője volt ennek a nyavalyáénak. A 
kői-nyéken egyébről sem beszélnek, mint erről a 
szégyenről. 

CLAUDINE: Hogy tudhatták me«- a népekI 
HONORINE : Egyszerűen, Máriusz minden 

este tiz órakor hazakísérte a 'drágalátos lányo-
mat és reggel hét órakor távozott. 

CLAUDINE: Jelent is az valamit! Ha ket-
ten bezárkóztak egy szobába, sohasem lehet 
tudni mit csinálnak. 

HONORINE: Már kicsi korodban is buta 
voltál, most ím eg aztán vidéki is vagy, Hogy 
mondhatsz ilyen hülyeséget I 

CLAUDINE: Nem is vagyok olyan rossz-
nyelvű, mint a városiak. A fiatalok szerették 
egymást, könnyen lehet, hogy szépen diskurál-
hattak a szobában, beszélgettek a jövőjükről" és 
a későbbi házasságukról. 

HONORINE: Az a baj, hogy a fiu előleget 
is vett fel erre a házasságra. Mit gondolsz éde-
sem, ezek kártyázgattak kettesben a Fanny 
szobájában! Vagy bújócskát játszottak! De 
buta tiba vagy! 

CLAUDINE: Jól van, jól van, már hallottam. 
Szegény mama is hányszoT mondta, hogy buta 
vagyok, sohasem akartam elhinni. Az iskolában 
is mindig azt!mondta a tanitd ur, hogy én va-
gyok a legbutább az osztályban. (Szinte sírva.) 
Mit gondolsz, én nem szeretnék olyan okos 
lenni, mint tel 

HONORINE: Jól van. csak ne sértődj mce, 
drága hugocskám. 

CLAUDINE: Emlékezz csak vissza, hogy mii 
mondott rám jó anyánk. Claudine, buta egy ki 
esit, de a legháziasabb H lányaim k fi 7 fitt. 
(Csengő szól. Honorine francia ssokáx s?>;r\yl 
meghu&za a zsinórt, mire a külső ajtó kinyílik.) 

LEVÉLHORDÓ (hangja kívülről): Itthon 
van asszonyság! 

HONORINE:. Ki az! ' Kerüljön beljebb. 
(Kinyitja a konyhaajtót.) 

LEVÉLHORDÓ (belép): Jó napot. Egy 
ajánlott levél. Toulonból küldték. 

HONORINE : Küldik már a számlát az áru-
ért. (Forgatja a könyvet.) Hol kell aláírni! 

LEVÉLHORDÓ: Itten la. (Mig Honorine 
irja.) Hát kedves nagysád, maga most mar-
seilled lakósl 

CLAUDINE: Egy-két napig még itt mara-
dok a nővéremnél. 

LEVÉLHORDÓ: 1 Nagyon derék asszony a 
nővére. Nagyon derék asszony. 

CLAUDINE: De még milyen) 
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LEVÉLHORDÓ: Mit gondol, honnan tudom 
én, hogy ő derék asszonyt 

CLAUDINE: Nem tudom. 
LEVÉLHORDÓ: Valahányszor .ajánlott le-

velet hozok, ami ritkán lordul elő, mindig 
megkínál egy kis borral. 

HONORINE : Legyen nyugodt. Ma is éppen 
ugy megkínálom, mint máskor. 

LEVÉLHORDÓ: Oh nemi (Méltóságtelje-
sen.) Ma nem fogadom el. 

HONORINE: (Talán beteg1 
LEVÉLHORDÓ : Nom, de miután tettem egy 

megjegyzést, most az asszonyság azt hihetné, 
hogy kierőszakoltam ezt a pohárka bort. Na-
gyon restelném. 

HONORINE: Csak igya. meg. Tessék. SN»-
gyoa finom. Vörösbor. 

LEVÉLHORDÓ: H á t akkor nem: sértem, meg 
a háziakat és elfogadom. Kínálnak, tehát 
iszom. Kérni azonban nem szokásom, Ax Isten 
éltesse mindkettőjüket. 

HONORINE: Fannyka egészségére nem is 
iszikt \ 

LEVÉLHORDÓ: Ha meg tetszik engedni, 
arra egy külön pohárral. Ne keverjük össze 
az anyákat a lányokkal. (Tölt és iszik.) 

CLAUDINE (súgva a nővérének): Kérdezd 
meg tőlel 

HONORINE: MicsodátI 
CLAUDINE: Amiről az előbb beszéltünk. 

Kíváncsi vagyok, hogy Máriusz ir-e titokban 
Fannymak. 

HONORINE (közelebb lép a levélhordóhoz, 
aki csöndben iszogatja a bort) : Mondja csak 
postás ur, kérdeznék magátél valamit. 

LEVÉLHORDÓ (ismét tölt magának): Tes-
sék, tessék . . . 

HONORINE: Fanny, a leányom szokott le-
veleket kapni a Cézár fiától, Máriusztól? 

LEVÉLHORDÓ: Pardon 1 Erre a kérdésre 
nincs jogom válaszolni. 

CLAUDINE: Hivatali titoktartás! Ugy lát-
szik, maga nem tudja, hogy mi a hivatali titok ! 

HONORINE: Nem akartam magát meg-
sérteni. I < 

LEVÉLHORDÓ: Csak & hivatali titkot. Az 
még súlyosabb, i 

HONORINE:. A lányomról ven szó, nem 
idegenről. *Én nem titkot kérdezek, csak arra 
feleljen, édes barátom, kap-e a lányom levelet 
vagy nem. Igyon 1 (Tölt.) 

LEVÉLHORDÓ: Köszönöm. (Iszik.) Asz-
szonyság! > Bármennyire tisztelem magát és 
bármennyire szeretem a borát, egy szót sem 
szólhatok. Lehetetlen. ' Szeretnék beszélni, de 
nem tudok. Képzelje el, hogy nagy piros pecsét 
van a számon, raiiint a pénzesleveleken. Ez a 
helyzet. Beszélnék szívesen, de nem tudok. 

HONORINE: Próbálja csak meg. 
CLAUDINE: Annyit csak mondhat, hogy 

igen vagy nem. 
LEVÉLHORDÓ (iszik): Szerencsétlen nő, 

gondolkozzon csak egy kicsit. Ebben a táská-
ban hordozom a környék legjobb családjainak 

titkait. Ez a titok jó kézben van. Én még sut-
togva sem árulom el, még sötétben sem ejtem 
ki a számon, még a saját feleségem előtt sem, 
hogy például Lébre ur ilyen kis rózsaszínű le-
veleket ilcap a hivatalába címezve (kiveszi, mu-
tatja). Montecarlóból jön Félicia kisasszonytól. 
Vagy volua'olyiin kincs, amiért elárulnám, hogy 
ez a levél, (mutat egy másik levelet). Ca.dolive 
nagyságos asszonynak szól és Aix-ből jön, ahol 
a f ia börtönben ül betöréses lopásért! Mit kép-
zelnek rólam f Bezzeg tudom, mi a hivatali ti-
tok. Aki azt nem respektálja, megérdemli, hogy 
dutyiba kerüljön. Én annyira koTrekt vagyok, 
hogy még a címzést is csak félig olvasom el. 

CLAUDINE (tölt neki): Amit a nővérem 
kérdez, abból semmi ba j nem lehet. Hiszen a 
családban marad a dolog, i 

HONORINE: A lányom boldogságáról van 
szó. Beszéljen 1 / 

LEVÉLHORDÓ (önérzetesen): Amig ezt 
az egyenruhát viselem, asszonyság, én a szol-
gálat és kötelesség rabszolgája vagyok. De ta-
lán egy kis ésszel el lehet intézni a dolgot. 
Csukja be az iablakot. Vigyázat 1 Nézzen jól 
rám! Vigyázat! Most kérdezzen újra! 

HONORINE: Kap-e a lányom'levelet Má-
riusztól f 

LEVÉLHORDÓ: Vigyázat a fejmozdulatra 
(int, hogy nem). 

HONORINE : Nem kopott »1 

LEVÉLHORDÓ: Vigyázat 1 Jó l nézzen rám! 
(Nemet int a fejével.) 

HONORINE : Biztos maga ebbent 
LEVÉLHORDÓ: Figyeljen lrám (igent int). 
HONORINE: Ha jönne levél Máriusztól, le-

gyen szíves értesítsen. I 
LEVÉLHORDÓ: Mit képzelt Ehhez nincs 

jogom. .1 
HONORINE: Igazán nem szép magától. 

Sokkal kedvesebb embernek gondoltam. > 
LEVÉLHORDÓ: Az állam nem azért fizet, 

hogy kedves legyek,ihanem azért, hogy teljesít-
sem a kötelességemet. Hiába jön levél Máriusz, 
tói, egy szót semi'szólhatok róla. Miután azon-
ban a kedves lánya ugyanazt a nevet viseli, 
mint az (asszonyság, hát könnyen tévedhetek és 
a kisasszony levelét átadhatom a mamájának. 

HONORINE: J a j , nagyon köszönöm. 

ARANY la csak akko r é r ték , 
ha van ho««é | é l O i S l S t Q . 

Hasznos tudni 
hogy a derűs hangulat, a jó kttz-
é r z é s mindig a gyomor és belek ki-
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LEVÉLHORDÓ : Ne 'iköezönje, mert fordítva 
is megtörténhet. Jön egy számla, maginak cí-
mezve és én Átadom a lányának. 

HONORINE : Annyi ba j legyen. 
LEVÉLHORDÓ: j e g y e k odébb egy házzal. 

Alászolgája és bocsánat. Ne haragudjon, hogy 
nem feleltem a kérdésére, de ehhez nem is volt 
jogom. Első a hivatali titoktartás (kimegy). 

CLAUDINE: Hál Istennek, hogy nem ir 
neki. Legalább könnyebben {elfelejti. 

HONORINE :Ha addig bele sem hal a bá-
natba. 

CLAUDINE: Ugyant Csak a moziban van 
olyan szerelem, amelybe belehalnak i&z emberek. 
A nagy szenvedély. Nincs is annál szebb a 
világon. 

HONORINE: /Te szépnek találodf Köszö-
nöm. Szépnek találod, hogy az unokahugodat 
megbecateleni tették és .'most bele akar halni a 
bánatba és a szégyenbe.'Engem ia elemént a 
szomorúság. Nem alszom, nem jeszern és még 
látni sem akarom az embereket. 

CLAUDINE : Norine, ne túlozd a dolgot. Az 
én véleményem szerint eddig nincs semmi ko-
moly baj. A kicsike lassacskán elfelejti, aztán 
talál egy jobb partiét Férjhez megy Panisse 
mesterhez. I 

HONORINE: Ezt remiSem én is. 
CLAUDINE:. Látod, mégsem vagyok olyan 

buta, mint amilyennek gondolsz. 
HONORINE: De az vagy. Most, ho^y 

legyet gondoltunk, nem azt jelenti, hogy te 
okosodtál meg, hanem azt, hogy én gondolok 
butaságokat. Ha Fanny szivesen iis férjhez 
menne Panisse mesterhez, ő nem fogja akarni 
elvenni, 

CLAUDINE: Miért ne akarnát 
HONORINE: A komédia miatt» Mit gon-

dolsz,, kellemos dolog egy ötvenéves tekintélyes 
embernek elvenni egy fiatal lányt, <áki nyilvá-
nosan szerelmes egy tökíilkóba, 

CLAUDINE: Beszéltél Panisse-all 
HONORINE:. Nem beszéltem vele. 
CLAUDINE: Nem is szél hozzádt ' 
HONORINE: De igen, beszél az esőről, a 

szép időkről, 'de Fannyról 1 ugy ha l lga t . . . 
mintha a világon sem volna (csengetés). Ki a 
csuda már megint f (Miután a zsinórral "ki-
nyitja a külső ajtót, amit a néző nem lát, ki-
nyitja a [szobába veteti'ajtót 6» bemét). Szent 
Isten, egy ur, cilindere« url 

CLAUDINE (keresztet vét): Végrehajtó! 
HONORINE: Nálamt Senkinek nem tarto-

zom egy I vassal sem (sailesre nyüik az •ajtó 6» 
megjelenik Panisse frakkban, fehér kesztyűben 
is oMnderrel. Á fralik rémesen fest). 

HONORINE: Szent Isteni Maga az, 
Paaisset 

Amio On alszik 
a Darmol dolgozik 
tU 

PANISSE : Személyesen. J é napot, hölgyeim 
(leveti a fehér kesztyűt). 

CLAUDINE: Jó napot, 'mester uram. Hogy 
von! t 

PANISSE: Köszönöm, és maga kedves esz-
szonyságf 

CLAUDINE: Csak mint közönségesen. 
PANISSE: Ragyogó szépségben találom a 

hölgyeket. 
HONORINE: Maga kegy szépség, kedvesem. 

Amikor megpillantottam, egészen 'megijedtem 
magától. 

PANISSE: Esküvőről jövök. Egy régi bará-
tom, Ulisse Pyautard nősült meg. Azért vagyok 
frakkban. 

CLAUDINE : Nagyon jól áll magának 
Ünnepi ruha. 

PANISSE: A frakk mindenkinek jól áll-
(Szerényen.) Nem is én vagyok szép, hanem az 
öltözékem. 

CLAUDINE: Ne mondjon ilyeneket. A 
frakkot nem könnyű viselni, (Maga ugy hordja, 
mint egy herceg. Nem igaz, Norine f 

NORINE : Le kellene fényképezni. Mondja 
•fa miért nem maradt ott az esküvői ebédref 

PANISSE : Ma csak' a polgárit tartották 
meg. Holnap lesz az egyházi és utána löncs. 

CLAUDINE : Hát\az mi a csudát 
PANISSE: Olyan, mint az ebéd, csak ele-

gánsabb. 
HONORINE: Szép volt a polgári esküvő? 
PANISSE: Gyönyörű. Megható. Én folyton 

sírtam. Nem csoda. Pyautard özvegy am'ber, 
akár csak én, velem egykorú és feleségül vett 
egy gyönyörűséges fiatal libuskát kis-
lányt, akarom mondani. Olyan kis csirkét. El-
vette. 

CLAUDINE: Jól tette. 
PANISSE: Amikor kijöttünk az anyakönyv, 

vezetőtől, a kapuban két-három legény röhö. 
gött a vőlegényen. Mit kell ezen röhögni? Ma-
guknak mi a véleményük? 

CLAUDINE: Irigyelték a nagy boldogsá-
got, azért csúfolódtak. 

PANISSE: Hát maga mit gondol, Norinef 
Nevetséges egy ilyen vőlegény? 

HONORINE: Ha tetszik a menyasszonynak, 
akkor az Isten is egymásnak teremtette őket. 

CLAUDINE : Ha egy ötven-ötvenkétévee 
félárva, de azért jókarban levő úriember nő. 
sülni akar és megengedheti magának azt, hogy 
fiatal lányt vegyen el, miért keressen egy öreg 
é» csúnya feleséget? Aki naponta egy frankot 
is költ tubákra. 

PANISSE: Maga helyesli Pyautard eljárá-
sát f 

CLAUDINE: Gratulálok Pyautardnak. 
PANISSE: Igaza van. Mindig okos asszony 

volt. És maga, kedves Norine t Nem veti meg 
Pyautard-t? 

HONORINE: Dehogy vetem meg. Pláne, ha 
megfelelően gondoskodik a fiatalasszony jö-
vendőjéről és a családjáról. Például az anyjá-
ról T 



PAKI8SE: Hogyne gondoskodott volna. 
Sok mindent máris ráíratott, de ha az asz. 
ezonykának van még valami kívánsága, azon. 
nal teljesíti. Ilyen ember a barátom, Ac anyó-
sát is Imádja és mindenben hallgat rá. Szóval 
megegyeztünk abban, hogy Pyautard barátom-
nak melegen gratulálunk a házasságához. , 

CLAUDINE : Ha itt volna a vőlegény, meg 
t» csókolnám. 

HONORINE: Nagyor örülne neki. 
PANISSE (izgatottan huzza fel a fehér 

ketziyüt is ünnepi állásban tartja a cilindert) : 
Miután látom, hogy ebben a hátban a belátá» 
és az őszinteség uralkodik, megragadom az al-
kalmat, hogy megújítsam a kérésemet, amelye 
tői a boldogságom függ. Négyszemközt akar. 
tam önnel beszélni, Honorine asszony, de ha 
itt van Claudine, a kedve» nővére, az még 
jobb, mivel ő ig a családhoz tartozik. 

CLAUDINE: Ugy van. 
HONORINE: Egy kis türelmet fcírek, Pa-

nisse ur. Ne beszéljen egy pillanatig, le aka-
rom vetni a kötényemet. (Honorine levetette 
a kötényét.) Gyerünk! 

PANISSE: Tisztelt asszonyság! Feleségül 
szeretném venni leányát, Fannyt. Felhasználom 
a kedvező alkalmat, hogy frakkban vagyok és 
megismétlem ünnepélyesen abbeli kérésemet, 
tessék őt záros határidőn belül hozzám adni. 
Beszéljen, mama, adja vagy nem adja? 

CLAUDINE: Adja! Hogyne adná! 
HONORINE: Mit avatkozol bele, te tram-

pli? 1 Kedves Panisse mester, talán nem volna 
illő, ha azonnal válaszolnék . . . Egynapi gon-
dolkozást időt kérek . . . Ä» még mielőtt gon-
dolkozni kezdenék, néhány kérdést kell tisztáz, 
nom magával . . . Ne féljen anyagiakról én 
nem beszélek. Azt különben is már elintéztük. 

PANISSE : De még mennyire ! Miről van 
most sző? 

HONORINE : Tudja, hogy mi történt, mióta 
utoljára beszéltünk erről a dologról? 

PANISSE: Hogyne tudnám. 
HONORINE: Fanny ég Máriusz között tör-

tént valami. . . 

CLAUDINE ! Mit feszegeted annyit . . Nem 
hallod, hogy t u d j a , . , ? 

PANISSE: Ugy van, Norine. Mindent tu-
dok, amit ebben a« ügyben egy férjjelöltnek 
tudni kell. 

HONORINE) Mindent? Panisse mester? 
Mindent? 

PANISSE: Nézze, asszonyság. Erről a Má-
riuszról én nem szeretek beszélni. 

HONORINE: Nahát! fin meg azt hittem, 
hogy szeret róla beszélni, fin csak tisztességből 
célozgatok rá, mert tudja, lelkem, összefeküdve 
találtam a lányommal... Egymással háltak 
az istenadták, tehát illik, hogy csevegjünk a 
dologról... 

PANISSE : Hallgasson már, a mindenit 
magának. Ki kérdezte? Nem tud egy kicsit 
ráülni a nyelvére? 

CLAUDINE: Hallgase, Norine! 
HONORINE: Az én nyelvemnek maguk ne 

parancsoljanak, fin inkább most mondok el 
mindent, hogy utólag ne járjon majd a szája, 
hogy igy meg ugy, ml eltitkoltuk a való igaz-
ságot. De ez még semmi. Miután nagyon sú-
lyos dolgokról van szó, igen őszinte leszek ma-
gával fa olyasmit mondok el, amiről még senki-
nek sem szóltam. Meg kell Ígérnie, nem adja 
tovább, 

PANISSE: Jó. Megígérem. 
HONORINE: Esküdjön. 
PANISSE: Esküszöm. 
HONORINE: Mire esküszik? 
PANISSE: Esküszöm az első feleségem éle-

tére. 
HONORINE: Az nagyon jó üljön le. (Csak-

nem mg va) : Emlékszik maga Zoé nővéremre? 
PANISSE: Hogyne, akiből i zé . . . lett. 
HONORINE: Céda lett, kimondhatja nyu-

godtan, Nahát, kedves Panisse, rájöttem, hogy 
Fannynak pont olyan a természete, mint Zoé. 
nak. 

CLAUDINE: Nem igaz! 
HONORINE: Te hallgass, nem a te lányo-
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dat adják férjhez. Szépségre az apjához ha-
sonlít, de jellemben Zoé nénjéhez. Bizony. 

CLAUDINE: Hazugság. 
HONOBI NE: Tizenliteszteudő* koráig Zoé 

is nagyon jól viselte magút. Mindig U babái-
val játszadozott. Utálta a fiukat. Ha valame-
lyik lurkó játékból megcsókolta, kiköpött 
utána és átkozódott, mint egy boszoifcány... 
Aztán megismerte azt a spanyol csirkefogót, 
aki elszédítette és elindította a szerelem ut 
ján. Azóta nem lehet vele birni. Olyan termé-
szete van, mint egy csukott esernyőnek . . . nem 
tud állva maradni, hanem rögtön . . . (mutatja 
a fekvést) feldől. 

PANISSE: Az esőernyő is megtud állni, 
ha nekitámasztják a falnak. 

HONORINE: Maga lesz a fal? 
PANISSE: ím leszek a fa l ! 
CLAUDINE: Derék ember! (Kezet nyújt 

nelci.) 
PANISSE: Nem vagyok derék ember, de mi 

a fenét csináljak, ha egyszer beleszerettem. 
HONORINE: Annyi ba j legyen! 
PANISSE: Aztán az embernek az életben 

mindig kockáztatni kell, ha valamit el akar 
érni. 

HONORINE: I t t bizony nagy a kockázat! 
CLAUDINE: Az az ő baja! Mit beszéled 

le ezt a bátor embörtf! 
HONORINE : Mindenesetre egy dolgot 

Ígérjen meg! 
PANISSE: Tessék. 
HONORINE: ígérje meg, hogyha meg ie 

csalja ez a keídves teremtés, nem fogja meg-
élni. 

PANISSE (nemet int): Azt nem! De erről 
a jogomról nem mondok le. Elz nálunk tra-
díció. Nem tehetem! 

HONORINE (sirva): Gyilkos! 
PANISSE: Ne leérjen tőlem lehetetlent. 

Én ugy gondolkozom,, mint egy török. Sztam-
bul'ban, édesein, nincsenek megcsalt férjek. 
Ott csak özvegyemberek vannak. 

HONORINE: Hát akkor az első feleségét 
miért nom ölte meg! 

PANISSE : Mert nagyszerűen vezette a 
könyvelésemet, öljem meg ée vegyek oda egy 
könyvelőt, nehéz fizetésért, aki még a szeme-
met is kilopja! Én nem alkuszok sokat, No-
nne. I t t a kezem. Feleségül veszem a kicsi-
két, mindent megteszek érte;, de ha megcsal, 
akkor hulla lesz a házban! 

CLAUDINE: Vadember! 
HONORINE: Ilyen feltételek mellett nem 

adom oda a lányomat! Nem fogom a biztos 
halálba engedni. 

PANISSE: Pardon, még egy szót. Termé-
szetesen úriember vagyok és sohasem fogok 
leskelődni utána. A kémkedés nemi volna 
méltó hozzám. Hazugságoknak, rágalmaknak 

nam ülök fel. Aki az én feleségem, aki az én 
nevemet viseli . , . abban ón vakon meg-
bízom . . . 

C L A U D I N E (kesét nyújt neki). 
HONORINE: Ez már btwzéd! Holnap este 

elmegyek magához és megmondom a választ. 
PANISSE: Egy kicsit remélhetek! 
CLAUDINE: Nagyon remélhet, kedves Pa-

nisse mester! 
PANISSE: IAkkor viasza is vonulok. Nem 

akarom nyújtani ezt a stációvizitet. Haza-
megyek és otthon' várom a vá lasz t . . . AJZ én 
angró és detail üzletemben, vitorlák, köteleik 
és szabottárak között izgatottan lesem a jó 
hirt. A viszontlátásra hölgyeim. (El.) 

CLAUDINE: Ugye mondtam, hogy nincs 
itt seimsmi ba j ! Csak azt neim értem, mi a 
csudának kerepeltél annyit? 

HONORINE: Amikor láttáim, hogy el van 
száinva a házasságra, még jobban megfeszí-
tettem a húrokat. Bizd csak (ráim a dolgot. 
Okoig dolog volt mindenre jól előkészíteni. Ké-
sőbb aztán bármi történik^ nem szólhat egy 
szót se. 

CLAUDINE: Most már csak Fannytól 
függ. Hátha ő nem akar. 

HONORINE: Az sem baj . Ha nem akar 
Panissehoz menni, menjen egy másikhete. Ez 
már az ő dolga. 

CLAUDINE: Jön. Ne beszélj neki Pa-
nisserőL Várd meg, amig az asztalhoz ülünk. 
Mégis sokkal családiasabb. 

HONORINE: Na, csakhogy megérkezett a 
kisasszony. Hol mászkálsz ennyi ideig? 

CLAUDINE (hozzálép, megcsókolja) : Szer-
vusz, kis sziveim. 

FANNY (hűvösen): Aláazo.gáj?.. 
HONORINE: Mi lelt téged? Hagy kö-

szönsz a nénikédnek. 
CLAUDINE: Hagyd békében. 
HONORINE: Miért nem beszélsz! 
CLAUDINE : Ne zargasd már annyit. |Ma jd 

beszél ő, nem igaz kicsikém! Sétáltál! 
FANNY: Ilgen. 
HONORINE: Kivel találkoztál! 
FANNY: Senkivel. 
HONORINE: Legalább akkor ne csináld a 

mókát, amikor a nénéd itt van. 
CLAUDINE: Nem csinál ö semmi mókát. 
HONORINE: Dehogyisnem. Nézz rá, mi-

csoda pofákat vág. 
CLAUDINE: Nem csoda, folyton piszkálod. 

(Balra.) Mit bántod! Te még sohasem voltál 
szerelmes! Különben is éhes vagyok. Majd az 
asztalnál diskurálgatunk hármasban szépen . . . 
Fannykám, segíts terí teni. . ' . Te nem vagy 
éhes, kis bogaram! 
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FANNY: Mama, nekem kisbabám lesz. 
HONORINE: Mit beszélsz» 
CLAUDINE: Fanny! Megörültéit! 
FANNY: 1 Gyerekem lesz.| Most mondta a 

doktor. 
HONORINE : * J a j Istenem! J a j Is tenem.. . 

Nem! Ez/nem leheti 'Nem igaz! 
CLAUDINE: Gyereked leszt 
FANNY: Igen. 
HONORINE: Takarodj 'a szemem elől, te 

mocskos teremtés! Utolsó szeméit! Ha szegény 
apád élne, azonnal meggyilkolna, fin nem nyú-
lok hozzád.. . mars iki a házból! Ne kerülj 
többet a szemem elél 

CLAUDINE: Mit beszélsz te ig bolondokat! 
Hová'a'csudába menjenf 

HONORINE: Menjen az utcára, mint a 
többi erkölcstelen nő. Nem vagy többé a 
leányom, nem akarlak látni. 

FANNY: Mama! 
HONORINE: Eredj a szobádba, csomagold 

öpsze a holmidat és pakkolj a szemem elől. 
CLAUDINE: Noriue ne beszélj bolondságo-

kat . , . Jobb ha hallgatsz . . , 
HONORINE: Ez még rosszabb mint Zoé. 

A család szégyene. Takarodj innen te cafrang, 
mert ha én rúglak ki, nem köszönöd meg. 

CLAUDINE: Norine! 
HONORINE: Most meg el akarsz ájulnit 

Nem sül k i a szemed t (Elkapja.) Claudine, 
ecetet hozzál, gyorsan ecetet! 

CLAUDINE (ecetet a bal pultról veséi) : Nem 
szégyeled magad f Amikor tudod, hogy ilyen 
állapotban van ez a lány, igy bánsz vele. Meg 
akarod ölni! 

HONORINE: Fanny! (Kiveszi a kezéből az 
ecetesüveget.) 

CLAUDINE: A teremtésit! Nézz rá, olyan 
fehér, mint a halál! (Széket tói alá.) 

HONORINE: Fanny! Fannykám! Kislá-
nyom. . . 

CLAUDINE: Fanny, nyisd ki a »szemed! 
HONORINE: Fannykám! Drága kis an-

gyalkám! Ne halj meg! Drága kis fehér li-
liom! Nyisd ki a szemed, ne halj meg! Meg-
bocsátok mindent, csak ne halj meg. Nyisd 
már ki & szemed, 'mert olyan pofont kenek le, 
hogy, attól koldulsz... 

FANNY : M a m a . . . Köszönöm, már jobban 
vagyok... Semmi bajom, csak egy kicsit elszé-
dültem . . . 

CLAUDINE: Ilyenkor mélyet kell lélekzeni. 
Már kezdij visszakapni az arcszínét. 

HONORINE: Bizonyosan a szégyentől pirul 
el. "Hogy nem süllyedsz el a gyalázattól. 

CLAUDINE: Ne kezd újra! 'Amint ihaldok-
lik, rögtön jajveszékelsz és amint egy kicsit 
jobban van, azonnal szidod szegényt. Hagyd 
békében. 

HONORINE: Szóval te egészen rendjén-

valónak találod a dolgot! A® a helyes, hogy 
egy fiatal lány egyszerűen az anyja elé áll és 
a fülébe súgja az édes titkot: „Mama, gra-
tulálhatsz, kisgyerekem lesz!" (Fanny felkel, 
át 'jobbra, \m#gáll W tűzhely előtt.) 

CLAUDINE:, Legalább ne ordito! Nem 
muszáj az egész városnak tudni a nagy ese-
ményt! (Beosukja az ablakot.) 1 

HONORINE: Nem szégyeled magadt 
CLAUDINE: Mit kérdezel annyit, látod, 

hogy szégyell magátt! 'Nem, (mondom, ez nagy 
családi szerencsétlenség, de azok után, amiket 
nekem meséltél igazán nem jön váratlanul. 
Ha egy lánynak ; kedvese van, sokkal köny-
nyebben hozzájut egy gyerekhez, mint egy ez-
les bankóhoz. Nem lehet őt ezért cafrangnak 
nevezni. Sőt inkább'ez bizonyítja az ártatlan-
ságán . . . Nem ugy kell vele beszélni, ahogy te 
teszélsz ! Gyere ide, Fannykám.. . Ha nem 
vagy fáiadt, válaszolj 'egy fpár kérdésre. Biz-
tos, hogy útban van ez a gyereikit Helyes. Most 
azt mondd meg, hogy kitől'van,'Máriusztólt 

HONORINE: Hát kitől legyent Miit gon-
dolsz te marha, az egész várossal összeszűrte a 
levet t ' 

CLAUDINE : Jójó, 'elhiszem, hogy Máriusz-
tól van . . . 

HONORINE: Ja j , csak ezt az úrfit a ke-
zeim közé kaphatnám. Nem mondom, a lány is 
oka, de hát ő mégis csak gyermek,! ,aki nem 
tudta mit csinál. Az a vadállat rávetette ma-
gát és eröszakot követett iel rajta. Majd én 
megyek a bírósághoz! Tessék lecsukni az ilyen 
gonosztevőt! Hogy süllyedne el az óceán fe-
nekére az a gazember, aki igy tönkretette az 
én drága kis leánykámat! (Fannyt megöleli és 
csókolgatjai) Édes Tris csemetém! 

CLAUDINE: Finom ember, mondhatom! 
Hát illik egy fiatal lányt teherbe ejteni? Ne-
veletlen fráter! Node, ha már megtörtént a 
szerencsétlenség, most már bele kell nyugodni. 

HONORINE: Hogyne! <Miért nem mondod, 
hogy küldjek egy gratuláló sürgönyt a ten-
gerre a boldog apának?! 

CLAUDINE: Hát akkor találjunk ki va-
lamit . . . 'mit lehetne csinálni. . . 

HONORINE: Ez igaz. Mondd, édes gyöngy-
virágom, mióta tudod ezt a pecchet. 

FANNY: Mióta Máriusz elment, folyton be-
tegeskedem... Minden reggel émelygett a gyom-
rom . . . 

HONORINE: Ilyen igazember! | 
FANNY: Tetszik tudni, étvágyam sem 

volt.' 
HONORINE: Az igaz! Még azt hittem, hogy 

te is dáma akarsz lenni és fogyókúrát tar-
tasz. 

FANNY: Mindenfélét össze-vissza ettem. 
Hol csokoládét kívántam meg, hol gyümölcsöt... 
Az arcom' • egyre vékonyabb lett, de amikor 
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megmértem magam lûttuni, hogy nem fogy-
turn,« sőt... 

CLAUDINE: JÓ»ágo» Inten, Alt a n t egy 
uborkátt 

FANNYî Nigyon megijedtem... fijjél-nappal 
ewk erre gondoltam.,. Folyton »Írtam, «irtain.,, 
Máriusz egyetlen tort »em irt... Be akartain 
magam dobni a tengerbe... 

HONORINE : Szerencsétlen! Ne bénél j 
ilyeimit! 

FANNY: Ma reggel aztán elszántam ma-
gam. Elmentem Venelle doktorhoz. 

HONORINE : Kitűnő orvo»! Tudó»! Mit 
mondott? 

FANNY! Április eleiére itt le»» a gyerek. 
HONORINE; ApriliÄan» Pont a bolondok 

hónapja. Bemélem, rögtön szaladtál Cézárhoz 
a M hirrell 

FANNY: Nem. Csak járkáltam a» utcá-
kon, minden cél nélkül. Azt sem tudtam, mit 
oiin&lok. Astán megittam agy jó pohár rumot 
és hazajöttem, hogy elmondjak mindent. 

HONORINE: Most aztán helyben vagyunk. 
Ne bőgj! Azzal nem használunk! Tudom, 
hogy egy lánynak nem nagyon kelleme» elve-
«ziteni a tisztességét... De, ha már elveszí-
tetted, az ördög vigyen el, »kikor hallgass, 
mert káatáláasal nem lehet viiicahoini. Ilyen 
gyalázat ! 

CLAUDINE: Amig a népek nem tudják, 
nine» semmi gyalázat Ha a» emberek ballépé-
seit kidolbolnák a nagypiacon, senkivel sem 
lehetne szóbaállni, 

HONORINE: Mégis, mit akarse csinálni? 
FANNY: A*t csinálom, anyám, amit te 

akar»», csak ne küldj el a hátitól. 
HONORINE: Akkor nagyon egyszerű » 

dolog. Megmentjük a becsületet. Férjhez 
mész Paniseeboz. 

FANNY: Gondolod, hogy még mindig el-
vesz? 

CLAUDINE: A» előbb kérte újra meg a 
kezedet. Frakkban. 

HONORINE: Mág máma kimondom a bol-
dogító igent. 

CLAUDINE: Két hét múlva esküvő! 
HONORINE: Mária megyek hozzá é» meg. 

mondom, hogy számíthat rád. 
CLAUDINE: Ehhez mit wól»z Fannyt 
FANNY: fin inkább act gondolnám, hogy 

egyedül ia meg tudom keresni a kenyeremet. 
Inkább act szeretném, ha a marna is bele-
egyezik, hogy nem megyék férjhez, hanem 
két kezem munkájával fenntartom a kicsikét, 
amig az apja haza nem j ö n . . . ha ugyan egy-
általán visszatér.. . 

CLAUDINE: Ez »»ép volna, de nagyon 
neihéB, 

HONORINE: Nem nehéz, hanem lehetet-
len. Csak nem fog fé r j nélkül gyereket 
szülni?! Claudine, légy szive« ne töltsd az 
időt szamár megjegyzésekkel. 

FANNY: Mama kérem, hiszen a vámfel-
ügyelő lányának, Cadot kisasszonynak ia szü-

l i « 

letett egy kis f ia . . . Apja nine» a gyereknek, 
mégis boldogok... 

HONORINE: Az más! Az egy előkelő és 
gazdag úrilány, az teheti, hogy gyereke le-
gyen. Azonkívül az ő kedvese meghalt, mielőtt 
még el vehette volna a gyermeke a n y j á t . . . 
A te vőlegényed pedig gőzerővel elrohant a 
tengerekre, csakhogy tévedésből feleségül ne 
vegyen. . . Fanny, gondolj a családodra é» ne 
beszélj bolondokat! 

CLAUDINE: Az igaz! Vigyázz a családi 
becsületre, kislányom. A mi famíliánk, a 
Calbanis-esalád, mindig nagyra volt a tisztes-
ségével. Mert tudod, fiam, minden jó család-
ban. lehet egy bukott l eány . . . Azt megbo-
csátják az emberek. . . Nálunk már, sajnos, 
Zoé nénéd lefoglalta a helyet. 

HONORINE: Ha visszautasítod Panisset, 
az egész familia pellengérre kerül é» én bele-
halok a szégyenbe. 

CLAUDINE: Beszélj már! Vagy menj 
férjhez egy másikhoz! Mondjuk, Viktorhoz. 

FANNY: Viktorhoz? Soha! 
HONORINE: fin sem szeretném, ez a Vik-

tor nagyon betegesnek látszik. Igaz,, hogy a 
gyerek szempontjából az nem számit,' mert a 
gyerek, hál Istennek, már útban van. Nem 
akarnál inkább a Cadoret-fiuhoz menni? Azt 
is eszi a fene utánad? 

FANNY: Nem akarok ilyen kamaszokat. 
Ha te kívánod, akkor már inkább Panissehoz 
megyek. 

HONORINE: Igazad van. 
FANNY: Kérdée, hogy ő mit szól hozzáf 
HONORINE: Nem mondom, hogy ú j ra 

megkérte a kezedet? 
FANNY : Igen, de nem tudta a dolgot . . . 
HONORINE: Nagyon jól tudta, hogy ösz-

szemelegedtél Máriusszal. Különben én is 
figyelmeztettem rá, nehogy utólag nagy le-
gény lehessen. 

FANNY: Nem tudhatta, hogy kisbabát vá-
rok! 

HONORINE: Hálaistennek! Nem is fogja 
megtudni. Héthónapos gyerek lesz a kicsike. 

FANNY: Azt akarod, hogy menjek hozzá 
anélkül, hogy megmondanám az igazságot. 

CLAUDINE: Amilyen liba vagy, még efl-
mondanád neki! 

FANNY: Ezt el kell mondani! Vétek volna 
elhallgatni. 

HONORINE: Ez vagy bolond, vagy szán-
dékosan annak teezi magát! Folyton csak 
bosszantod jó anyádat. 

CLAUDINE: Famny, ne felejtsd él, hogy 
Panisse a család egyetlen reménysége. Ha 
megtudja, hogy két saemlélyt kell hazavinni, 
visszamondja az egész pártiét. 

HONORINE: Ha elmondod neki a dolgot, 
vége az egéeznek. 

CLAUDINE: De miértis mondanád elf 
Hiszen még nem is birtos, hogy olyan álla-
pótban vagy. 

HONORINE: Persze, hogy nem biztos. 



FANNY i Venelle doktor megállapította. 
HONORINE ; Venelle doktor vén hülye. 

Mit árt már egy hatvanéves ilyen gyerek-
dolgokhoz. 

CLAUDINE : Hátha csak beképzeled ma-
gadnak az egész dolgot. Ideges vagy. 

HONORINE; Egészen bizonyos, hogy ide-
gesség az egész. ^ 

CLAUDINE: Talán náthás vagyt 
HONORINE: Hátha szó sínes gyerekről» 
FANNY: Akkor nem is muszáj férjhez 

mennem. 
HONORINE: Mit gondol«, ahhoz hogy 

férjhez menjen valaki, okvetlen szükséget^ 
hogy másállapotban legyen! Ne okoskodj 
annyit, eredj hozzá Paniesehoz, addig, amíg 
el akar venni. 

FANNY: Ez aljasság volna. . . Nem va-
gyok kópee ennyire hazudni. 

HONORINE: Ki beszél i t t hazugságról« 
Nem kell hazudnod! Mit gondolsz, ö meg-
kérdi majd az anyakönyvvezető előtt, hogy 
nem vársz-e gyereket t Te nem tudod, hogy egy 
férfi milyen .beképzelt. Természetesnek fogja 
találni, hogy az o gyereke már hat hónapra 
jön a világra. 

CLAUDINE: Fenny, gondolkozz egy kicsit, 
Panisse nagyon jó ember. 

FANNY: Az igaz. 
CLAUDINE: Csak nem fosztod meg attól 

az örömtől, hogy apa legyen. Nem érdemelné 
meg ezt a kegyetlenségei. 

FANNY: Elhitetni ezzel a jó emberrel.. , 
Nem, n e m . . . erre az aljasságra nem vagyok 
képes . . . Ennyire tisztességtelen mégsem 
vagyok. . . 

HONORINE: Egy nö, akinek fér je van, 
sohasem lehet tisztességtelen. Különben is 
nem történik más, minthogy egyik férfivel 
megfizeted egy másiknak a cecchét. 

FANNY: Azt nem lehet. 
HONORINE: Dehogyisnem. A férfiak 

mind egyformák. Panisset se tekintsd szent-
nek. El akar venni, mert csinos vagy, fiatal 
vagy és tetszel neki. 

FANNY: Mama, én súlyos bűnt követtem 
el és vezekelni akarok . . . Nekem kell viselni 
a felelősséget... Panisse jé ember, aki sze-
ret engem, nem hálálhatom meg azzal a jó-
ságát, hogy fattyut csempészek be a há-
z á b a . . . Nem lophatok nevet a gyerekemnek 
egy tisztességes embertől. Ha megtenném, nem 
bírnék az emberek szemébe nézni. Ha ezt 
megtenném, rosszabb volnék, mint egy utcai 
lány, utolsóbb volnék a legutolsónál. Ilyen 
esunya dolgot nem is kívánhattok tőlem. 

HONORINE: Még esek síz hiányzik, hogy 
te tartsál itt erkölcsi prédikációt. Akkor nem 
voltál ilyen kényes, amikor est a «trióit been-
gedted a szobádba! Az anyádat hetekig ha-
zugsággal traktálni, az igen, as tetszik őnagy-
ságának, de az ügy érdekében egy kicsit fül . 
lent oui, azt már nem. Hálátlan gyermek, nem 
szégyened magad, ugy viselkedsz... Komisz 

vagy, romlott vagy . . . Te, egy . . . 
CLAUDINE (közbevág): Hallgass már! 

Elölről akarod kezdeni az egész komédiát! 
Igaz, hölgy nagy tragédia történt a család-
ban, de aizért talán ehetünk. 

FANNY: Köszönöm, nem vagyok éhe«. 
HONORINE: Csak egyél nyugodtan. 

Ilyen állapotban sokat kell enni. 
FANNY: Nem, most kimegyek a bódé-

hoz , . . Fortunette már reggel óta helyettesit, 
talán ö la ebédelni akar. (Indul és lassan lei-
megy.) 

HONORINE: Fanny! (Miután nem Jon 
vissza.) Ha az embernek nincs gyereke, 
akkor azt szeretné, ha volna. Ha meg van, 
szégyent hoz a fejére. Tálald a levest. Nehogy 
ez a bolond lány a vizbe ölje magát! 

CLAUDINE (egy tálat test az asztalra): 
Ne félj semmit. Ha ő meg is tenné, a kicsike 
visszatartaná. (Lassan kezdik kanaicurni a le-
vest.) Mondd csak, Norine, egy ilyen kis 
apátlan gyerek, nem olyan szép, mint a többi 
kisbaba! 

HONORINE: Dehogyisnem! Sokkal erősebb, 
sokkal okosabb . . . sokkal intelligensebb . . . 

CLAUDINE (evés közben): Hát akkor 
miért busulsz f 

Függöny 

III. felvonás 
(Panisse mester boltja. Hosszú, keskeny üzlet. 
Gerendák tartják a plafont. Háttérben két ki-
rakat között a bejárati ajtó. Az ablakok le 
vannait függönyözve. Jobboldalon hosszú, öreg 
pult, annak a vígén sokkal magasabb pénztár. 
A pult mögött állványon végekben kiUömbözó 
vitorlavásznak a fehér és a krém sein minden 
árnyalatában. Balfenéken egy hakedlin minia-
tűr hajóminta, lcifeszitett vitorláoskákkal, mel-
lette egy kis játékbwár. — Balközépen vit-
rinben külömböző vitorláshajó-modelek. A sa. 
rokban horgonyok, kötelek, egyszóval hajófel. 
»terelések, zászlórúd embléma, stb. Jobbról 
előtérben nagyon régi fából késeült kormány-

lapát.) 
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PANISSE : Mi as te csirkefogó, mit maj-
szolsz ot t ! 

FÜTÖ: Egy kis sajtot és egy darab kenye-
ret. Honorine nagyságától kaptam. 

PANISSE : Milyen udvarias vagy ma ! 1 
Nagyságának nevezed? 

FÜTÖ: Igen, mert ma adta a sajtot. Hát 
ma vagyok udvarias. 

PANISSE: Szóval, ha tőlem nem kapsz va. 
lamit enni, nem mondod, hogy Panisse ur. 

FÜTÖ: Panisse urnák nem kell semmit sem 
adni. Mindenképpen azt mondom Panisse ur. 

J'ANISSE (tetszik neki) : Ez helyes. És 
r t t 

FÜTÖ: Nagyhasu embereket urazok. 
PANISSE: Te hülyéi Nekem van nagy ha-

sam? Nekem? Idenézz, ha nem vagy vak, 
FÜTÖ: Bizony, ez tekintélyes has. Ne ls 

tessék behúzni, kár a fáradtságért. Nem ma-
radt valami ennivaló? 

PANISSE: Egy kis saláta maradt. Megza-
bálhatod. 

FÜTÖ: Hus nélkül» Hol az a saláta? 
PANISSE: Alászolgája Brun ur. (Fűtő-

höz) : Szedd össze egy kicsit ezt az edényt. 
BBUN: Jó napot. 
PANISSE: Na hát, hogy tetszik az a re-

mek hajó? 
BBUN: Alaposan megvizsgáltam. Ezért az 

árért azt hiszem nem drága. 
PANISSE: Finom, gyors hajó. Valóságos 

tengeri nyul. 
BBUN: A motorja nagyon kicsi. 

PANISSE: Ez tulajdonképpen nem mo-
torcsónak, hanem vitorláshajó, amelynek van 
egy kis segédmotorja is. Megvette? 

BBUN: Lefoglalóztam. 
PANISSE: Hát akkor elkészítem magának 

a komplett vitorlaberendezést. 
BBUN: Bendben van. 
PANISSE: I t t a minta. Nézze meg ezt a 

vonalat . . . Huszonnégyes model . . . a hajó 
méretei megvannak . . , Ezt a vitorlavásznat 
választottam k i . . . Fogja meg ezt az anya-
got . , . Könnyű, de mégis megbízható, ez nem 
ázik el a vízben . . . Nézze meg a szövését... 
Na mit szól hozzá? 

BBUN: Egy kicsit durva a szövése. 
PANISSE: Nézze kedves Brun ur, mire 

kel] magának «z az anyag, vitorlának, vagy 
pedig bugyogót akar csináltatni a felesége 
őnagyságának. Bugyogónak ne vegye meg, 
mert egy kicsit kemény a tapintata, de -vitor-
lának még ennél jobbat nem teremtett az Úr-

isten. Ha egy kis szél van, ez a vitorla csat-
tog mint a fülemile. Poétikus dolog. 

BBUN: Mibe kerül ebből egy teljes felsze-
relés ? 

PANISSE: Ezer frank. 
BBUN: Poétikus, de drága. Inkább ne 

csattogjon mint a fülemüle, de legyen valami-
vei olcsóbb. 

PANISSE: Hát csak többet ér egy komp-
lett vitorlafelszerelés, mint egy icike-picike 
ezres bankjegy, amely elfér a mellényzsebébe. 
Baráti árban adom, valóságos ajándék. 

BBUN: Ajándéknak egy kicsit drága. 
PANISSE: Szervusz, Cézár! 
CÉZAB: Adj Isten, urak. 
BBUN: Jó napot, Cézár. 
CÉZAB: Vitorlát vásárol, Brun ur? 
BBUN: Igen. Vettem egy u j motorost. 
CÉZAB: Igazán. Gratulálok. 
BBUN: Panisse mester ajánlatára megvet-

tem a Sirályt. 
CÉZAB: A SirálytI Azt a nagy fehér mo-

torost ? 
BBUN: Igen. Ismeri? 
CÉZAB: De még mennyire ismerem. Ezt az 

alkotmányt az egész város ismeri. Bourde doik-
tor volt hajója. Igaz, hogy azóta volt vagy 
tizenöt gazdája. 

PANISSE: Cézár, mit beszélsz bolondokat? 
BBUN: Mi az! Mi az? Ez nagyon furcsa. 
CÉZAB: A hajó még ennél is furcsább, 
BBUN: Miért? Mi baja? 
CÉZAB: Panisse, te nem mondtad meg az 

igazat? 
BBUN: Miről van szó? 
PANISSE: Igaz, Brun ur, elfelejtettem 

megmondani, hogy a hajó nem egészen igaz-
ságos. 

BBUN: Hogy-hogy nem igazságos? 
PANISSE: Egy kicsit részrehajló, Ha a vi-

zén van, ugy jobbrészére hajlik. Érti? 
BBUN: Hajlik? Nagyon hajlik? 
PANISSE: Egy kicsit. 
CÉZAB : Szeret elmerülgetni. Gyorsan meg-

telik vizzel és elmerül. Amikor aztán az orra 
az ég felé néz, megál l . , . csáklyákkal kell 
kivontatni. . . 

BBUN: Panisse, beszéljen őszintén, szo-
kott-e a csónak elmerülni, igen, vagy nem? 

PANISSE: De aranyos Brun ur, a mai vi-
lágban királyságok merülnek el, nagy vagyu. 
nok merülnék el, szép és fiatal nők merülnek 
el a bün fertőjében, mi minden elmerül a ter-
mészetben, pont egy csónak ne merüljön el?! 

CÉZAB : És különösen ez a hajó. 
PANISSE : Ez a kockázat vele jár a hajó. 

zással. Ha kegyed tengerre akar menni min-
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den kockázat nélkül, ne hajót vegyen, hanem 
egy szigetet. 

CÉZÁR: És csináltasson vitorlákat rá. — 
Különben csak vegye meg ezt a hajót. Na-
gyon jól fog maga festeni, mint tengeralatt. 
járóparancsnok. 

BRUN: Nézze Cézár, maga már negyedórája 
ugrat engem. Megállapítom, hogy nem sikerül. 
(Filtő bejön, megáll az ajtóban.) 

PANISSE: Bravo! 
BRUN: Nem vagyok hajlandó többet vi-

tázni erről a hajóról. Máris megyek beülök 
és a nyilt tengeren kipróbálom. (Felkel.) És 
maga Panisse, nem jön velünk? 

PANISSE: Boldogan mennék egy kis ki-
rándulásra, de sajnos, el vagyok foglalva. 

CÉZÁR: Nem olyan hülye, hogy beléül jön 
abba a hajóba. 

PANISSE: Bár mehetnék. Nem hagyhatom 
itt az üzletet. Mindenesetre vigye el magával 
ezt a mentőövet. Az ember sohasem tudhatja. 

BRUN: Az már igaz! 
CÉZÁR: Nem ad valami kauciót a mentő-

övre! Hátha mégis belefullad. 
PANISSE: A mentőöv akkor sem merül el. 

Osak menjen nyugodtan Brun ur! Én máris 
kiadom a rendeletet a műhelynek, hogy szabja 
ki a vitorlákat. 

BRUN: Még ne! Várjuk meg a próbahajő-
zás eredményét. 

CÉZÁR: Én előre tudom az eredményt! 
BRUN:, Külömben nyugodt vagyok, mert 

igazán értek a hajókhoz. Nagyon megnéztem 
én ezt a csónakot, mielőtt megvettem. Ez az 
alkotmány nem merülhet el. Direkte ugv fo-
gom intézni, hogy elmerüljön, de meglátják, 
hogy nem lesz semmi baja. 

CÉZÁR: Nem kell forszírozni. Ahogy ezt a 
jármüvet ismerem, elmerül magától ls. Tud 
úszni! 

BRUN: Annyira megbízom ebben a csónak-
ban, hogy nyugodtan beleülök. Pedig nem is 
tudok úszni. 

CÉZÁR: Hát akkor Isten vele Brun ur! 
BRUN: Miért búcsúzik ilyen tragikusan! 
CÉZÁR: A viszontlátásra a mennyország-

ban. 
BRUN: Na, gyere öcséimf 
PANISSE: No„ te aztán szép barát vagy! 

Addig jár a pofád, amig lebeszélsz egy jó 
vevőt a komplett vitorlafelszereléstől. 

CÉZÁR: Te pedig szép ember vagy. Csak-
hogy eladjál néhány méter vitorlavásznat, a 
vizbefullaSztasz egy embert. Gyilkos. 

PANISSE: Miattad vesztettem el egy ezer-
frankos üzletet. 

CÉZÁR: Ha a hajó nem merül el, akkor 
úgyis megveszi a vitorlát. 

PANISSE: Tudod jól, hogy elmerül. Ráért 
volna akkor elmerülni, amikor már rászercl-
tem az u j vitorlát. Ezért kár volt idejönnöd. 

CÉZÁR: Fontoe beszédem van veted. 
PANISSE: Beszélhetsz nyugodtan, ha 

akarsz valamit. Azért nem muszáj elriasztani 
a vevőket, 

CÉZÁR; A vevő ebben a pillanatban fullad 
be a tengerbe. 

PANISSE: Ne beszélj ennyi szamárságot! 
POSTÁS: Panisse mester! Mi m Cézár ur, 

maga is itt vanf Levele van, nagyob messzi-
ről jött. 

CÉZÁR: Köszönöm. 
PANISSE: Máriusztélf 
CÉZÁR: Majd megmondom kéaőbb, hogy 

miért jöttem hozzád. Először hazamegyek és 
elolvasom a flam levelét. 

PANISSE: A fladdal kapcsolatban akarsz 
valamit mondani f 

CÉZÁR: Igen. 
PANISSE: I t t is elolvashatod a levelet. 
CÉZÁR: Nem, nem. Jobban szeretek ma-

gányosan olvasni. 
PANISSE: Bemcihetsz az ebédlőbe, ott 

nem zavar senki. 
CÉZÁR: Azt nem lehet. A fiacskám leve-

lét mégis inkább illik otthon olvasni. A vi-
szontlátásra. 

ESCART: Szervusz,, André! 
PANISSE: SzervnSzj Félix! 
ESCART: Kiülök a teraszra, nagyszerű 

mulatság készül. 
PANISSE: Holl 
ESCART: A tengeren. Brun megvásárolta 

a Tengeralattjárót és mingyárt kipróbálja. 
Nagy remény van, hogy elmerül. 

PANISSE: Ezen te röhögsz! 
ESCART (az ajtóban,, hátul) : Indulnak! 

Brun már a parton felvette a mentőövet. Me-
gyek, nehogy lekéssek az elejéről. Az a leg-
szebb a Sirálynál, amikor ugy kezd siilyedni. 

PANISSE: Isten hozott, szépség! 
FANNY: Jő napot, Panisse mester! 
PANISSE: Gyere csak, gyere ttóljebb. 
FANNY: Szeretnék magával beszélni. 
PANISSE: Ennek semmi akadálya. Gyere, 

gyere. 
FANNY: Nagyon súlyos mondanivalóim 

vannak. I t t zavarni fognak bennünket. 
PANISSE: Majd mindjárt nem zavarnak. 

Nyugodtan beszélhetsz. Mi az a súlyos do-
log! Mondta anyád, hogy ismét megkértem 
a kezedet! 

FANNY: Igen, mondta. 
PANISSE: Elhoztad a választ! 
FANNY: I g e n . . . 
PANISSE: Nagyon zavartan viselkedsz és 
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nem mered azt az egy szót kimondani, fin 
sejtem, hogy miiért, és éppen, ezért megkönnyí-
teni a helyzetedet. Te ismét kikosarazol. Ez 
ellen nem tehetek semmit, hogy a fene meg-
egye, ahun szerelem van elzen a világon . . . 

FANNY: Téved, Panisse, fin magát nem 
kosarazom ki. 

PANISSE: Hozzám jösszt 
FANNY: Ha ez lehetséges volna, hát ma-

gához mennék, de sajnos, ez már nem lehet-

PANISSE : Miért» 
FANNY: Kínos dolog történt azóta, kinoi 

dolog, amelyről maga nem t u d . . . Nagy bá-
torságra van szükségem, hogy megmondjam 
az igaza t . . . de tartozom magának azzal, 
hogy elmondjam, ha meg is vet Utána. 

PANISSE: Megvetni tégedf Szó sincs 
rólal Különben is, én már tudom az egész 
dolgot. Sokan tudják ezen a környéken. Két-
szer is látták, amint hajnalban MAHniz ki-
mászott az ablakodon. Mit csináljak t Tehetek 
én erről t Ha egy magamkorabeli, meglőtt em-
ber, akinek már deresedik a haj t , elvesz egy 
hozzád hasonló fiatal teremtést, az nem igaz-
ságos dolog. A lány magával hoz<:a a hár.an-
ságba az ifjúságát, a szépségjt, fiatal testé-
nek ruganyosságát... Mit ad cunck ellené-
ben az öregedő férfit Otthont, jő társadalmi 
állást, vonzalmat és egy őszülő bajuszt . . . 
Ez nem igazságos üzlet . . . , meri h i u lány 
még ártatlan is, sokkal többet ad cserébe, 
mint amennyit kap . . . Ahogy azonban, kitu-
dódik, hogy a kisasszonynak már volt egy 
kedvese, az üzlet kezd igazságos lenni , . . 
firted, édesem f helyreáll az egyensúly. Látod, 
fiam, ez az én véleményem a házasságunk-
r ó l . . . 

FANNY: Igen, kérem, Panisse mester, de 
i t t van még egy akadály, egy scrtrkal súlyo-
sabb dolog, amit el sem merek mondani... 

PANISSE: Látom, egy kicsit szégyelled 
magad, hát én majd beszélek helyetted. 
Mintha én volnék a te ügyvédet. . . Megmon-
dom, mit akarsz . . . Finomságból elhallgatod 
előttem, hogy még mindig Máriuszt szereted. 
Erről te nem tehetsz és én. sem tehetek, tehát 
mi ketten nem vagyunk az okai. Meglátod! 
Két esztendő múlva ez a flu olyan közömbös 
lesz a számodra, hogy nem ismersz majd ma-
gadra. fis ha egyszer megjön ez a tengeri 
kalóz, meg fogjuk hivni hozzánk vacsorára és 
te ugy fogsz vele bánni, mint egy kedves, régi 
ismerőssel. 

FANNY: Igaz, még sokat gondolok Má-
riuszra, de nem ezt akartam megmondani... 
Sokkal súlyosabb dologról ran szó . . . jóvá-
tehetetlen akadályról. . . 

PANISSE: Mondd meg szépen, mi azt 
FANNY: Ne kivánja, hogy kimondjam. 

Próbálja kitalálni. 
PANISSE: Okos ember vagyok, de nem 

tudom kitalálni, hogy miről van szó. 
FANNY: Nem is találhatja kii Az én éle-

temnek úgyis vége. (Sirva fakad.) A lcgjot>b 
volna meghalni, de, fájdalom, már arra sincs 
jogom, hogy eldobjam magamtól az életet. 
(SW.) 

PANISSE (nagy megilletődéssel néni is 
egysterre kitalálja): FannyI Bébiről van 
szót Biztos ezt (Fanny int.) A doktor 
mondta? Látod, emiatt nem érezted jól magad 
az utóbbi időben. 

FANNY: Panisse, ne utáljon nagyon ezért 
a gyalázatért. Maga megkérte a kezemet, én 
szívesen magához mennék, de nem ugy, hogy 
elhallgassam ezt a titkot *.« Sajnos, én nem 
rendelkezem többé magammal. . . Fiatal élet 
sarjadzik bennem és ő is követeli a maga 
joga i t . . . 

PANISSE: Ennek ellenére hozzám jönnélt 
FANNY: A szolgálója lennék, a hűséges 

kutyája . . . Annyi hála dobog a szivemben 
magával szemben, hogy végül is nagyon meg-
szeretném. 

PANISSE: fis mi lenne a kicsikévelt Ne-
kem adnád t Az enyém lenne? Az én nevemet 
viselné t 

FANNY: Nem is kérek mást, minthogy 
őt la fogadja a szeretetébe. 

PANISSE: Jóságos Isten, te nemcsak ma- w 
gadat adod nekem, hanem ráadásul még egy 
lelket ist 

FANNY: Panisse, igazán el akar venni? 
így is feleségül akar venni t 

PANISSE : Figyelj ide, Fanny. Megnézted te 
valaha az én cégtáblámat t i^André Panisse' ' , * 
ez van felül és alatta „vitoilakészltőmester". 
Nem vetted észre, hogy a jobboldalon a be-
tűk egy kicsit össze vannak nyomva, és a vé-
gén egy kis üres hely is v a n . . . Nézz csak 
ide, fiacskám. (Kinyit egy sört fiókot és 
abból ssed elő aranyosott oégtáblabetilket, 
amelyeken már látssik a sok esetendő nyoma. 
Klôbb egy & betűt hus ki, astán a többit.) 
I t t v a n . . . ez egy „ fö" "betű, ez aa „1" 
betű, ez az „a' ' b e t ű . . . (Egymás mellé 
teszi.) „te fia..." Harminc esztendővel ez-
előtt, amikor a cégtáblát csináltattam, elő-
vigyázatosságból ezeket a betűket is megren-
deltem . •. Sajnos, azóta itt hevernek a fiók-
ban, nem volt fiam, nem volt r& szükségem . . . 
Beszéljünk okosan, F a n n y . . . Elmondtad te 
valakinek ezt a titkot t 

FANNY: Az orvos tudja. 
PANISSE: Nem számit. Neki kutyaköte-

lessége hallgatni. Még ki tudja? 
FANNY: Anyám és Claudine néném. 
PANISSE: ök sem fognak vele elhencegni, 

mert nagyon büszkék a családi becsületre. 
Más semkisem tudja? 

FANNY: Senki az égvilágon. 
PANISSE: Most még esafc azt mond meg, 

hogy mikorra várhatom a kis fiamnak a meg-
születését! 

FANNY: Március vége körül.. 
PANISSE: Ragyogói Héthónapos gyerek 

leszi Mikor esküszünk! 

its 



FANNY: Amikor maga akar. 
PANISSE: A lehető leggyorsabban, már a 

gyerek miatt is. Pár óra alatt megszerzem a 
diszpenzáclót. 

FANNY: Panisse, jól meggondolta a dol-
got! Igazán meg akarja menteni ezt az'apát-
lan 'gyereket! 

PANISSE: Erről ne is.beszéljünk. Mink 
megegyeztünk, Most pedig hallgass ide, hadd 
mondok el naked mindent őszintén. í n nem is 
hozok áldozatot., Amikor én megnősültem, a 
szegény boldogult feleségem olyan idős voit 
mint te most és én se voltam sokkal öregebb. 
Megvettük ezt a kis boltot. Először egy munkás-
sal dolgoztunk, aztán kettővel, majd öttel, tíz-
zel és ma harminccal... Hét esztendei házasság 
után, mondom a (feleségemnek: nézd galam-
bom, ezt a vagyont mi úgysem visszük m v 
guakkal a .temetőbe, nem volna jobb, ha intéz, 
kednél icgy gyerekről!" Azt mondja: „Magá-
nak kell intézkedni, maga a férfi 1" Én hozzá 
is láttam a terv végrehajtásához, de minden 
hiábavaló volt. Amig lehetett ivolna gyerek, 
mi okoskodtunk és halogattuk, hogy majd ha 
gazdagok leszünk és'mire gazdagok lettünk, a 
jó Isten jtnár megundorodott tőlünk és meg-
jegyzem igaza is vo l t . . . Figyelsz lányom! 

FANNY: Hogyne 1 i 
PANISSE: Nagy vágyakozás) fogott el a 

gyerek után. Ha láttam az utcán, hogy vala-
melyik barátom gyermekkocsit tói és mosolyog 
hozzá, elfogott a sárga irigység. Szerettem 
volna én is tólni egy olyan kocsit, kivenni a 
gyereket, játszani \ vele és énekelni neki buta 
kis nótákat. Szegény feleségemnek. Isten nyu-
gosztalja, sokszor tettem szemrehányást. De 
lassan beletörődtünk ebbe a szerencsétlenségbe. 
De az Üzlet és * pénzszerzés engem már nem 
érdekek. Már nem rajzoltam olyan speciális vi-
torlákat, amelyeknek egészen különös vonalai 
vannak és amelyek alá odakanyarítottam a 
nevemet, mint a muzeumban a festők a képek 
alá... Nem törődtem semmivel, hanem domi-
nóztam a kávéházban, mint a hülye, '.mert a 
feleségemet magtalannak (teremtette az Isten. 
De most már minden megváltozik . . . Asszony 
jön a házhoz,és kisgyerek... az én.asszonyom 
és az én kisfiam . . . 

FANNY: Nagyon köszönttm a jóságát. Ké-
rem azonban még gondolkozzon két napig, 
mielőtt végleg válaszol... (Felkel.) 

PANISSE: Gondolkozzam! Vissza akarsz 
táncolni! Levelet vársz talán Máriusztól! 

FANNY: Senkitől semmit nem ;várok, sem-
mit az életben, csak magától... Nem akarom, 
hogy szánalomból olyasmire kötelezze magit, 
amit később megbánna.. . 

PANISSE: Szánalom! Miféle szánalom! 
Nem értetted meg, hogy mit mondtam! Eskü-
szöm, hogy-az egészet önzésből csinálom. Föl-
döntúli boldogságot szerzek magamnak... Nem 
mondom, van, aki jobban szereti, ha saját 
maga az apja a gyerekének... (nem mondom, 
egyidőben én 1* erről álmodoztam) ...de ha as 

ember átlépi az ötven -esztendő kapuját, ami-
kor már nem biztos as eredményben, mégis 
csak jobban ÖH11 a kénen kapott gycrckuuk. 
Egy (feltételem van Fanny: senkinek nem sza-
bad elmondanod, hogy /nekem bevallottad a 
dolgot. Anyádnak sem. így aztán as égést Ti-
lig előtt büszkén járhatok: « (gyerek tőlem 
van. Ugv-e nem szólsz semmit róla! 

FANNY : Senkinek... soha... 
CÉZÁR ' (Jcopog as ajtón it kiabál) : Halló, 

Panissal így várod a . barátodat! 
PANISSE: Nyitom már... 
FANNY: Cézár! Nem akarok' vele talál-

tatai!' 
PANISSE: Eredj be as ebédlőbe... ttgylt 

nemsokára a tiéd lesz az Is... HA Cézár elmegy, 
beszélünk ax anyáddal.., Csak'azt el ne fe-
lejtsd: nekem egy szót sem szóltál, én semmi-
ről sem tudok... Meuj, menj... es a .brutális 
ember még összetöri az ajtómat. Törd össse a 
boltomat, te vadembert 

CÉZÁR: Miit zárkótol be fényes nappal, te 
vén kókler? Tátin * pénzedet olvasod, Öreg 
uzsorás... t 1 

PANISSE: Előtted nem is merném olvasni. 
Bizonyosan ellopnád a felét. 

CÉZÁR: Vagy talin valamelyik, munkás-
lányodat fogdostad, vén kujont 

PANISSE: A korom még ezt is megen-
gedné, de nem tehetem a jellemem miatt. No, 
ml as a komoly" dolog, amit mondani akarsz! 

CÉZÁR: Van öt pen Időd a számomra? 
PANISSE: Aki r l l t óra. 
CÉZÁR: Előbb egy szomorú újságot kötlök 

veled. Brun ur elmerült a tengerben. 
PANISSE: J a j t Mi at hogy elmerült! El-

merült és vises lett,-vagy elmerült és meghalt! 
CÉZÁR: Elmerült, vite* lett és meghalt. 
PANISSE: /Miosoda! 
CÉZÁR: Gyilkolt 
PANISSE: Hol kapunk most sgy negyedik 

kirtyapartnert. 
. CÉZÁR: Kifektették a mólóra. Valami ke-
tyeg a mell« t i j i n . Még nem tudjik, hogy • 
sziv«, vagy az óri ja. 1 

PANISSE : Hátha meg sem halt! 
CÉZÁR: Dehogy halt! Csak ugy mondtam, 

hogy sgy klotit ijesztgesselek. A hajó elmerült, 
de őt kifogták. 

PANISSE: Ml történt a mentőövvel, amit 
kölcsönadtam.. 

CÉZÁR: Megvan az Is. Beszélhstek veled 
komolyan! 

PANISSE: Igen. 

Selyem, szövet, bársony, csipke, 
fehérnemű, vászon a legolcsóbban 
és legjobban vásárolható 

KLEIN ANTAL 
divatáruoikkek nagyáruházában 
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CÉZÁR : Hint ha.llom, megkérted Fanny 
kezét.v 

PANISSE: Igaz. 
CÉZÁR: A kislány kikosarazott Máriusz 

miatt. Azt hitte, hogy Máriusz >ögtön elveszi 
feleségül. Most olyat mondok, ami nem igaz. 
Szakits félbe. I 

PANISSE: Csak folytasd. 
CÉZÁR : A fiam elment a | tengerekre. 

Hosszú időre ment el. 
PANISSE: 'Na és? 
CÉZÁR: Most aztán innen is, onnan is azt 

hallom, sőt magam is tapasztalom, mert nem 
vagyok fciilye, hogy lassacskán kezded ismét 
tenni a szépet ennek a lánynak. Te mindenre 
képes vagy, öreg kéjenc. Azt is hallom, hogy 
újra meg akarod kérni... Légy szives áruld el, 
mi igaz ebből. 

PANISSE: Cézár, te régi szomszédom vagy 
ős régi barátom, mégis azt felelhetném erre a 
kérdezősködésre, hogy semmi közöd hozzá. . . 

CÉZÁR: Semmi közöm hozzá? 
PANISSE: Felelhetném, de nem felelem. 

Korrekt úriember vagyok, nines semmi tit-
kolnivalóm, sem üzletileg, seim a magánéletben, 
ezért máris megmondom az igazságot, újra 
megkértem a lány kezét, beleegyezett a házas-
ságba és már ki is tüztük az esküvő napját. 

CÉZÁR: Ez az esküvő nem lesz megtartva, 
mert én nem akarom, hogy megtartsátok. 

PANISSE: J a j de röhöghetnék. Micsoda 
jogon akadályozhatnád meg az esküvőt? 

CÉZÁR: Azon a jogon, hogy Fanny a Má-
riusz asszonya. Igaz, hogy az anyakönyvvezető 
ur előtt és a tisztelendő ur előtt még nem 
vette el, de az csak formalitás, majd elintéz-
zük, ha a fiu hazakerül. 

PANISSE: És ha a lány nem akarja meg-
várni? 

CÉZÁR: Hogyne akarná, amikor szereti a 
fiamat. 

PANISSE: Most már kezdel hazudni. Mert 
Fanny maga közölte velem, hogy hozzám jön 
feleségül. 

CÉZÁR: Neked mondta? 
PANISSE: Nekem. 
CÉZÁR: Személyesen? 
PANISSE: Személyesen, ha akarod tudni. 
CÉZÁR: Akkor nem értem az egész dolgot. 

Vagy nagyon is megértem . . . Te megvetted ezt 
a lányt az anyjától, attól « boszorkánytól, 
mintahogy a bennszülött négerlányokat vá-
sárolják meg . . . Beszélj öreg lánykereskedő, 
igy - történt ! 

PANISSE: Szó sincs róla. Most már ugy 
hazudsz, hogy nem is szakitlak félbe. Csas 
mesélj tovább. 

CÉZÁR: Nézd André, ez a házasság aljas 
dolog a részedről, egy sötét machináció, egy 
nonszensz... 

PANISSE: Mit jelent az, hogy nonszenszf 
CÉZÁR: Nem azért jöttem, hogy nyelvlec-

kéket adjak. Azért vagyok itt, hogy figyel-
meztesselek a kötelességedre. Gondold meg a 

M l 

dolgot és válaszolj őszintén: feleségül veszed 
Fannyt? 

PANISSE: Hogyne. 
CÉZÁR: Miért? 
PANISSE: Mert nekem az ugy tetszik. 
CÉZÁR: Hej azt a . . . Nézd Panisse, an. 

nak nincs értelme, hogy most összevessünk. 
Beszélgessünk nyugodtan, mint régi igaz ba-
rátokhoz illik. Marhaság volna vitatkozni és 
kiabálni, mert a veszekedésnek csak az lenne 
a vége, hogy megfojtatnálak és az mind a ket-
tőnknek kellemetlen lenne. Tárgyaljunk Hig-
gadtan. 

PANISSE: Nem én kezdtem a veszekedést. 
CÉZÁR: öreg barátodnak, aki tisztel és 

szeret téged, engedd meg, hogy egy megjegy-
zést tegyen: ronda dolog, amit csinálsz! 

PANISSE: Miért ronda? 
CÉZÁR: Mint aggastyán feleségül akarsz 

venni egy fiatal lányt. 
PANISSE: Mi van abban? 
CÉZÁR: Undorító dolog. 
PANISSE: Én nem undorodom tőle. 
CÉZÁR: Most megmutattad azt a fekete 

lelkedet. El akarod venni Fannyt, mert csinos 
é» f i a t a l . . . Magadhoz akarod láncolni az Tfju 
testét, te kiszikkadt vén bogáncskóró. 

PANISSÏ3 : Mit tudod te, hogy elsősorban 
miért veszem e l . . . 

CÉZÁR: Elsősorban azért veszed el, mert 
aljas kéjenc vagy. Utállak! 

PANISSE: Ha utálsz, hát utálsz, mit csi-
náljak. 

CÉZÁR: Mit csinálj? Viselkedj tisztessége-
sen, mint az egy magadfajta tekintélyes vi-
déki úriemberhez illik, nem pedig ugy, mint 
egy utolsó selyemfiu. Azt tanácsolom neked, 
hogy hagyjad békében eut a fiatal lányt. Ha 
nem fogadod meg szerető, hűséges Öreg bará-
tod tanácsát, akkor az esküvő napján ott fog-
lak várni a templomajtóban. 

PANISSE: Amikor kijösz? 
CÉZÁR: Nem. Amikor bemegyek. 
PANISSE: Na és mit fogsz csinálni? 
CÉZÁR (jóságosan) : Először fejbeváglak 

egy kalapáccsal, aztán jól összerugdoslak, majd 
összevissza pofozlak és négyfelé váglak. 

PANISSE: Nem nagyon illő igy viselkedni 
egy vőlegénnyel. Én meg csak annyit mondok, 
hogy ha egy ujjal hozzám mersz nyúlni, vagy 
a szádat kinyitod, hát ezzel a revolverrel be-
lédlövök. (Egy óridM pisztolyt hue ki a fiók-
hói is maga elé teszi.) 

CÉZÁR (hirtelen elfelejti a haragját, ér-
deklődéssel nézi): Ha ennek kereke volna, 
ágyúnak is beillene. 

PANISSE: Nézd Cézár, mi már negyven 
éve ismerjük egymást, negyven éve hallom 
tőled, hogy régi barátom vagy, hűséges bará-
tom, édes cimborám és a többi. Tudod, ml 
vagy te? Régi gyilkosom és régi kinzóm. 

CÉZÁR: É n ? 
PANISSE: Igen! Elemistakorom óta mér-

gezed az életemet, zsarnokoskodsz felettem és 



gyötörsz. Már tiz íves koromban sem enged-
ted meg, hogy azt csináljam, amit akarok. 
Mindig labdázni szerettem volna, de te nem 
engedted, hanem ragaszkodtál hozzá, hogy 
bújócskát játsszak. Még ma i* utálom a bú-
jócskát és ha látok gyerekeket bújócskázni, 
legszívesebben elverném Őket. 

CÉZÁR: Most szólsz» Te marha? Miért 
nem szóltál akkor? 

PANISSE: Az iskolába cipeltem a táská-
dat, én csináltam meg a házidolgozatodat, vi-
szont te etted meg a tízóraimat. Ebben az idő-
ben mindig arról ábrándoztam, hogy talán én 
növök meg előbb, erősebb leszek mint te és 
ugy elnáspángollak, hogy felfordulsz... Ebben 
is pechem vo l t . . . te gyorsabban nőttél és 
olyan erős voltál, mint egy b ika . . . Mit értem 
vele, hogy én viszont okosabb vol tam. . . 

CÉZÁR: Nana! 
PANISSE: Később, amikor felnőttünk, 

folytattad a torturát. Halálosan szerelmes let-
tem Máriába és te mindent elkövettél, hogy 
elszakíts bennünket egymástól és addig intri-
káltál, addig erőszakoskodtál amig szét is 
váltunk. Féltékenységből szétrobbantottad ezt 
a pártit. 

CÉZÁR: Féltékenységből? Nem is tetszett 
nekem Máriai 

PANISSE: Azt tudom. De nem akartad, 
hogy megnősüljek és elveszítsed a rabszolgá-
dat. Évtizedek óta élek a zsarnokságod alatt. 

CÉZÁR: Miért tűrted? 
PANISSE: Mert mindig nagy pofád volt és 

én a békét szerettem. Most már nem törődöm 
többé veled. Járhat a pofád, amennyit akar, 
fütyülök r á d . . . csak annyit mondok, ha aka-
dályozni merészeled a házasságomat, olyan kit 
golyót eresztek beléd ebből a revolverből... 
(A nagy pisztolyt az asztalra csapja, az elsül 
és leüti a fejét a bvvárszobornak.) 

CÉZÁR (nyugodtan.): Szegény búvárt már 
meg is ölted. 

PANISSE (felkel): Igy halsz meg te is! 
(összeszedi a cserepeket.) 

CÉZÁR: Szegény fejed. Igyál egy pohár 
vizet.. hiszen ugy megijedtől ettől a lövés-
től, hogy alig állsz a lábadon... (Felkel.) Én 
vagyok a ló, mit tárgyalok itt veled komoly 
dolgokat.... Nem veled kell ezt elintéznem, 
hanem azzal, akire a házasság tartozik : 
Fannyval. Majd beszélek vele és garantálom 
neked, hogy ebből a házasságitól semmi sem 
lesz. (Indul Mtra.) 

PANISSE : A kicsikével akarsz beszélni 7 
Hát csak tessék egész nyugodtan, máris cse-
veghetsz vele. (Kinyitja az ajtót.) Fanny! 

CÉZÁR: I t t van?! 
PANISSE: Gyere csak, gyermekem. Cézár 

akar veled beszélni. (Fanny belép.) 
CÉZÁR (megdöbbenve) : Te itt vagy? 
PANISSE: Fanny! Ez az ember megakarja 

akadályozni a mi házasságunkat még erösza-
kos eszközökkel is. Azt mondja, hozzá tarto-

zol, joga van hozzád, mert a kedves fia volt 
olyan szíves téged elcsábitani és a faképnét 
hagyni. Mondd a szemébe a véleményedet er-
ről a dologról. 

CÉZÁR: Várjál Fanny, még ne válaszolj. 
Ez a gonosz ember hamisan adja elő a dolgo-
kat. Én csak megjegyeztem, hogv te a meny-
asszonya vagy Máriusznak. Hirtelen elhagyott, 
de vissza fog jönni és te vársz, mert tudod, 
hogy visszatér hozzád. . . Nincs igazam • «. 

FANNY : Kérem. . . én nem tudok két esz-
tendeig vá rn i . . . 

CÉZÁR: Nem tudsz várni? Jól van, jól 
van, látóim, hogy epekedsz utána, napról-napra 
sápadtabb vagy, mégis várnod kell, mert hi-
szen szereted.. . 

FANNY: Az igaz. Szeretem. Panisse tudja, 
hogy szeretőm. De nem tudok rá várni . . . Az 
anyám miatt, a családom miatt nem várhatok 
rá tovább. 

CÉZÁR: No, ugye, hogy az anyád csinált 
mindent! Az anyád! 

FANNY: Az anyámnak igaza van, Cézár. 
Maga nem értheti meg ezt a dolgot. 

CÉZÁR: Dehogynem értem. He akar fek-
tetni Panisse ágyába. Mit számit az, hogy né-
hány öregasszony mit karattyol rólatok? Mit 
gondolsz, azt nem mondták annakidején, hogy 
az anyád a kedvese volt az apádnak, mielőtt 
elvette feleségül? No és aztán? Azért nem 
éltek boldogságban? Magyarázd meg Panisse-
nak, hogy téged megfélemlítettek, megtévesz-
tettek és kérd meg, hogy adja vissza a sza-
vadat. Az anyáddal majd eligazítok én min-
dent . . . 

FANNY: Nem lehet. Cézár, nekem férjhez 
kell mennem. 

CÉZÁR: Igy beszólsz? És aztán, ha férj-
hez kell menned. Rögtön ráakaszkodsz az első 
jöttmentre, egy öreg majomra, csak' azért, 
mert hajlandó feleségül venni! Hozzámész, 
mert pénze vaní 

FANNY: Cézár, én akár tizesztendeig is 
várnék, ha lehetne. Sajnos, nem tudok. Ha 
Panisse hajlandó feleségül venni, szívesen 
megyek hozzá . •. 

CÉZÁR: Ez nem lehet! Istenkém, hallod 
e'zt^l Ezért konspiráltál annyi ideig? Ezért 
hagytad elutazni Máriuszt? Igen, i gen . . . te 
magad biztattad, hogy menjen el, be is val-
lottad nekem . . . Azt hazudtad, hogy uz ő 
boldogságáért teszed és most kiderül, hogy 
csupán meg akartál tőle szabadulni. És én 
hittem, neked és hittem a hazug könnyeid-
nek . . . Vejed sirtam, óh én öreg hülye . . . 
Megszabadultál a fiamtól ős a nyakába ugrot-
tál e'nnek a vto baromnak, aki nem látja, 
hogy csak a vagyonáért mész hozzá. 

PANISSE: Oí'zár, ';ne túlozz, ne túlozz! 

— — » m i l H i t l már egy kezeléssel még-
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CÉZAB: Látszik, hogy édes unokahugft 
rogy Zoé nénédnek. Az sem sokat habozott, 
amikor az öreg majmokat kellett szórakoz-
tatni. 

FANNYj Cézári 
CÉZÁR: örülök, hogy a flam elutazott. 

Neki Tolt igaza. 
FANNY: Cézár . . . könyörgöm... 
CÉZÁR: Ne játszd itt a mártírt, amikor 

pirulnod kellene a szégyentől. Sohasem sze-
retted a fiamat és ineg sem érdemled. Én 
megirok mindent a gyereknek! A tiszta igaz-
ságot fogom megírni és ha még van szivében 
egy kis sajnálkozás irántad, hát azt is ki 
fogja irtani. 

PANISSE: Nem fogod be a szádat, ttf 
brutális gazember? 1 Meddig fíjgod még kí-
nozni ezt a szegény teremtést. 

CÉZÁR: Mit beszélsz! 
FANNY: Panisse! Panisse 1 Mondjam el 

neki mindent 1 
PANISSE: Hátha eddig meg nem értette 

a dolgot, akkor nemcsak szemtelen, hanem 
hülye is! x 

CÉZÁR: Mit nem értettem meg? 
FANNY: Mondja el neki! 
PANISSE: Hát tudd mtíg, te vén ökör, 

hogy Fanny olyan állapotban van, amit fiatal 
lányok számára cseppet s e m . . . 

CÉZÁR: Micsda? Micsodát 
PANISSE: Sürgős szükség van egy becsü-

letes, derék emberre, aki jóváteszl annak a 
vadevezős fiadnak a gazságát. 

CÉZAB: Fanny! Gyereket vámzt Máriusz 
gyerekét várodT Egy gyereket! Micsoda? 
Fannynak gyereke lesz és te H akarod vonni 
tőlem? 

PANISSE: Tőled? Mi közöd neked hozzá? 
CÉZAB: A gyerek az enyém. Az én kicsi-

kémnek a kicsikéje. Én vagyok a nagypapája. 
El akarod lopni az unokámat! Te őrült! 
Gyermekrabló! Fanny, mit gondolsz, ez lehet-
séges? 

FANNY: Én az anyámra gondolok és a 
családomra. 

CÉZAB: Fütyülök az anyádra és az égést 
családodra. Neked csak egy családod van: ,a 
kicsike, Máriusz és én, a nagypapa! Panisse 

. ur pedig fogja be a pofáját. Gyere azonnal 
inneni 

FANNY: Hova? 
CÉZAB: Haza! Hozzánk! 
FANNY: Nézze, Cézár, maga csak beszél 

és nem gondolja meg a dolgot. Máriusz két 
év múlva kerül h a z a . . . én megszülöm a gye-
reket . . . apa sehol . . . az anyám belehal a 
szégyenbe. • • 

CÉZAB: Dehogy hal. Erős, szívós asz-
szony az! 

PANISSE: Az is nagyon, megviselte, ami-
kor Zoé letért a jó ú t ró l . . . Ha most a lá-
nyáról derülne ki ez a becstelenség... 

m 

CÉZAB: Miféle becstelenség? Hol van itt . 
becstelenség? 

FANNY: A világ szemében becstelen len-
nék. Bukott lány. 

PANISSE: Három hónap múlva már nem 
mehetne végig a kikötőn. 

FANNY: És az anyámnak a halcsarnok-
ban! Szép dolgokat kellene végighallgatnia. 

CÉZAB: Mindenki tudni fogja, hogy a 
gyerek Máriusztól van. 

PANISSE: Éppen ez azl Az egész város 
tisztességes legénynek tar t ja Máriuszt. Azt 
fogják mondani, bizonyára volt valami súlyos 
oka, hogy ilyen állapotban is elhagyta. 

CÉZAB: Mit beszélsz? 
PANISSE: Azt fogják pletykázni: „Ott 

hagyta, mert nem ő volt nála az e l s ő . . . " 
Megkezdődik a kálváriája ennek a szeren-
csétlen lánynak. . . 

CÉZAB: I t t vagyok énl Megvédem min-
denkitől! Két esztendő múlva férje is lesz, 
akit szere t . . . 

PANISSE: Vagy lesz férje, vagy nem 
l m . . . Mondjuk, hogy a fiad hazatér. Biz-
tos vagy te abban, hogy elveszi Faronyt? 

CÉZAB: Persze, hogy biztos vagyok. 
FANNY: Mióta elment, kétszer irt magá-

nak. Nekem még egyszer se. 
CÉZAB: De mindig ir rólad a leveleiben. 
FANNY: Hogyne, Ugy ir rólam, mint egy 

idegenről. 
PANISSE: Ma is jött levél Máriusztól. 

Mit irt benne Fannynak? Ugye semmit?! 
CÉZAB: De jól tudod 1 Igenis irt! 
PANISSE: Nem igaz. Ha irt volna, azzal 

kezdted volna ennek a lánynak a széditését. 
Mit ir a hazautazásról? Ugye semmit. Mondd 
meg, mit ir a flu Faunyról? 

CÉZAB: Az igaz, hogy nem sokat ir róla, 
de szépen tisztelteti. 

PANISSE: Nagyon kedves tőle. Először 
gyereket okoz neki, aztán szépen tisztelteti. 

CÉZAB: Miattad ment el Fanny. Elhitet, 
ted vele, hogy jobban szereted Panisse pén-
zeszsákját, mint őt. Te magad mesélted ne-
kem. 

FANNY: Nem igy volt, Cézár . . . Én 
mondtam ezt neki és ő szívesen elhitte, mert 
ürügyet keresett, hogy elmehessen a tengerre. 
El is ment. 

CÉZAB: Ha megtudja, hogy fla van, visz-
szajön és azonnal elvesz feleségül. 

PANISSE: És ha nem? 
CÉZAB: Ha n e m . . . hát összetöröm a po-

fájá t . 
PANISSE: Ez mind hiábavaló beszéd. 

Legjobb esetben két esztendő, múlva jön haza 
és még akkor cem biztos az esküvő. 

FANNY: A gyermek jövője nem maradhat 
bizonytalanságban. 

PANISSE: Csak most lehet jóvátenni a 
dolgot. Még senki sem tudja, az a fontos, 



Tiogy egy becsületes ember vegye el Fanny t 
és nevet adjon a gyereknek. 

FANNY: Gondoljon arra, Cézár, mi lenne, 
ha a gyermek igy születne.. . egy leánynak 
a gyermeke... 

PANISSE : Kis bitang jószág, ebben a cu-
dar világban. 

CfiZAB: Bizony, ez i gaz . . . ez i gaz . . . 
FANNY: Később az iskolában, a kié osz-

tálytársak mondják: „Az én apám pék, as 
enyém kalauz, az enyém kereskedő.. ." Az én 
gyerekem mit fog mondani : „Nekem nincs 
apám?" 

CfiZAB: Atyaúristen 1 
FANNY: Ezen már nagyon sokat gondol-

koetam. . . töprengtem . . . Gondolok anyámra, 
a gyerekre, az egész familiáTa... Jobb, ha 
Panissené lesz belőlem . . . Igy mindenki meg 
lesz elégedve a helyzettel, még Máriusz i s . . . 

CfiZAB (gyengül): Nem hiszem. 
PANISSE: Ha elveszem ezt a leányt, leg-

alább neve lesz a gyereknek. Szép neve. Pa-
niseenak fogják hivni. Ja j , de gyönyörű név! 

CfiZAB: Ha már véletlenül tényleg Pa-
nissenak fogják hivni, azt már most kikötöm, 
hogy Máriusz legyen a keresztneve. Cézár 
Máriusz. Két keresztneve» legyen. 

PANISSE: Az már teljesen tőled függ, 
mert te leszel a keresztapja. Ha ugyan vál-
lalod. 

CfiZAB: Miért ne vállalnám. Egy ilyen, de-
rék gyereknek szivesen leszek a keresztapja. 

PANISSE: Mint keresztapa, annyit foglal-
kozhatsz a gyerekkel, amennyit akarsz. Gaz-
dag kölyök lesz belőle, az bizonyos. 

CfiZAB: Milliomos vagy, a fene a pofádat. 
PANISSE: Másfélmillióm os. 
CfiZAB: Az egész vagyont a kicsikére ha-

gyod t 
PANISSE: Hát kire hagyjam, ha nem a 

fiamra? 
CfiZAB: Nagyon helyes, fin rátestálom a 

kávéházat. Kávés lesz és vitorlakereskedő. Te 
ennek a fiatalembernek két milliója lesz t 
Na Fanny, milliomos gyereknek leszel a ma-
mája . . . 

PANISSE: Csak nehogy lány legyen, az 
istenadtai 

CfiZAB: Ne beszélj bolondokat! (Honorine 
éi Clouding beléptek.) 

HONORINE : Mi az, Fanny, egész nap té-
ged kell hajkuráznit 

PANISSE: I t t jő helyen van a lánya. — 
Hogy van, Claudine, hogy vanf 

CLAUDINE: Fájnak a lábaim. (Leül.) 
HONORINE: Diskurálnak, diskurálnál:? 
CfiZAB: Most hallottam a nagy újságot. 
HONORINE: Milyen újságot t 

CfiZAR : A fiatalok gyorsan összeesküdnek. 
HONORINE: Megegyeztetek, Fanny? 
FANNY: Igen. 
PANISSE: A kicsike kimondta a boldogító 

igent. 
CLAUDINE: Maga aztán szerencsés kópé. 
CfiZAB: Na, André, csókold meg anyóso-

dat és as u j tantit. 
PANISSE : Mennyi marhaságot összebe-

szélsz te, ha vendégségben vagy. 
HONORINE (»ugva Fanny nah) : Megmond, 

tad neki? 
FANNY: Nem. 
HONORINE: Jól tetted. Nem vett volna el. 
CfiZAR: Most látom, hogy itt családi ösz-

szejövetel van és én nem tartozom a famíliá-
hoz. Na de egy szép napon majd én is oda 
fogok tartozni. 

HONORINE: Csak nem akar feleségül el-
venni 1 

CfiZAR: Ei t tervbe vettem, de még gon-
dolkozom pár évig. Azonban az u j pár meg. 
ígérte, hogy ha gyerek lesz a háznál, engem 
hívnak meg keresztapának. 

PANISSE: Ahogy megszületik, jelentkez-
hetsz. 

HONORINE: Mit gondol Cézár, terem 
majd gyerek ebből a házasságból? 

CfiZÁK: Bizonyos vagyok benne. 
CLAUDINE: Panisse nagy lókötő. Feltét, 

lenül less vagy féltucat I 
HONORINE: Mi az Panisse, csodálkozna, 

ha jelentkezne egy kisbaba f 
PANISSE: Féltucaton csodálkoznék. Sőt 

gyanúsnak találnám a dolgot. De ha egy gye-
rekről van sző, azt természetesnek találom. 

HONORINE: Na, egyet garantálok. 
Függöny. 

IV. felvonás 
(Pcmisteék ebédlője. Régi jó vidéki bútorok, 
kredeno, fehérneműs láda, fali óra, vágók, a* 
egykori petróleumlámpa villanyra átszerelve. 

Nagy tölgyfaasetal.) 
HONORINE (belép): Elaludt. 
FANNY: Jól érzi magátt 
HONORINE: Egy kicsit forró a kis teste, 

Gyengélkedés Idején, különösen ha n 
rosszullétei szorulás fokozza, a természe-
tes „Ferene József" keserűvíz fájdalommen-
tes székürülést és kielégítő emésitést hox 
létre. Hires nőorvosok a legnagyobb elisme-
rés hangján irnak a valódi Ferene József 
vizről, mert ez a kritikus korban is hosszabb 
Időn ál alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő 
eredménye változnék. A Ferene József kese-
rűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerüzletekben kapható. 
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de nincs komoly baja. A foga jön, amiatt 
nyűgösködik. Szép Tolt az opera? 

FANNY: Gyönyörű. Az uram bemutatott 
a polgármester urnák. 

HONORINE: A polgármester urnák! Na-
hát! Ugye nem zavarlak, ha kinyitom a rft-
diót. Majd kikeresek valami finom halk mu-
zsikát. (babrálja. Jó hangos muzsika csendül 
fel.) 

FANNY: Vigyázz, felébreszted. 
HONORINE: Van itt halkabb muzsika is... 

A fene látott ilyen vad rádiót! 
FANNY: Fejhallgatót tessék venni. 
HONORINE: (fülhallgatón rádiózik. Ugy 

látszik, andalító valóért hoznak a hullámok, 
mert először csak lassan ringatja magát, az-
tán beletüzesedik, végül hangosan énekli a 
régi bécsi keringőt.) 

FANNY: Mama! (Miután nines hatása, 
hozzálép és megfogja a karját) Mama! 

HONORINE: Mi az? Mi azt 
FANNY: Felköltöd a bébit! 
HONORINE: Igazad van. Megyek is le-

feküdni. (indul, közben) : Te, most jut eszembe, 
levelet kaptam Zoé nénédtől. 

"FANNY: Mikor? 
HONORINE: Ma reggel. Bourgeeben van, 

fenn a havasok közöt t . . . Azt irja, hogy na-
gyon gazdag . . . Hallotta, hogy kisgyereked 
van és ebből az alkalomból szeretne kibékülni 
a családdal. 

FANNY: Miért ne békülne ki? 
HONORINE: Azt irja, hogy minden be-

csületbeli dolgot elintézett. A papokkal is a 
legjobb barátságban van . . . Sokat adott jóte-
konycélra és személyesen hímezett egy arany-
teritőt az oltárra. Mindenki tiszteli. 

FANNY: Akkor igazán tisztelhetjük mi is. 
(Megcsókolja a távozó anyját.) Aztán ha a 
gyerek zsémbeskedik éjszaka,, nyugodtan kelt-
sél fel. 

HONORINE : Nincs annak semmi jbaja. 
Igaz, 'hogy van egy kis láza három nap óta, 
de anondom, hogy csak a .'fogak ágaskodnak... 
I t t női egy zápfoga, még nem lehet látni, de 
én már éreztem az ujammal. Jó éjszakát! (El.) 

FANNY: Ki azt 
MÁRIUSZ: Én vagyok, Fanny... Ne félj... 

Én vagyok... Máriusz... 
FANNY (félkel, háttal at nézőtér felé áU): 

Máriusz! Te vagyt! 
MÁRIUSZ : Igen... ma éjszaka érkeztem... 

Apámmal már ! találkoztam és nagyon vágya-
koztam... beszéïni veled... Köszönni akartam... 
Már régen nézlek igy a spaléttán keresztül... 

FANNY: Gyere:be... Azonnal ajtót myitok... 
MÁRIUSZ: Oh, fölösleges! 
FANNY: ' ü l j le. Iszol egy pohár snapszott 

MÁRIUSZ: H o g y ; Hol az nradt Nem 
koccint velünk t 

FANNY: Már lefeküdt. Sok dolga van. 
[Minden reggel korán, kel. Most már végleg 
haza jöttéit 

MÁRIUSZ: Tulajdonképpen már hajnalban 
tovább kellene ' utaznom Párizsba. Két óra 
mulVa. Azért mondom, hogy tulajdonképpen, 
ment ha akarnék, maiadhatnék ls... 

FANNY: 'Visszajött a hajódt 
MÁRIUSZ: Nem. Sydneyben maradt. Tor. 

pedórombolón jöttünk negyedmagammaJ, Az 
óceánmérőszerkezetet kell megjavítani. Ma-
radhatnék «itthon,1 mert könnyen találhatnék 
egy matrózt, aki cserél velem. Sokan akarnak 
menni a® óceánra. I t t van a vörös François. 
Most őt fogta el 'a vágyódás... a szívbéli f á j -
dalom a távoli tenger után . . . 

FANNY: Neked már elmúlt ez az érzésed? 
MÁRIUSZ: Mintha elmúlt volna. 
FANNY: Nem vagy boldog a tengereken? 
MÁRIUSZ: Az ember mindig boldog, ha 

elérte célját, fis tet Te boldog vagy? 
FANNY: Hogyne! A férjem nagyon jó. 
MÁRIUSZ: Szép házban lakolt 
FANNY: I g e n . . . Szép ház. 
MÁRIUSZ: Szép házad van és szép gyer-

meked. 
FANNY : I g e n . . . Szép gyermekem van. 

Apád mesélte t 
MÁRIUSZ: I g e n . . . az előbb mondta. 

Csodálom, hogy nem irta meg. 
FANNY: Mit mesélt még az apád? 
MÁRIUSZ: Hogy ő a keresztapja a kicsi-

kének és ezért Cézár Máriusznak hivják. 
FANNY: Apád kiérte ezt a két nevet. 
MÁRIUSZ: Ennek nagyon örülök. 
FANNY: Apád egyebet nem mesélt? 
MÁRIUSZ: Mirőlt 
FANNY: A fiaimról. 
MÁRIUSZ: Mit meeélt volna? 
FANNY: Mit tudom én! 
MÁRIUSZ: Hja, igen, mondta, hogy mi-

után a te fiad, te azt hiszed, hogy a világ cso-
dája ez a gyerek. Folyton csak róla beszélsz. 

FANNY: Bizony ez a világ csodája. Már 
kezd járni. Csaknem magában járkál. 

MÁRIUSZ: Milyen sugárzó arccal beszélsz 
róla! Milyen boldog vagy! Panisse is bizo-
nyára nagyon bpldog. 

FANNY: Azt hiszem, igen. 
MÁRIUSZ : Akkor minden rendben van . . . 

hál Istennek, örülök, hogy ilyen jó szinben 
látlak és ilyen jó egészségben. 

FANNY: Te is jó szinben vagy. 
MÁRIUSZ: A tengeri levegő teszi. Meg-

szépültél. 
FANNY: A nyugodt élet és a boldogság 

megszépített. 
MÁRIUSZ: Hát akkor . . . a viszontlátásra, 

kis Fanny. 
FANNY: A viszontlátásra, Máriusz. 
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MÁRIUSZ : Üdvözlöm a férjedet és mondd 
meg, hogy nem akartam a nyugalmát zavarni. 

FANNY i Átadom az Üdvözletet 
MÁRIUSZ: A viszontlátásra. 
FANNY: Isten veled, Máriuszt . . . Mi ez? 
FüTÖ: Panissené asszonyság! Nyissa ki. Jó 

hirt hoztam. 
ESCART : Mélyen tisztelt asszonyom! 

Becses férjed megbízásából van szeren-
csém átnyújtani ezt a csokor virágot és egy-
ben engedd meg, hogy elmondjam ennek a 
történetét. 

FÜTÖ: Halljuk! Halljuk 1 
ESCART: Tehát amint legjobb hangulat-

ban távozni akarok a pályaudvari vendég-
lőből, látóim az én mélyen tisztelt és kedves 
Panisse barátomat, amint leszáll egy autó-
ból, kis kufferrel a kezében. Rögtön kita-
láltam, hogy utazik. 

FÜTŐ: Éljen a kapitány! 
ESCART: Köszönöm. Ebben a pillanatban 

egy szerényén öltözött női hölgy lépett a ba-
rátomhoz és megvételre felkínálta ezeket a 
gyenge kinézésű, de igen jószagu virágokat. 
Panisse barátom megvette, készpénzben ki-
fizette, majd hozzám fordulva igy szólt: „Hé, 
öreg szélhámos, 'ha haza mész, add be útköz-
ben ezeket a virágokat a feleségemnek, persze 
csak ha világos van az ablakban." Átvettem 
a virágot és miután világos volt a a ablak, 
átnyújtom őket, férjed legszebb üdvözleté-
vel. 

FANNY: Köszönöm. 
FÜTÖ: Éljen a háziasszony! 
ESCART: A vonat azóta el is indult és 

az én mélyen tisztelt és szefrétett Panisse 
barátomat elvitte Párizsba. Isten óvja nagy-
rabecsült vitorlakészítő mesterünket a hosszú 
utón. (Rágyújtanak egy vidám nótára.) 

MÁRIUSZ: Igaz, hogy elutazott a 
férjed? 

FANNY: Igaz. 
MÁRIUSZ : Miért nem mondtad meg, 

hogy elutazott? (Fanny hallgat.) Félsz tő. 
lem? 

FANNY: Nem, Máriusz. Nem félek 
tőled. 

MÁRIUSZ: Miért nem irtál nekem! 
FANNY: És te? 
MÁRIUSZ : Én irtam öt-hat levelet, de 

aztán valamennyit eltéptem . . . 
FANNY: Miért! 
MÁRIUSZ: Nem akartam zavarni a csa-

ládi életedet. 
FANNY: Sokat gondoltál a házasságomra! 
MÁRIUSZ: Te azt mondtad, hogy szive-

sebben mész Panissehoz... Én annakidején 
el is hittem . . . 

FANNY: Mert el akartad hinni. 

MÁRIUSZ : Aztán kezdtem kételkedni. 
Gondoltam: „Talán csak azért mondta, mert 
vissza akarta adni a szabadságomat... Ta-
lán igen könnyen hittem el a szavaidat . . . 
Nem fon tos . . . a házassság megtörtént . . , 
Pár héttel az elutazásom u t á n . . . Nem tud-
tál megvárni t 

FANNY: Máriusz, mi most már hiába 
beszélgetünk erről a dologról, segíteni nem 
tudunk r a j t a . . . Eredj el, kérlek. Ne boly-
gassuk a mu l t a t . . . 

MÁRIUSZ: Nem szükséges bolygatni. Ha-
gától is felbukkan, és követeli az igazát. Le-
hetséges, hogy neked van Igazad . . . Szép 
házban élsz, férjed van, gyereked, okosab-
ban teszem, ha elmegyek... Előbb azonban 
szeretnék valamit kérdezni.. . hidd el, nyu-
godtabban fogok elutazni . . . 

FANNY: Mirevaló most a kérdezősködés? 
MÁRIUSZ: Miért ,mentél férjhez ilyen 

gyorsan Panisse-hoz? Miért nem irta meg 
az apám, hogy fiad született! Hogyan lehet-
séges az, hogy Panissenak fiatalember korá-
ban sem volt gyermeke az első feleségétől 
és most Ötven éves fejjel ilyen gyorsan apa 
lett« 

FANNY: Én ezekTe nem tudok felelni! 
Eredj el Máriusz! 

MÁRIUSZ: Hogyan lehetséges az, hogy a 
kis flu az esküvő után hét hónappal szü-
letett t 

FANNY: Honnan tudod? 
MÁRIUSZ: Ott láttam egy keresztelés! 

a jándékot . . . Egy kis dobozt . . . Arany be-
tűkkel van ráírva Cézár Máriusz és a gye-
rek születésének pontos napja . . . 

FANNY: Igaz. Korán született a kisbaba. 
Nyolc hónapra. Az ilyesmi máskor is előfor-
d u l . . . 

MÁRIUSZ: Nem igaz! Tiz hónapos! Te 
hazudtál, nehogy én arra gondoljak. . . 

FANNY: Menj el, Máriusz. . . Mire való 
most ez a beszéd! 

MÁRIUSZ: Vagy Panisseé a gyerek, és 
akkor te már az esküvő előtt a kedvese vol-
tál, vagy pedig a gyereknek én vagyok az 
apja. 

FANNY: Ne faggass! 
MÁRIUSZ: Sohasem fogod velem elhi-

tetni, hogy te a Panisse szeretője voltál. Most 
már érzem az igazat. A gyerek az enyém és 
én egy alávaló gazember vagyok. . . 

FANNY: Nem vagy gazember, Máriusz. 
Semminek sem vagy az oka. . ; 

MÁRIUSZ: Szóval igaz! 
FANNY: Oly mindegy már! 
MÁRIUSZ: Miért nem mondtad meg az 

igazat! Miért küldtél el! 

KL1ÄFÜZÜ Í különlegességek 
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FANNY: Magam gem tudtam. Nem 4B gon. 
doltam rá. Bosszul éreztem magam, amikor el-
utaztál, de azt hittem, hogy ez a bánattól 
van. •. Csak azután tudtam meg a valósá-
got . . . 

MÁRIUSZ : Fanny . . . édes kicsi F a n n y . . . 
bocsáss meg . . . könyörgöm... bocsáss meg 
ti ekein. 

FANNY: Már régen megbocsátottam, mert 
nem értetted meg a szerelmemet. 

MÁRIUSZ: A saját szerelmemet is félre-
ismertem. Nem tudtam, hogy ennyire imád-
lak. Amikor elutaztam a hajón, boldognak 
éreztem magam . , . 

FANNY: Tudom. Olvastam az első leve-
leidet. 

MÁRIUSZ: Keveset gondoltam rád. Szá-
htomra ez a dolog befejeződött . . . Aztán las-
sacskán újra fellángolt bennem. Minél távo-
labb kerültem tőled, annál erősebben fájdult 
meg a szivem... Ha behunytam a szemem, 
csak téged láttalak, amint elsétálsz előttem a 
széleskarimáju szalmakalapodban . . . Igen, 
Igen . . . láttalak, hallottam a lépteidet, ked-
vesen kocogott a papucsod a mólón. . . A szél-
felém hozta a hajad i l l a t á t . . . 

FANNY: Máriusz, ez nem jól van í g y . . . 
nem szabad . . . nagyon későre jár az i d ő . . . 
kérlek, ne beszélj tovább . . . 

MÁRIUSZ: Ezután mindig csak téged lát-
talak . . . Aztán egyszer, amikor már a Karo-
lina-szigetek felé jártunk, borzalma« dolog 
történt velem : elvesztettem az arcodat. . » nem 
emlékeztem, hogy milyen vagy. Behunytam a 
szemem és minden erőmmel igyekeztem rád 
gondolni. Elvesztettelek. Majdnem beleőrültem 
a fájdalomba. Ekkor irtam az apámnak és 
arra kértem, hogy sürgősen küldje el a fény-
képedet. Apám kéretlenül is küldött egy fény. 
képet: felvételt az esküvődről. Akkor már t%y 
hónapja férjnél voltál. Keservesen sirtam. 

FANNY: Én is sirtam, Máriusz. 
MÁRIUSZ: Azért jöttem haza, hogy még-

egyszer lássalak. Arra gondoltam, hogy talán 
nem szereted Panisset . . . talán még mindig 
utánam vágvódol és visszavársz . . . Jól remél-
tem . . . te még mindig szeretsz, Fanny! 
F a n n y . . . hadd csókoljalak meg . . . Két esz-
tendeje vágyódom utána . . . 

FANNY: Nem, Máriusz! Nem szabadi 
Becstelen dolog volna, Máriusz! (Cétdr belép.) 

CÉZÁR: Nem szabad, Máriusz! Nem szrfbad, 
gyerekek I Ebben a házban ! Panisse derék, em. 
berl Nem illikI Jó estét, Fanny! Mit sitólsz 
ehhez a futóbolondhoz? Ugye nagyon meg-
lepődtél. Na de. mint látom, magadhoz tér-
tél! 

MÁRIUSZ: Ki mondta, hogy itt vagyok! 
CÉZÁR: Megsúgta a kisujjam. 

zaiané Breuer Erzsi S 
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MÁRIUSZ: Miért nem Írtad nteg, hogy a 
gyerek at enyém t 

CÉZÁR: A gyerekf Miféle gyerekt! 
FANNY : Mindent elmondtam . . . 
CÉZÁR : Elég rosszul t e t t ed . . . 
MÁRIUSZ: Miértt Milyen cimen akarod 

vitatni, hogy nekem jogom van ehhez az asz. 
szonyhoz és a gyerekhez? 

CÉZÁR: Jogod! Arról nem tudok semmit, 
hogy jogod volna. 

MÁRIUSZ: Nézz Ide, apám. Én nagyon 
szeretlek, mégis arra kérlek, hogy most hagy-
jál bennünket magunkra! 

CÉZÁR: Nagyon helyes, flam. Most már lá-
tom, hogy benőtt a fejed lágya éí magad ls 
férfl lettél, mert már nem respektálod áz apá-
dat. Ez igy helyes. Mégis arra kérlek, gyein 
velem haza. Panisse André feleségét nem illik 
éjszaka meglátogatni, különösen ha az ura 
nincs itthon. 

MÁRIUSZ: Nem megyek. Én itt maradok. 
CÉZÁR: Nem fogsz itt maradni. Eljössz 

apáddal. Panisse teljesttette a kötelességét. 
Felszedte az asszonyodat, nevet adott a bitang 
gyerekednek. Most is uton van és dolgozik, 
hogy még jobban gondoskodjon a fiadnak a 
jövőjéről, te betörsz a házába és el akarod 
lopni a feleségét. Máriusz, ezt nem szabad esi. 
nálni! A mi famíliánkban voltak már kalózok, 
csempészek, hülyék, sőt szegény kocsmárosok 
Is, de becstelen emberek sohasem voltak és 
hem is lesznek, mert amig te itt maradsz, hát 
én sem mozdulok. 

MÁRIUSZ: De kérlek, apám, vannak bizo-
nyos dolgok, amelyeket meg kell magyarázni... 

CÉZÁR: I t t nincs már szükség magyará-
zatra! 

FANNY: Apádnak Igaza v a n . . . menjetek 
el, Máriusz . . . Az uram I (Panisse jön.) 

PANISSE: Én vagyok, Fanny! Ilyen későn 
még dolgozol! 

FANNY: Lekésted a vonatot! 
PANISSE: Dehogy! Képzeld, pont amikor 

be akartam lépni a hálókocsiba, találkoztam C-
galom doktorral. Azt mondja nekem: No, nézd 
csak! 

FANNY: Mit szólsz hozzá, vendégek von-
nak! 

PANISSE: Szervusz, Máriusz, szervusz! 
MÁRIUSZ: Jő estét, Panisse mester. 
PANISSE: Visszaélkeztél! Visszaérkeztél! 
CÉZÁR: Csak átutazóbar van. Nagyon rövid 

vttkdeió, 
PANISSE: Remeküi festesz uniformisban. 

Megnőttél, megerősödtél. Megváltoztál... 
Ugye Fanny, megváltozott!! 

FANNY: De még mennyire. Alig ismertem 
meg. 

MÁRIUSZ: Maguk is megváltoztak. 
CÉZÁR: Mindenki megváltozott. Nincs itt 

semmi baj. Meséld csak, mi történt aztán a 
doktorral, hogy nem ültél vonatra. 
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PANISSE: Képzeld, Cigalon doktor azt 
mondja, hogy a Miette kisbabája, itt a szom-
szédban, már egy hete er6s szamárhurutban 
szenved. Talán rá is megy! 

CÉZÁR : Szegény kölyök I 
PANISSE: Én is sajnálom, de azért mégis 

csak disznóság az auvjától, hogy nem szól egy 
szót sem, naponta átjár hozzánk, pedig jól 
tudja, hogy itt is kisgyerek van a háznál, 

FANNY: És még hozzá folyton kölcsönkéri 
a mi kicsikénk játékait 1 Ezt a babát ma hozta 
vissza. 

CÉZÁR: A mindenségit neki! Képzeljétek el, 
ennek a szamárköhögésnek van egy bacillusa, 
amely rendkívül gyorsan tapad. Afféle repülö-
bacillus, röptében kapja cl a gyerekeket. Bor-
zasztó dolog ez! Egy ilyen bacillus röpdös egy 
darabig, aztán hopp! Nekiugrik a gyerek nya-
kának! Én nagyon értem ezeket a* orvosi dol-
gokat ! 

PANISSE: Hozzáért a gyerek ehhez a babá-
hoz t 

FANNY s Nem! 
PANISSE: Gondolhatjátok, hogy nem utaz-

tam el! Rohantam haza Fannynak megmondani 
ezt a rossz hírt és megkérni, hogy ezt az asz-
szonyt ne engedje be a házba, amig a gyereke 
fel nem gyógyul. És arra is vigyázz, nehogy 
anyád elmenjen hozzájuk látogatóba. Én majd 
elutazom holnap. Hogy van a picit 

FANNY: Forrócska a kis teste. 
PANISSE: J a j Istenem! J a j Istenem! 
CÉZÁR: Szemtelenség Miettetől, hogy idejár, 

amikor tudja, hogy n gyerekének szamárkühö-
gése van. Ennek aztán megmondom holnap a 
véleményemet. 

PANISSE: Reméljük, hogy még nem fer-
tőzte meg a kicsikét! 

CÉZÁR: Egészséges ez a gyerek, mint a 
makk, nem fog rajta könnyen a betegség. 

PANISSE: Ne haragudj, Máriusz, hogy 
ilyen családi dolgokat beszélünk itt előt ted. . . 
tudom, hogy téged nem érdekel, de nekünk na-
gyon fontos . . . Életbevágó dologról van szó . . . 
Borzasztóan meg vagyok ijedve . . . 

FANNY: Ne félj semmit, André . . . 
PANISSE: Hogyne félnék! Te mftgad mon-

dod, hogy fonó a kis teste. Eredj gyorsan, 
mérd meg a lázát. 

CÉZÁR: Eredj flam, eredj. Mérd meg gyor-
san. (Fanny el.) 

PANISSE: Sokáig tart a szabadságt 
MÁRIUSZ: Attól f ü g g . . . 
PANISSE: Attól függ, hogy mit mond a ka-

pitány, mit Első a szolgálat, ugyebárt 
MÁRIUSZ: Ha akaróm, itthon maradhatok 

Marseilleban. 
PANISSE: Maiseillebant Nem rossz élet. És 

te mit szólsz hozzá t 
MÁRIUSZ: Sok mindentől függ. Elsősorban 

magától és Fannytól. 

CÉZÁR: Ez legalább kimondja, amit gondot. 
PANISSE: Ezt nem nagyou értem. 
MÁRIUSZ: Hát kérem, úgy áll a dolog, hoRy 

én Fannyt mindig a menyasszonyomnak tekin-
tettem és annak tekintem most is. 

PANISSE: Annak tekintedt Ez nagyon szép. 
Én nem tekintek semmit, hanem azt tudom, 
hogy Fanny a hites feleségem és a fiamnak az 
anyja. 

MÁRIUSZ: Maga bizonyos abban, hogy ez 
a maga flat 

PANISSE : Máriusz, majdnem két esztendeje 
várok a hazaérkezésedre. Mondhatom, az esküvő 
óta minden áldott este azzal a gondolattal fe-
küdtem le, hogy mi történik, ha ez a flú vissza-
jön t Mit fogok válaszolni, ha érvényesíteni 
akarja a jogaitt Volt időm jól meggondolni a 
választ. Meg is fogalmaztam magamban és sok-
szor elmondtam éjszaka egyedül az ágyamban. 
És most mégis, hogy megjelentél előttem, netn 
tudok feleletet adni. (Fanny vif szőjön.) 

FANNY: Egyáltalán nem néz ki Wtegnek. 
Egy kicsit piros, de azt hiszem, ez az ú j fogá-
tól van. 

PANISSE: Nincs lázaf 
FANNY: Anyám most méri. 
PANISSE: Jó. Ölj le Fanny. Voltaképpen 

mit akarsz f 
MÁRIUSZ: Hallgasson meg engem, Panisse 

mester. Két esztandrtvel ezelőtt csináltam egy 
nagy bolondságot. Erre is sok mentségem van. 
Fanny hazudott nekem. Azután senki sem tud-
hatta, hogy ez a gyerek a világra fog jönni. 
Nem igazság, hogy egy meggondolatlan pilla-
natért tönkretegyem az életemet és ezzel együtt 
másoknak is az életét. 

PANISSE: Kik azok a mások? 
MÁRIUSZ: Fanny, az apám éi a flam. 
PANISSE: És énvelem mi leszt 
MÁRIUSZ: Maga boldog volt csaknem két 

esztendeig. Büszke lehet, mert nagy jótéteményt 
követett el. Nngyon köszönöm, mindazt, amit 
te t t Most azonban legyen bátorsága és adjlt 
vissza, ami az enyém. 

CÉZÁR: Hohó, Máriusz! 
PANISSE: Ne bántsd! Bátor gyerek! Van 

szive mástól óriási áldozatot köretelni. Miután 
itt látlak mind a kettőtöket, miután te közölted 
velem, hogy Marseilk-ben akarsz maradni, meg-
értem, hogy egy kicsit útban vagyok . . . 

FANNY: André! 
PANISSE: Igen, én útban vagyok! Egy do-

loggal kiérdemelném az általános szimpátiát. 
Ha elmennék és véletlenül belefulladnék a ten-
gerbe! Meg is tenném szívesen, Fanny, hogy ez-
zel megszerezzem a boldogságodat. Igen, ám . . , 
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de ha én meghalok, nem látom többé a kis-
gyereket. 

CÉZAB: Senki sem kíván tőled őrültséget. 
PANISSE : Senki sem kívánja tőlem, ez igaz, 

én magam kértem ezt magamtól. Ugy látszik, 
hiába kértem : megtagadtam a saját kérésemet. 
Van itt azonban egy más megoldás. Ezt a meg-
oldást csaknem elfogadtam már abban a pilla-
natban, amikor oltárhoz vezettem Fanny t . . . 

CÉZAB: Mi az a megoldást 
PANISSE: To követeled a feleséged és a 

fiadat, de azt sem tudod, hogy mi az, hogy „gye-
rek' ' . Még a feleségedet sem követelheted, mert 
te nem a feleségedet hagytad itt, hanem a sze-
retődet. Azt a kislányt, akit bújócska közben 
sokszor csókolgattál a rakparton. Ugy-e, őt aka-
rod visszakapni t 

MÁRIUSZ: Fannyt akarom, mert ő az enyém, 
én mindig csak őt szerettem . . . 

PANISSE : Értem, értem . . . de ne felejtsd el, 
hogy szeretni nem nagyon nehéz dologi Más 
érzés is van még a világon! Fanny, engem ne 
kímélj! Ha még szereted ezt a flut és ha azt 
hiszed, hogy nála találod meg a boldogságodat, 
akkor egy percig se habozzál. Én ezt a csapást 
is kibírom valahogy. Te szabad vagy, jól tudod, 
hogy minden kívánságodat teljesítettem, ezt a 
kívánságodat sem fogom ellenezni. Ha válni 
akarsz, nem lesz semmi akadály. Szívesen bele-

megyek abba is, hogy az én hibámból mondják 
ki a válást. 

CÉZAB: Nagyon szépen beszél, de mi lesz a 
gyerekkel t 

PANISSE! A gyerekkelt 
MABIUSZ: A gyermek a miénk! 
PANISSE : A gyermeket is adjam ódat 

Miért nem kívánod a szivemet is, a májamat 
is, a két szemem világát tl 

MABIUSZ: Oil Panisse mester, maga ra-
vaszul kieszelte a dolgot. Nagylelkűen azt 
mondja: „Tessék, itt van az asszony, de a 
gyermek itt maradi" Bemélve, hogy a gyer-
mek nélkül az anyá «ein fog elmenni. Igy 
nem játszunk 1 Ha maga becsületes ember, 
visszaadja & fiamat is, mert a fiu az 
enyém. 

PANISSE: Nem, édes fiam, Máriusz. A 
gyereket nem kapod meg. Talán az anyjánál 
te leszel az erősebb, a te szavadra fog hall-
gatni. A gyereket azonban ne bántsd! Te 
még fiatal vagy, ha porontyot akarsz, majd 
ad az I s t e n . . . Az én fiamat azonban hagyd 
meg nekem. . . Ez az egyetlen boldogságom, 
az elsőszülöttem. 

FANNY: André! Hát ki veheti el tőledt 
PANISSE (hegyezi a fülét): Köhögött a 

gyerek 1 
FANNY: Köhögött! 
CÉZÁR: Nem hallottam! 
PANISSE: Senki sem hallotta, de én meg-

hallottam. (Kisiet.) 
MABIUSZ: No tessék! Itthagyott ben-

nünket. 
CÉZAB: Ne haragudj, de a gyerek köhö-

gése mégis csak fontosaibb, mint ez a sok 
felesleges beszéd. 

MABIUSZ: A gyerek az enyém és ha kö-
hög, elsősoriban nekem van jogom megijedni. 

CÉZAB: Igen, de te nem vagy ijedős. 
FANNY: A gyermek nem a tiéd, Máriusz. 

Te csak a születése előtt voltál az apja. 
MABIUSZ: Ha az apja vagyok valakinek, 

az is maradok mindörökké. 
CÉZAB: Amikor született, négy kilót nyo-

mot . . . négy kiló az anyja testéből. . . Most 
kilenckilós a gyerek . . . öt kilóval több! 
Tudod te mi ez az öt kilót öt kiló szeretet... 
Sok, sok szeretet kell ahhoz, hogy a gyerek 
öt kilót gyarapodjon. . . Én hozzájárultam 
a magam szive melegével... Fanny is hozzá-
járult az anyai szeretetével. De a legtöbb 
érzéssel mégis Panisse gazdagította ' ezt a 
gyereket . . . Te mit adtál ennek a gyerek-
nek t 

MABIUSZ: Az életet. 
CÉZÁR: Az életett Mi az? A kutya is 

életet ad & kölykének és a bika is a kisbor-
j unak . . . Te nem gyereket akartál, csak szó-
rakozást. . . Mit bdszélsz itt életről és apa-
ságról I 

MABIUSZ: Ezt te mondod, apám! Hát 

A Színházi Élet 
bekötési 
minden előfizetőnk és olvasónk 
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Kl az apja a gyereknek, az, aki az életet 
nyúj t ja neki, vagy pedig, aid vásárolja a 
gyerekkocsit! 

CÉZÁR: A gyerekkocsit én vettem neki, 
mert én vagyok a keresztapja és az igazi 
édesapja AZ, aki a szeretetet nyújtja. 

FANNY: Te az apja voltéi, Máriusz, egy 
kis törvénytelen gyereknek, akinek a szüle-
tése egy család boldog nyugalmát veszé-
lyeztette. Az apja voltál egy névtelen gyer. 
meknek, akit egy szegény elhagyott leány 
hordott szégyenkezve és kétségbeesve a szive 
a l a t t . . . az apja voltál egy kis' ártatlannak, 
akire gyalázat várt a földön és a gyermek-
menhely hidegsége. Hod van az a gyerek! 
Nem született megt Az én kicsikém gazda-
gon párnázott mennyezetes ágyban jött a vi-
lágra, a nagymama és nagynénik aggódó 
pillantása körött. Két kredenc »tafirung 
várta, «/.«/. ajándék é» egy diw.es rokonság 
előlegezett szeretete. A környékből összesereg 
lett a familia minden tagja és a férjem fi-
vére két éjszaka utazott, hogy itt legyen, 
amikor majd a kicsike torkán élőször bugy-
gyan ki a hang. Marseilletől Arlesig, ahol 
a férjem rokonai élnek, harminc tisztességes 
házban kigyúltak az örömtüzek, mert Panisse 
mester házában szent husviét ünnepén egész-
séges fiúgyermek látta meg a napot. Har-
minc házban dobogtak meg a szivek és ör-
vendeztek, Hol voltál akkor! Eredj, innen, 
Máriusz. Ez a gyermek sohasem less a tiéd. 

MÁRIUSZ: Te is elárulsz, Fanny!! 
FANNY: Nom, Máríu«z, a szerelmedet so-

hasem árultam el. Miután az apád Itt van 
mellettünk és mivel az ő Iwlcsessége megvé-
delmez minden bolondság ellon, itt a sze-
medbe mondom: szeretlek, még mindig sze-
retlek, talán még sokkal jobban, mint akkor, 
amikor a tied lettem. Minden reggel viszont-
látom az arcodat a kisfiam mosolygásában. 
Amikor az előbb megjelent a képed az ab-
lakban, azt hittem, hogy felboritok mindent 
és a nyakadba ugrok, a lábaim nem engedel-
meskedtek. Ha Bzótlanul kézenfogtál volna, 
Máriusz, követtelek volna bárhová. . . Min-
den gondolkozás nélkül. . . L>e mi lett volna 
azután! Mi lett volna a fiammal? 

MÁRIUSZ: A miénk 1 Jogod van magad-
dal hozni! 

FANNY: Nincs jogom hozzá sem a tör-
vény miatt, sem pedig a boldogságos Isten 
magns «zine előtt? Panisse megmentett»* a/, 
életemet. Ideadta a nevét és víguznailta a 
becsületemet, amelyet könnyelműen elvesztet-
tem. Azon az éjszakán, amikor a gyermek 
először ágaskodott az életért, a kezembe tar-
tottam a kezét és én fájdalmamban bele-
mélyesztettem a körmömet. A doktor oda-
szólt: „Vegye el a kezét, Panisse ur, fájni 
f o g . . . " fin is hallottam ezt a figyelmez-
tetést és elengedtem a kezét, de ő gyorsan 
Visszacsúsztatta és azt mondta: „Tépj en-
gem, karmold a kezem, mert minél több f á j -
dalmat okozol nekem, annál inkább az 
enyém lesz az eljövendő élet." És én a szü-
lés fájdalmában akaratlanul is belemélyesz-
tettem a körmeimet a húsába . . . még most 

Fanny; A szerelmedet sohasem árultam cl 
( L i u l i M r . f 
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it viselt a nyomát . . . ez a sebhely, Máriusz, 
nein a te kezeden v a n . . . Eredj innen, c'redj 
vissza a tengerekre.. . hiszen mindig arról 
álmodoztál, fis ha vigasztalást keresel, gon-
dolj arra, hogy valahol távol egy szegény 
asszony minden este rólad ábrándozik, sze. 
retne hozzádsimulni, szeretne átölelni téged 
és szeretné melletted kipihenni az éhes öle. 
lésedet. 

MÁRIUSZ: Fanny I 
FANNY ! Gondolj egy asszonyra, aki szeretne 

minden este eirógatással lefektetni, mint egy 
kedves, nyűgöt gyereket és szeretne minden reg-
gel csókjaival ébreszteni. 

PANISSE (sápadtan betámolyog): 39.2. 
FANNY i Szent Isten! André! Eredj gyor-

san doktorért! Bohanj, rohanj! (Panisse ti.) 
MÁRIUSZ: 39.21 Mit jelent azt 
CfiZAR: Azt jelenti, hogy a gyerek mégi» 

megkapta a tzamárköhögétt. 
MÁRIUSZ : Majd kiheveri! Minden gyerek 

megkapja. 
CfiZAR: De ez a gyerek ne kapja meg! J a j , 

Istenem, majdnem negyvenfokos láza van. Ur. 
isten etak nem fogod magadhoz venni ezt az 
ártatlan le lket . . . fin nem bánom, ha hálórékli-
ben is találom Honorinet, mégis bemegyek 
a szobába.. . Elvégre én vagyok a nagyapja en-
nek a gyereknek! (Beront.) 

MÁRIUSZ (egyedül) : Szegény kicsike! 80.2. 
Cézár Máriusz! Legalább a neve az enyém.. . 
A nevének a fele. (PanAste jön a$ orvottol.) 

PANISSE ! Doktor úr. a i Istenért, jöjjön 
már, mit tátog! Minden pillanat végzetes lehet! 

DOKTOR! Várjon, várjon egy kicsit, rend-
beszedem magam, így mégsem léphetek hölgyek 
e l é . . . as i l lem. . . 

PANISSE: Fütyülök az l l e m r e ! . . . A gye-
rek talán utolsó óráit éli. 

DOKTOR! Nézd csak, Máriusz! Mikor jöt-
télt! 

PANISSE : Fütyülök Máriuszra! Megy már 
be azonnal a gyerekhez, igen, vagy nemt 

CÉZÁR : 3T.2! 
PANISSE : Ml az a 37.21 
CfiZAR: Annyi láza van a kicsikének. Becses 

anyósod nem tud leolvasni egy hőmérőt. A fog-
sás miatt van cz a kis láz, különben nagyszerűen 
érzi magát! 

DOKTOR: Hát akkor mi a frászt akamakt 
PANISSE i Tessék f t 
DOKTOR: Igenis, azt mondtam: f r á u ! 

Frász! Mégsem lehet egy nyugodtan alvó em-
bert felkölteni! Pláne ez már tizedszer fordul 
»10, mióta ennek a kölyöknek jönnek a fogai. 
firUék már meg, ez a vasgyúró olyan erős, mint 
egy orosilánfóka és maguk mégis minden éjjel 
a halálát várják! Mindig éjfél után, amikor én 
már alszom! Felzavarnak álmomból és elotpel-

tsi 

nek, mint egy halálraítéltet ! fit minden ok nél-
kül. Hát vegyék tudóméiul, hogy én nem va-
gyok goromba ember, mert hitzen az orvottudo-
mányok egyetemes tudora vagyok, azonfelül a 
helybeli akadémia levelező tagja, méglt újból . 
kijelentem: egy frászt fogok én maguknak 
még egyvter eljönni! 

PANISSE: Mit stólsz hozzá, koma, ez most 
megvan sértve, mert a gyerek nem haldoklik 1 

CfiZAR; Doktor úr, ha már Itt van, azért 
nézze meg a gyereket. 

PANISSE: Hiába, egy ilven levelezőt»* 
akármilyen hülye, mégis jó ha kéznél van. 

DOKTOR: Mit nézzek ra j ta t Hogy teg-
nap óta hány kilót gyarapodott t (Panisse is 
at orvos tl.) 

MÁRIUSZ: Belepottyantam ezekbe a dol-
gokba é» mott hiába van igazam, ugy lézen-
gek ebben a hátban, mint egy hülye. 

CfiZAR: Talán az it vagy, fiam. 
MÁRIUSZ i Mindgyárt meglátod, hogy az 

vagyok-e. Ezek a viták itt mind nem érnek 
temmit. Nekem nines mát teendőm, mint két 
hétig Marsellleben maradni és akkor Fanny 
újra az enyém lesz. Még h».t hónap és Pa. 
nute visszaadja » fiamat, akit elrabolt. Ne-
ked mi a véleményed, apámt 

CfiZAR: fin azt gondolom.,, azt gondo. 
l om. . . Nem 1» tudom, mit gondoljak! 

MÁRIUSZ: Még!» mit tanácsol«? 
CfiZAR: Azt tanácsolom, hogy siess, mert 

lakéted a vonatot. 
MÁRIUSZ: Micsodát Hát te i» kidobni 

Az éde» apámt 
CfiZAR: Nem én doblak ki. 
MARIUSZi firtemt Fanny »kar tőlem sür-

gősen megszabadulni. 
CÉZÁR : Ne légy igazságtalan ehhez az 

asszonyhoz. Szeret téged, ő maga mondta. 
N«n ő üldöt el, nem I» én, még kevétbé Pa-
nitte, e* a jó ember. I t t a gyereked jövő-
jéről van szó. A kicsike kér, hogy menj el 
tzépen, csendben... Ennek a gyereknek az az 
érdeke, hogy a» ő kit életét ne bolygatták 
m e g . . . eredj el tiépen Márlutz . . . ! 

MÁRIUSZ (ki* »tünet után) : Igazad van, 
apám. Elmegyek. 

CfiZAR: Kötzönj tzépen PaniMené asz-
monynak. 

MÁRIUSZ: Jóéjt, Fanny. 
FANNY: Isten veled, Máriusz. 
MÁRIUSZ: Mindig csak téged foglak 

tz»retni, 
FANNY: Mindig etak téged »»erettelek. 
CfiZAR: Gyere fiam, gyere. (Indul,) 
MÁRIUSZ: fi* ha ráhajol»» ma ette, súgd 

a fülébe, hogy itt volt az édesapja. (Cttnd. 
ben elmennek.) 

FÜGGÖNY 



AÍegfejtékl határidő: IMS december It. A 
postán beküldött levelezőlapokra ráírandó 
„FEJTORNA". Személyesen Is bevihetők a 
szerkesztőségbe (Aradi-utca 8.) vagy a Szín-
házi Élet Boltba (Erzsébet-körut 7.). Heti 
ajándékot nyerhetnek a Színházi Élet olvasót 
vagy előfizetői, ha legalább egy helyei meg-
fejtést küldenek be. 

BRIDZSFELADVÁNY 

• » 
Û 0,10,8,8,7,2 

0 -

• A, 10,7,1,5,4 

IWIOOM KlÄRI Sil Mi in« 
nyi köze van, mhit a természete* szám-
sorban helyet foglaló bármely tagtársának. 

Am alább láthatd ábra 18 kockáját" 
tttltsUk kt a« 1 - lS - lg terjedő számokkal oly-
képpen, bogy a vlaaatnle* és függőleges so-
rokba jutó 8—8 siám összege mindenkor 
ia-dt, fi—S arám összege pedig 44-et adjon 
eredményűit J I J J 

\ f ' / 
M » 

ü L 12. 

1 
H 4 1 J / j m 

|4 i 11 

/ sW^M \ 
12 H ÍZ 

k 4 pikket mond be. Mindenki passzol. 
Y kör K, 4, 10, pikk 4. 
Hogy kell A-nak továbbjàtiznnt t» mlértt 
Megfejtési batáridő 1032 december 10. Kél 

jutalom. 
BRIDZSMEGFEJ TÊS 

az 1083. 40-es számból: 
1. B: pik K, 8, 3, 0. 
2. B: pik D, 0, 4, 8. 
8. B: káró 8, 6, A, D. 
4. A: treff 6, 7, D, 3. 
8. B: treff, A, 8, plk fi, treff 0. 
«. B: káró 10, 6, 3, treff 10. 
7. B: káró 8, 7, 4, plk 10. 
8. Z nem hozhat mást, csak kört és már 

csak a kör bábbal üthet. 

A H A R M O N I K U S „ T I Z E N H Á R O M " 
A tizenhárma» (18) számnak az égési 

világon elterjedt babonás mesék következ-
tében Igen kis becsülete van. Mindenütt 
félnek tőle. Pedig szegény 13-asnak a ba-
jokhoz és szerencsétlenségekhez éppen any-

JE 

i 

12 
A megfejti-. uiegköiiiiyilrku végett min-

den szám mellé 1—1 betűt Írunk és most 
már a számokat betűikkel együtt a i adott 
meghatározások segítségével írjuk bo meg-
felelő kockáikba, ugy, amint att a kereszt-
rejtvénynél tesszük. 

1 2 3 4 6 0 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 0 
T L J G 0 Ê T E Á B T B R 

Vlaaalnteat I. Hástartásl edénv. — II. 
Takarékba elhelyezett pénzfeleslegünk. — 
III. Amit az erőszak rendesen leavöi. 

Függőlegest I. Állati eredetű tápszer. — 
II. Akt nem ijed meg a saját árnyékától. 
— III. Levegő — összetételekben. 

IDEGEN SZAVAK 
Stratégia 
Szolidaritás 
Archeológia 
Vlsló . 
Neuraszténia 
Klasszifikáció 
Orientáció 

A fenti Idegen szavak pontos magyar 
kifejezéseinek kezdőbetűi a megadott 
sorrendben egy francia politikus nevét 
adják. 

7.M 



Megfejtésül beküldendők: vízszintes 14 . 24. 45 «s fdgtffilege» 1, 8. 8. 

1. 
» . 
14. 

lt. 
l t . 
18. 
11. 
M. 
S3. 
24. 
28. 
27. 
28. 
2t. 
SI. 
22. 
S3. 

VÍZSZINTES! 
Hires zeneszerző és «per A Ja 
Istennő névelővel 
NŐI ruhadarab, spanyol ere-
detű 
Sir 
Franela fizikus 
Vlsszai helyhatározó ran 
l i e 
ßszakafrlkal nép 
Állatkert Berlinben 
Támogat 
Diákjáték 
NS| név 
Sovány, — Idegen nyelven 
Állal — németUI 
Hangnem 
írnok, — latinul 
Vissza: német határosószó 

81. Inkább. Idegen nyelven 
88. Tő 
81. Angol férfinév 
48. Fizetés — Idegen nyelven 
42. V-vel női név 
43. Őrizni — Irántiéul 
43. Csodalámpájáról híres 
48. Etlől származunk 
48. Pesti fürdő mássalhangzói 
38. K-val Eszak-Amerlkában van 

FÜGGOLEGESi 
1. Híres outrák zeneszerző ope-

rettje 
2. Feltaláló 
S. Vlsszai orvosság 
4. Négyes, diáknyelven 
t . K-val moil . Idegen nyelven 
8. Híres operaénekei 

7. Savanyúság 
8. * >bban 
». «-randa filmszínész 

18. Ellentéles kőtíszó 
11. Férje 
IS. Férfi beeéiSnár 
17. Találja 
Sl. Nád — németül 
23. LóveraenymflMÓ 
24/a Berlini fllmsclnésznő 
2«. Férfinév — ldegenesen 
28/a Azonos mássalhangzók 
S3. Német személyesnévmái 
34. Visual tlltóssó 
38. Csónak alkatrésze 
37. R. N. 
41. Német halároaóuó 
44. Római pénz 
48. Franela névelő 
47. Indulatsió 
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Betű* és képrejtvények 
(YPII IOJI d o k t o r ) 

A. 



(BAI.OGH KLÁRI, Budapest) 
Mcgtejlúiül bcküldendflk: vízszintes 1, 24, 57 és a függőleges 1, », ID. 

VÍZSZINTES) 
I. As Gamonilák tierint Árpád 

győzelme Zalán fejedelmen 
11. Délafrik ai állal 
II. Visual latin keflSsbangtó 
U. Érzékszerv 
14 ipso (a. m-i annál 

inkább) 
II. TanácikUitíriaság aa Orou 

Siovjet-Unlá keretében 
II. Olau prepotlció 
M. R o i u lojás — mássalhangzói 
II. Német tiemélyes névmás 
tt . Vtisza: adni — m i i nyelven 

(Ion.) 
14. Peril islnéiz 
18. Végén m-mel, lém 
I». A testek mozgásállapotának 

megváltoztatóla 
II. Angol határosé- és kStőuó 
11. Amerikai saármasátu angol 

Iránt 
12. Aaonot belük 
U . Idegen péns — máualbang. 

«ál 

II. Spanyol hadvezér ét államférfi l 
(1117—1J8I) 7. 

H. Zeus kedrete 8. 
17. Kék aiflldfajta. SkutariMi t . 

került hoaaánk II. 
M. Aionei belük II. 
II. Várat Hollandiában 
<1. Egyforma mássalhangzók 17, 
43. Nemei kettóshangió 18. 
44. A Nap pályálának mindkét oU ÎS. 

dalán iéví égboltozatréu » . 
41 ronne (francia lolyé) M. 
4J. Nagy hal — mástalhangiój 17. 
48. Kan - belül keverve II. 
41. Nemae« U . 
H. Pélaslgel, Meilká déli rátáén 14. 
M. Helyhalároaáui » 
17. André Maurolt regényt 17, 

FÜGGOLEGE81 
1. Donizetti egyik operája 4s! 
I. A mactkaléíékhea tartóié ra- II. 

Íadózó U . 
a álom vegyjele M. 

4. Elárusítóhely (pl. dohány . , . ) S4. 
I. Ige (vitatai testrész) M. 

Ea aa ut, a i égbolton láthalá 
Kupa, kanna — mái nyelvea 

olágla 
Peitl talnéta- éa táncosnő 
A mértan egyik réiao 
Braslllal ét portugál péni-
egyiég 
Kar — mát nyelven 
Latin keltSahangaé 
Rag 
Kell« - franciául (tea.) 
Idegen hoiiamértik 
Visitai világot — németül 
. . . . . . rd a ( o l a u tóy 
Buddhista pap, vagy ueraetot 
Védeti kikötőhely (névelővel) 
Hátiá-Indial Ifiváros 
Sütemény 
Római u á m , l l l l - ren alul 
Délamerikal strucc 
Olasi operaénekes kereutnev» 

akár (kutyafajta) 
NévelS 
Némel prepozíció 
Kettői máttalhungiá 
Angol prepoaielá 

M# 



(Kopouy Ulvill, Trencsén) 
Megfejtésül beküldendők a nyíllal jelzett szavakon kívül a vízszintet 14, 39 és füsgólexeí 19. 31. 

II. 
11. 
II. 
M. 
II. 
II. 
» . 
11. 
II. 
M. 
H. 
» . 
I». 
SI. 
» . 
II. 
M. 
W. 

VÍZSZINTES: 
(A nyíl irányában lolyUtva): 
Idézet ,.A( Illés sztkeréo" e. 
Ady-versből 
Olasz tó 
Siépltószer 
Fémeket t a r t a l m ú i ásvány 
Álmos any)» 
Z. P. !.. 
Csapat, együttes 
H. B. E. 
Vissza: s ióeiata 
U-val kOzben: csiiudesen mond 
Molnár Irl« 
Észrevevésnéi kannáit «só 
Állat 
A stúdió igazgatója 
Elesufltott 
Duna mellett van 
Keleti város 
Esdekelni 
Német névmáe 

M. Kifogástalan 
41. R-reti rom 
41. Város 
41. U. V. M. 
4«. Antatka 
4M. » . , . anás 
41. Magyar kőltő 
ál. Idegen pénz 
U . A kitüntetett kapja 
54. Férfinév 

FÜGGŐLEGES: 
1. (A nyíl Irányában folytatva): 

Idésel „A vár tehér asszonya" 
e. Ady-versből 

I. Járunk rajta 
I. Gíróg betű 
4. Mutatósai 
I. Rest 
I. Főpap 
7. Francia iró flIM—1M7) 
I. Testrása mássalhangzói 

t . 
II. 
It. 
17. 

íí: 
14. ». 
W. ». 
34. 
» . 
17. 
4». 
41. 

44. 
47. 
4*. 
H. 
U. 
» . 

Nép 
Meaéhea hasonló 
Spanyol folyó 
Régi mérték 
Afrikában von 
Önsanyargató 
Az ókorban uralkodó 
Névelővel) szellemi Játék 
BOntetótfirvényk&nyv 
Ital, beiül keverve 
Vissza: ritka - franciául 
Nincsenek szülei 
Vissza: egyeteméről hires 
Kártyajáték 
Német hajé neve a világ-
háborúban 
Kenőcs 
A beteg 
V I Í H I I n ő i n é v 
O-vel férfinév 
Sir 
A nátrium vegyjele 

m 
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(Kellner György, Budapest) 
Megfejtésül beküldendők a stlndaratN-lmrk 

VÍZSZINTES! 
t . Vissza: Jelei 
S. Exotik UH betegség 

11. Föld 
Ii . Vilma: szabószerszám névelő 

vei 
1«. Kimegyek, kijutok — latinul 
18. Oroiva. hátulról 
II. Emóció keidet* 
M. Visual elem 
21. Vonat jár rajta 
22. Hajónak van 
14. Vlsuai tele.onálál keidet* 
2t. Verneuli vígjátéka 
29. Sletiég — mái nyelven 
N . Ásvány 
31. Világító anyag névelővel 
M. V a d . . . 
H. .S'il név becézve 
1K. lakóhely (ékezelhlásr) 
51. A kör része 
41. T. B. 
41. Község 
41. Vlsuai régimódi 
4L Háziállat (névelövej) 
4«. Vissza: » á r n y a i , név»«vi l 

(ékeiethlba) 
47. Il latuer 
11. Állati lakhely 
52. Köszöntök. üdvözlök — 

latinul 
t4. Német fllmszlnésznő. mo«t 

Amerikában lllmeilk 
44. Trója óil királya. Dardanni 

unokája 
i7. Tenger — angolul 
i t . A régi velencei kftitár»aiág 

legnagyobb méltósága vall 
M. Idegen női név (ékeiethlba) 
«2. O. M. M. 
M. Hir betQI ö » u e k e v « v e 
M. K. V. 
17. Bizonyos mezőgazdasági tevé-

kenységet lejt kl 
(8. Helyhatározó é l IgekStf 
M. Shaw színmüve 
72. Kérdi- és személyei névmás 
73. Ásvány 
74. Helyhatározó 
7«. Vissza: egyetértés 
77. Magyar hárfamüvész vezeték-

neve 
81. ütókártya 
82. VlHia: Idegen n<l név 
84. Abeugl 
84. Világhírű magyar MnmOiró 
87. Vissza: Naxas sziget régi nev* 
88. Mássalhangzó 
8». A drótnélküli távírás feltalá-

lója 
II. Kínai hosszmérték 
U . Zágon István vígjátéka 
N . A 21. vízszintes 7. 4 és S-ik 

betűje 
«7. Vissxa: idegen névelő 
M. HIv 

I N . Társaikor 
112. Vissza: határmottan mond 

valamit 
114. Juttatgat 

118. Kisázsiai város. 124-ben és 
787-ben nagy zsinat színhelye 
(fonetikusan) 

111. V i l i m görög szóösszetételek-
ben ulat Jelent 

Itt . Karikás 
111. írásnál esinálja az ember, ha 

nem vigyái 
111. Pagnol színmüve 
111. Lengyel s iámaiáia magyar 

szabadsághős 
II*. B l i o n y u helyietekben mond-

ják 
U t . Vlsuai lalyó, mái ayslvtn 
121 tenger 
l i t . Nem áU 
114. John van Druten színdarabja 
111. Vonatkoió névmái 
IM. Vlsuai máualbangió 
Itt. Uramoltinénebe» 
124. S. T. 
I l i . Hadseregrész 
128. Idegen birtokos névmás 
14«. Borons Elemér színmüve 
142. Mássalhangzó 
144. Visual növény 
14k Vluia i e v e i t — másnyelven 
148. Az „Aira" nöi fősserepe 
141. Csak Jó célzásnál leheUéges 
ÍM. Vl iuat karom - németül 
ÍM. Az íretrtal Iskoláhos tar-

tozó Phllusból való bölcselő 
voll 

ÍM. V l iua t fonetikus köszönés 
ÍM. Autóvenenyiők Jól Ismerik 

f i t a rövidítést 
ÍM. Versfaragó 
l i t . Különösképpen 
l i t . A rómalaknál az e n g e u M é i 

istennője volt 
113. Kelemen Viktor színmüve 
ÍM. Opera 

FÜGGŐLEGES) 
1. Indig Oltó színmüve 
t . Számnév névelővel 
I . Lehár operettje 
4. Vásár más nyelven 
I. Harmath Imre — Fényes 

Szabolcs opereHJe 
4. Bőkeiü ember teu l 
7. Z-veli idegen pénznem 
8. Operett 
I. Meiler Hóul vígjátéka 

II. Hatvany U l i vígjátéka 
11. Visual flilet 
12. Lecsüng 
13. Vonatkoió névmái 
14. Vauary János vígjátéka 
17. A második kerület egy rá-

ne 
23. Staléta - magánhangzói 
23. Vissza: Beismer 
27. Megsemmisítek — latinul 
28. Angol prepoileió 
32. Mértani fogalom 
M. R. Y. 
Sí. A mythológlában: az alvllás 
37. Vissza: s kaviár nyersen 
42. Angol kötőszó 

44. Némely intézkedés 
48. Z-veli s í in 
41. Életuükséglet 
U . Van Ilyen ulndarab és 

kávébál Is 
i t . Sereg 
44. Vissza, * fiatal bóka 
II. Vlssiai a i areon szokott 

lenni 
U . Hunyadi Sándor színmüve 
II. Ráhagy 
M. Vlsuai hir«i angol u l n é i a 

(17Í7—1832) 
« . Rövidítés nsvek *lőft 
17. Macika 
71. Nagy király és hlrsi fllm-

szlnéssnő monogrammja 
71. A villamos itt is van 

(névelővel) 
72. Engem — más nyelven 
74, Vissiat harag — latinul 
78. Vlsszai angol sör 
71. Babay József legendája 
81. Vissiai bibliai név 
81. Német prepozíció 
83. Hoiiáadtam — latinul 
M. Nöi név 
M. Nagy hadveiér és samriksl 

filmszinészaő monogrammja 
M. Fodor LáisM isinmfivi 
M. Operett 
M. Fénytelen — angolai 
M. B. S. 
M. Női név 
M. Molnár Forene vígjátéka 

111. Angol hoiunsérték 
ÍM, Ruhaanyag 
IM. Helyhatároaó 
ÍM. Kevert tea 
1H, Hangszer 
117. Vlsuai Ián van 
III. Sajtó (ékenthlány) 
112. Vlsuai koaykai eszköz 
114. U n t 
117. ügynök - Idegen UÓvll 
111. Ruharéu 
121. Rövlditéi 
123. S i e m é l y u névmái 
ÍM. Betű - fonetikusan 
12«. V i u i a i kályha — nénwHU 
127. V l u i a i Nobel - közepén 

van 
128. Rendszerint s reklamáció Is 
131. Smmját csillapítja 
IN. Tapasztat 
IN. Klegésiité* 
117. Ilyen pohár Ii van 
IN. íráshibák kiküszöbölésére 

való (névelővel) 
141. Vissia; hadisten 
142. Zenesserif 
145. F. A. I. 
147. Vígjáték 
I i i . S-seli kor latinul 
111. Tó — más nyi lvea 
111. Máualhangió 
111. . . . lató 
l i t . Korszak 
lft7. Vissza: nem es 
I N . Latin uetnélyei névmás 
112. Francia névelő 
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ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK: 
(A jutalmakat postán küldjük el) 

ER y dobox GERBEAUD: 
FALUPI IMRE. Bpest, Rázsa-u. 16. III. ti. 
Egy nagy dobos világhírű NIVEA eréme: 
BURDA GIZELLA, Puulattabolct. 

Egy nagy dobos VALERY pouder: 
VÍG V1IM0SNÉ. Bp., Népszlnhdz-u I«. II. 3. 
Nagy Üveg ALTVATER-GESSLER likőr: 
KOLLÁR ILI, Kltpest, Pelőft-u. M. 
KRISTÓF penzióban (Kristóf-tér S.) egy nap: 
VNGHVÁRY GIZELLA. Tatabdnua. Luther-u. 3. 
VIRÁNYI (Ferenciek-tere S.) női sapkája: 
RADÓ PIRI, Bpest, V e m Pdlné-u. 30. 
2 nagy Üveg Grauer-féle RAPID toalett-eeel: 
M AV Alt ASSY NÉ MISKEY ERZSIKE. Békéscsaba. 
APOLLO kozmetika (Erzsébet-kOrut 44.) 

DANDY kOlnlvIs: 
NÉMETH ERZSI. Bpest. S;övetség-u. 361 B. II. 30. 
GÉVA kocm. int. (Irinyi-n. 31.) gyógypudere: 
RÔTII DUCY, Bpetl. Rökk Szildrd-u. 17. 
Nagy üveg SANALBIN szájvíz és fogkrém: 
BRU Y M ANN EMILNÉ. Pesterzsébet, Béla-u. 17. 
1 üveg LYSOFORM, 1 fodorments szájvíz, 

1 LYSOFORM pipereszappan: 
LOMBOS JANOSNE, Felsőpeténu. u. p. Bánk. 
ASTORIA foto (Muzeum-kUrut 1.) portré: 
MOLNÁR ISTVÁN, Bpest. Teréz-kOrut 10. I. 13. 
FOTO SEBES ferzsébet-kOrut 30) portréja: 
WIENER RUDOW, Bpest. Damjanich-u. 13. 
8 «abus ERAFIT cipőápoló különlegesség és 

3 ERADAIM antflop-clpfitisztltó: 
Gráf ZICHY JÁNOSNÉ. Székesfehérvár, Kéal Guârau-

Utca 33. 
1 dobos világhírű KLEIN ORIENT rózsa-

szappan, AIDA szőkítő shampoon-ssappsn: 
KOIIN JOLÁN. Szamalom. 
RÁDIUS-METRO filmszínházba 2—2 Jegy: 
SCHAFFÉR GYŐZŐ, Bpest. Demblnszku-u. 47. /. 7. 
StJG.ifl JÓZSEF. Bpest, Mérleg-u. 8. 
ETERNIT tálaló (Stelner, Nagydlófa-u. 17.): 
RIESZ ÁGNES, Tét (Veszprém m.) 
GE-VJ la azsuros selyentharlsnya: 
POLLÁK GIZELLA. Bpest. Csáku-u. 16. I. 7. 
L'FA FILMSZÍNHÁZRA 2—2 Jegy: 
GYÁRFÁS RUDOU>Nfi, Bpest, Sziget-u. 27. 
ARMUTH ARNOLDNÉ. Bpest, Vaddsz-u. 4. 1, 
'/< kg. vllághlrtt cotfetnmentes HAG babkávéi 
Dr. ASZÓDI GÉZÁN É. Kecskemét. 
DREH ER-MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
KÖRMENDI JÓZSEF. Bpest. Gdt-u. 20. /. 39. 
BEER drogéria (Berlinl-tér 3.) 100 gram 

Marvel-Chlpre, 1 Tuft-puder: 
WE1SZ ENDRE. Kaposvár, Gráf Tisxa-u, 3. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal: 
SEIFERT ZÉNÓ, Bpest, Pdva-u. 3lia. /. S. 
BOON'S kakaókülűnlegesség, fél kg: 
OUT 11 Y HANNA, Dombóvár. 
Zwaek: UNICUM, nagy üveg gyomorerősítő: 
KOVÁCS JUCIK A, Fclsäpöd, Vasúti lator S. 
MEISTER szappangyár mintakollekciója: 
STEINER VILMOSNÉ. Bpest. Népszínház-u. 36. III. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal: 
WEISZ TEREZ. Kalocsa, Szillő-u. 28. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
SCHWALM GYORGYNE, Naputéténn. Vadász-

töltcnuguár. 
2 nagy tubus QUICK gyorsborotvakrém I 
ÖRKÉNYI ISTVÁN. Bpest. Dam]anicli-u. ». f . 3. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpuder: 
LÜW1NGER LÀS7.1.0NË. Bpest. Sziu-u. 40. 1. 6. 

KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: 
MAKLÁRY RENÉE. Szombathelu. 
k-. WANN MANCI. Temesvár, Str. Cameller S3. 
RUSl LÁSZLÓ, Hunedoara, Parlumeria. 
KRAUSZ BÉLÁNÉ. Dunaszerdahclg. Fő-II. 
DHE J'SCHOCK MAGDA, Kostce, Jiskra-u. It 
KELLNER ISTVÁN NÉ. Bpest, Remete-a. 33. III. 61b 
MAYER REZSÓ. Novtsad. Adomovic-telep 92. 

III. csoport. 
HÖTH GÉZA, Veliki Beckerek, Alexandrova ni. t. 

1. (I. 
BAKI DEZSŐ, Satu Mare, Str. Barnutia Slmlon 3. 
MARKÓ MIKLÓS. Kassa. Petőfi-tér 3. 
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S z e r k e s z t ö t ü z e n e t e k 
FÀTH GYULA. (1. Meluik magatubb rendioko-

zat. a tdborszernaou. vaun a tábornagu. 3. Zorn 
t» Huru dánok-e vaui/ svédek?) 

1. Tábornagy a magasabb rendfokozat. 
2. Svédek. 

VIDÉKI SZ1NÉSZRAJ0NGÚ, NYÍREGYHÁZA. 
(Sériés-e az, ha valakin azt mandldk: rí pact?) 

A ripacs kifejezés egyáltalában nem 
sértő. Sokan azt hiszik, onnan szárma-
zik ez a szét, hogy a színész arcát kiette 
a festék és ripacsos lett. Tévedés, A való-
ság ai, hogy Szigeti József szerepelte-
tett egy Ripacs nevü vándorszínészt a 
Csókon szerzett vőlegényben. Ez a figura 
igen nagy sikert aratott, igen népszerű 
lett s azóta is a vándorló falusi életet élű 
színészre mondják, hogy ripacs. 

NAGY KÍVÁNSÁG 2*. (Rajongok Bajor Giziért, 
már írtam neki, homi szeretnék vele találkozni, 
de min csak választ sem kaptam.) 

Nem szabad ezért haragudnia Bajor 
Gizire, A művésznő nagyon el van fog-
lalva, délelőtt próbál, este játszik, iga-
zán nem lehet kivánnl töle, hogy szemé-
lyesen találkozzék mindazokkal, akik 
rajonganak érte. Higyje el, hogyha műi-
den rajongónak csak naponta egy percet 
szánna, kevés lenne neki a huszonnégy 
óra egy nap. ön azt irja, hogy saját férje 
is „Bajor rajongó"-nak neve?!. Maradjon 
is meg továbbra rajongónak. Bár még 
sok-sok olyan lelkes néző ülne a szín-
házak nézőterein, mint ön. 

ül OLERG ASSE. <üt kérdés.) 
1. Zilahy Lajos könyvének Halálos ta-

vasz a cime, Andayénak pedig Soha ilyen 
tavaszt. 2. Nem Hatvany Lili bárónő volt, 
h kit látott. 3. Megkérdeztük a filmgyárat: 
nem ő volt. összetévesztette valakivel. 4. 
Természetesen önnek van igaza, a rádiós 
társaságnak irtunk is ebben az ügyben és 
figyelmeztettük a tévedésre. 5. Levelének 
n kiadóhivatalra vonatkozó részére kiadó-
hivatalunk levélben válaszol. 

A művészet ssent. Fölháborodva olvas-
tuk levelét. Kérjük, keresse fel szerkesz-
tőségünkben Lukács szerkesztő urat, 6 a 
legszigorúbban fog eljárni az illető mű-
terem tulajdonosa ellen. A szerkesztőt 
délelőtt ll-töl délután 6-ig találhatja 
izerkesztőségünkben. 

RÉGI ELŐFIZETŐ U. (Írtam ' pdr kottát, nine. 
hezzá szövegíróm. Mit tettnek?) 

Küldje be a kottákat bármelyik buda-
pesti zeneműkiadónak. Ha azok tetszenek, 

egészen biztos, hogy iratnak hozzá szö-
veget és kiadják. 

EGY OLVASÓ, (Körmendi/ Ferenc elmét ki-
rem.) 

Margit-körut BO. 
PIROS ROZSA. (Van egg-kéi remek darab-

ötletem. Ajánljanak valakit, akivel eggütt meg-
írhatnám.) 

Azt ajánljuk, hogy a darabötleteket Írja 
meg Marton Sándor dr. színpadi ügynök-
ségének (Budapest, Bécsi-utca 1). Ha való-
ban olyan remekek az ötletek, Marton 
Sándor dr. majd talál önnek társszerzőt. 

T. LÍVIA. BELÉNYES. (Küldök egg fényképet 
KMikT) 

Nem, mert oly sötét a kópia, hogy 
mélynyomásban teljesen lehetetlen ropro-
dukálnl. 

SZ. ÁRPÁD. ÚJPEST.) (Ot kérdés.) 
1. A Don Juan című opera 1885-ben 

került bemutatásra. 2. Haraszthy Herraii, 
1621-ben halt meg. 3, Nagy Endre Nagy-
szőllősön született 1877 január 5-én. 4, 
Bárdos ArtUT dr. pesti születésű. 1889-ben, 
március 2-án született. 5. Molnár Ferenc 
„Vörösmalom" cimü vígjátékát a Magyar 
Színház mutatta be, Ti* évvel ezelőtt. 

GYURI, (Lednuhoz irt Minek mi legvu o 
címzése?) 

X, Y. nagyságos urleánynak stb. 
CSITRI 17. (Rokona-e egymásnak a három 

Kertén?) 
Kertész Dezső nem fivére Kertész Mi-

hálynak és nem rokona Kertész Gábor-
nak. Viszont Kertész Gábor Kertész 
Mihálynak az öccse. 

TIZIAN. (Anita Berber táncosnő meghalt-e ét 
ha Igen. mikor és milyen mádon.) 

Meghalt, Prágában, teljesen elszegé-
nyedve. 

KÜZDÉS II. (Édesapám Jegyzői páluára szdnl, 
de in stlnétz szeretnék lenni. Az iskolában a 
tanárok mindig engem szavaltatnak, Adu-, Arámi-
én Petöü-esléken mindig nagg sikerrel szerepel-
tem.) 

Hallgasson az édesapjára, Nagyon 
küzdelmes és nehéz ma a színészi pálya, 
nagyon sokat kell tanulnia, küzdenie, 
szenvednie, hogy vigye valamire. Az, 
hogy ön szépen szaval verseket, egyálta-
lán nem jelenti azt, hogy hivatott erre 
a pályára. Ha lematurált, jelentkezzék az 
Országos Színművészeti Akadémiánál és 
ha olt találják önt rendkívüli tehetség-
nek, csak akkor menjen erre a pályára. 
Különben semmi esetre. 

CVKLOP GARAGE « 3 1 
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MELÁNIA DEI. (1. Greta Garbo elmét ké-
rem. 2. Dr. Völgyest Ferenc elmét kérem. S. 
Tessék átadni Farkas Imre urnák legszívélye-
sebb üdvözletemet.) 

1. M. G. M., Los Angeles, Kalifornia. 
Er a elme, most azonban Stockholmban 
van, oda is irhát neki. 2 Wekerle Sán-
dor-utca 19. 3. Átadtuk, köszöni szépen 
az üdvözletet. 

KÍVÁNCSI. (Szeretnék Mrdeliit a Rövidített 
Apróban, hogy küldhetem be önöknek a pénzt, 
a posta nem veszi Iii, levélben tilos, magyar 
bilueget itt nem lehet kapni.) 

Küldjön nemzetközi válaszdijszelvényt. 
(Coupon reponse intemational-t.) 

BRONZHAJÜ. (Irhat-e valaki darabot más-
nak as ötletéből.) 

Nagyon sok példa van rá. Állapodja-
nak csak meg nyugodtan. 

MÁRIA. (Három kérdés.) 
1. Lehet hálókocsi nélkül is. 2. Pathee 

Film, Párizs és Osso Film, Párizs. 3. Re-
gents Garden Hotel 6. Rue Demours. 
Magyar ember az igazgatója, Somogyi-
nak hívják. 

Dr. V. IVÁN. GYULA. (A pályázatokra csak 
előfizeti küldhet be megfejtést?) 

Kivétel nélkül mindem olvasónk és 
minden előfizetőnk pályázhat. 

ARANYSZŐKE LESZ, M Ä 
használja. I .®0 pengő. Barna vagy fekete hajat 

nyer az Elsner-file dfóklvonattól (1.60 pengő). 
E i s n e r d r o g é r i a , főh. kam. száll. Andrássy-a 37 
Lerakatok: Szegeden Mannheim Sas Drogéria 

Targu Mure« Fekete Mihály Drogéria 

CS. M-, SZEGED. (Meséket ajánlok a gyerek-
lapba.) 

A mese honoráriumát elküldtük. Ujab-
bat csak januárban kérünk. 

BARITON. (Felmegyek Pestre, hoou egy ének-
tanártól véleményt kérlek, érdemes-e kiképez-
tetnem magam. Leveleizem-e ezt meg előre va-
lameluik énektanárral, vagu csak állitsak be 
hozzá?) 

Feltétlenül Írjon előre a jelzett címre 
és jelezze, hogy mikor keresi fel, 

KATÓ. (Autogramot akar kérni három fllm-
szInesznitH.) 

í r jon egy-egy kedves levelet az alább 
megadott elmekre és biztos, hogy mind-
három művésznőtől kap autogramos 
fényképet. Nagy Kató, Berlin-Grunewald, 
Winklerstrasse 1, Eggerth Márta, Berlin 
SW10. Krausenstrasse 36—37 és Gaál 
Franciska, Budapest, Báthory-utca 2. 

Orvos huga. Nyerhet máskor is. 
Edita In Romania. A kért cim Madzsar 

Alice, Ferenc József-rakpart 26. 
18 éves bakfis. Wolf Albach Retty el-

me: Berlin' S, W. 19. Krausenstrasse 38— 
39. Nagyon szívesen küld autogramos 
fényképet 

Tagseherer Károly. Kifejezetten sta-
tiszta-börze — nincs. A Filmklub cime: 
Budapest, Erzsébet-körut 1.. 

Vadludak. Megkaptuk és szives türel-
mét kérjük. 

SZÍNHÁZI ÉLET EGYES SZÁMÁNAK ARAI Macraroruág: 60 fillér. - Ausztriai - . 9 0 »chilling. — 
oulávla: 8 dinár. — Csehszlovákia: 5 ÍK. — kománlai 20 lel. — Olauoruági 3 lira. — Anglia: 

1 shilling. — Németomág: 60 pfennig. Amerikai 20 cent. 
NEGYEDÉVI ELŐFIZETÉS) Magyarország: 6.50 pengő. - Ausztria] 9 schilling. — Jugoszlávia) 96 
dinár. - Csehszlovákia: 60 ÜK. — Romániai 250 lei. — Olaszországi 35 Ura. — Angliát 10 shilling. — 
Németország: 6.50 aranymárka. — Amerika: 1.70 dollár. A többi országok: 10 pengő. (Az előfizetési di jak 
Magyarországról postautalványon küldhetők be, vagy pedig átutalhatók a Színházi Élet 41.856. izámu 
postatakarékpénztár! számlájára. Külföldről bankátutalással, vagy «bizományosaink utján, vagy 

postán kérjük.) 
F0BIZOMANYOSOK: Ausztria: Hermann Goldschmiedt G. m. h. H.. Wien, I. Bezirk WolUelle 11. 
Telefon: R. 23—5—20. Für Österreich Herausgeber und verantwortlicher Schriftleiter: Pereszlényi Pál, 
Wien, n . , Vorgartenstrasse 195. Telefon: R. 46—5—80. — Franciaország: Libraire Universum J. 
Gondol, Paris 33. rue Mazarine. - Olaszország: Libreria Adria, Trieste, Via del Coroneo 13. - Bel-
glum: Agence Déchenne, Bruxelles, Rue du Persil 16-22. - Jugoszláviai Agentur Avala 
A G , Beograd, Kralja Ferdinando 2. — Csehsslovákla: Weiss M., Bratislava (Po-
zsony). - Ruszlnszkó: Pallas Könyv- és Lapterjesztő Vállalat Uzhorod. - Románia: Pallas 
Könyv- és Lapterjesztő Vállalat, Cluj (Kolozsvár). - Németországi (Szerkesztőség él kiadóhivatal): 
Dr Vásárhelyi Gyula, Berlin, W9. Voss Strasse 31. - Angliai Librairie Européenne London, W. I. 
Charlotte street 1. - U. S. A.: Kerekes Bros 208 East 86-th Street. New York („Szabadság"), Cleve-
land O 4232 Lorain Rue. - Argentins: Alexander Barna (Dé amerikai Magyarság) Buenos Aire., 

CasUIa Correo 1483. - Uruguay: Schulhof Eugénia, Casilla Correo 1165, Montevideo. 

Redaktion und Verwaltung fü r Österreich und Tschechoslowakei: Michael Winkler, Wien, VII., 
Badhausgasse 1. Tel.: B 34-3-81 

Kéziratokat, képeket, ,1b nem őrzünk meg s nem adunk vissza még akkor s e m . . h a ^ J j « ^ ' 
külön felkérnek, vagy vlsszportót küldenek. A szerkesztiség nem vállal értük semmiféle felelősseget. 

Hirdetések millimétersora a darabréssben 81 flll., mis elhelyezésben 1— P. 

Színházi Élet, színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség 
Ä Ä T S w ^ * T d , : A U t 0 m a , a M f t _ 7 _ 9 0 ' F i 0 k k i a ^ h l V 4 u W u Â ^ 4 ™ i h à z i T l i e t A ^ . 

Felelős szerkesstő és kiadó: INCZE SÁNDOR 
Szerkesztő: LUKACS GYULA 

NYOMATOTT A GLOBUS NYOMDAI MÜINTÉZET RT. MÉLYNYOMÓ KÖRFORGÓGÉPEIN. -
NYOMDAIGAZGATOt BAVAS M. 



Hétfőn olvassa 
a 

REGGELI ÚJSÁGOT + 
Hacsek és S a j ó 
Szines sportmelléklet. 

Édes ajándék 
NAGY IMRE 
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Ö t e z e r i r / c c 
cimü ötkötetes diszmüve 

Prospektust küld: az OJSAG kiadó-
hivatala, Budapest VI., Ó-utca 12. 




