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Herczeg Ferenc elárulja: 
volt Cecil a Török-utcában! 

A Hűvösvölgyben az októberi ve-
rőfény búcsúztatja a vénasszonyok 
nyarat. Utolsó sugaraiban sütké-
rezve sétálgatunk Herczeg Ferenc-
cel a falevelekből szőtt dús szőnye-
gen. A magyar írók fejedelme kü-
lönösen joüedvű ezen a verőfényes 
vasarnapon. Szombat este viszont-
látta hüszév előtti művét, a »Kék 
rókát«, a Nemzeti Színház ú j Ka-
maraszínházában parádés szerep-
osztásban é3 az előkelő közönség 
tomboló lelkesedése igazolta, hogy 
ez a vígjáték dacolva az elmúlt 
két évtizeddel, ma is friss, érdekes 
és — aktuális. Időálló a darab, 
mert illusztris írója azonkívül, 
hogy mulattatni akart, a legtisz-
tább irodalmi eszközökkel írta meg 
»bulvár-vígjátékát«, amelynek húsz 
esztendő alatt minden modern nem-
zet szakértő közönsége tapsolt. 

— Volt-e Cecil a Török-utcában? 
— ezt a problémát Vetette fel a 
darab. 

Húsz esztendővel ezelőtt a Szín-
házi Elet körkérdés alakjában sza-
vaztatta meg a közönségét, hogy 
vájjon Herczeg Ferenc ma már 
klasszikus hősnője, a Ltifürikészhe-
tetlen. Cecil volt-e a Török-iutcá-
ban az udvarlójánál, vagy csak 
alaptalan rágalmakkal gyanúsítot-
ták 1 Mit mond most err ól a kérdés-
ről a nagy magyar Író? 

— A darab szövegéből — kezdi 
Herczeg Ferenc —- nem derül ki ha-
tározottan, hogy meglátogatta-e 
Cecil Trill ibárót vagy seim. Húsz 
esztendővel ezelőtt Varsányi Irén 
a próbákon hozzám fordult és meg-
kért: írjak be egyetlen mondatot, 
amely valószínűsíti, hogy a hősnőt 
igaztalanul vádolják. Nem vállal-
koztam erre a feladatra, hanem 
arra kértem a nagy művésznőt, 
hogy játssza el a figurát úgy, 
ahogy elképzeli. Varsányi íréin sa-
ját felfogása szerint vitte szín-
padira azi asszony alakját és itt a 
közönség megvolt arról győződve, 
hogy a hűtlenséggel vádolt feleség 
— ártatlan. Nemsokára végignéz-
tem a bécsi premiert és meglepetés-
sel láttam, hogy Leopoldine Kon-
stantin, a vígjáték ottani hősnője 
úgy játssza a szerepet, hogy kétség 
sem férhetett a bűnösségéhez. Ettől 
kezdve változatosan alakult Cecil 
karrierje. Sok (helyen nem is ő 
döntötte el a saját tisztességét, ha-
nem a környezete. Ahol a férjet 
pipogya fráter játszotta •es az ud-
varlót ismert Don Juan, ott elhitte 
a publikum, hogy a házasságtörés 
megtörtént. Másutt rokonszenves 
színész férfiasan alakította a fér-
jet és ugyanakkor Trill báró meg-
személyesítője igyekezett humorra 
játszani a figurát: ennek az lett a 
következménye, hogy a közönség 
uem hitt a látogatás valószínüsé-
ben. 

Az illusztris író szeretetreméltó 
kedvességgel beszél ezekről a régi 
dolgokról és színdarabjátnak alak-
jairól, mintha meghitt, kedves ba-
rátokról csevegne. Valóságos in-
diszkréciónak hangzik, amikor fel-
tesszük a kérdést: 

— És mi történt volna a hősnő-
vel, ha egyáltalán nem kerül színre 
a darab? Ha valamilyen írói sze-
szély folytán nem engedte volna 
Bajor Gizi és Harczeg Ferenc a Nemzeti—Ka-

mara színpadán a »Kék róka« reprizen 
(Foto László) 



Darányi Kálmán miniszterelnököt, Hóman Bálint 
a Nemzeti Színház igazgatója ü 

me® Excellenciád, hogy a darab 
színpadra jusson, hanem csak 
könyvalakban jelenhetik meg, — 
ebben az esetben jár tie Cecil a 
Török-utcában ? 

— Az olvasó fantáziájára van 
bízva. Az én privát véleményem 
szerint igenis járt. En így írtam 
meg a színdarabot. De természete-
sen az ilyesfajta látogatásnál az 
életben is ritkán akadnak okmány-
szerű bizonyítékok, nem is lehetett 
teihát ezt a kérdést kiélezini. 

— Mi a véleménye Bajor Gizi 
alakításának erre vonatkozó ré-
széről? Az ő Cecilje volt-ie a Tö-
rök-utcában vagy sem? 

A költő egy kicsit gondolkodott, 
aztán mosolyogva így szólt: 

— Azt hiszem, hogy volt Trill bá-
rónál, de ezen az egyetlen látogatá-
son semmisem történt közöttük. 

íme tehát egy új változata a Ce-
cil problémának. Berezeg Ferenc 
meg is magyarázza ezt a feltevést. 

— Elfelejtjük, hogy negyedszázad-
dal ezelőtt más társadalmi szoká-

kultuszminisztert és feleségét Németh Antal dr. 
vözli a szinház-megnyitó estén 

(László foto) 

sok uralkodtak. Manapság el lehet 
még azt is képzelni, hogy egy úri-
asszony meglátogat egy agglegényt 
a lakásán, anélkül, hogy bármi kö-
zük volna egymáshoz. A régi jó 
békevilágiban, — és a háború bizony 
még sokszor a békéhez számított — 
nagyobb probléma volt egy ilyen 
látogatás. Ez volt az oka annak, 
hogy vitatkoztak Cecil asszony ki-
rándulásán. Nem akarom leleplezni 
a békebeli randevúkat, de abban az 
időben nem is voltak olyan mohnak 
az emberek, mint manapság. Na-
gyon gyakran előfordult, isőt a sze-
relmi etikethez tartozott, hogy egy 
lefátyolozott hölgy amikcir először 
surrant be a férfi lakására, ott úgy 
érezte magát, mint eg*y ex territoriá-
lis helyen, ahol védi őt a vendég-
jog. Az ilyen első találkozáson a 
legtöbbször nem történt an-ás, mint-
hogy a lovag hódolattal kezetcsó-
kcit őnagyságának és a sorsra, ille-
tőleg a második látogatásra bízta 
az érzelmek további alakulását. 

Megkértük He rezeg Ferencet, 
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Bethlen Margit grófnő gratulál Bajor Gizinek 

(A mostani reprízen a külföldet 
utánozzak: egyáltalán nem esik szó 
Cecil éveiről. Herczeg Ferenc hí-
res alakja 1917-ben született, — .te- • 
hát 'húszéves».) 

A Kék róka egyébként azon ritka 
magyar darabok közé tartozik, ame-
lyek Párizsban színre kerültek — 
és sikert arattak. A legritkábban 
fordul elő a francia fővárosiban, 
hogy középeurópai darabnak átütő-
erejű sikere legyen. A Kék róka 
sokszáz előadást ért el és a franteia 
»ajtó egyhangúan lelkesedett a da-
rabért és írójáért. A Le Temps azt 
írta, hogy tanuljanak a párizsiak 

a Kék rókától, hogyan 
kell francia darabot 
írni, ihogyan kell a 
francia eszprit 'meg-
csillogtatni. Szóbahoz-
tuk Herczeg Ferencnek 
a párizsi lapok legen-
dás elragadtatását Mo-
solyogva hárította el a 
dicséreteket és csupán 
ennyit mondott: 

— Az igaz, hogy a Le 
Temps kritikájának 
nagyon örültem és a 
példányt még ma is őr-
zöm. így kezdte ugyan-
is a premierbeszámolót: 
»Herczeg Ferencnek. 
egy i f j ú magyar író-
nak a darabját mutat-
ták be...« 
Herczeg Ferenc, Bajor Gizi, 
Hóman Bálint a »Kék róka« 

egyik szünetében 
(László fotók) 

mondjon még valamit a Kék róka 
fantasztikus karrierjéről. 

— Ott -kezdem, .hogy pontosan 
négyszer adtam, el filmre a témát. 
Önhibámon kívül! Elmondhatom, 
hogy erről a rókáról már négy bőrt 
húztam le. A Svens ka annakidején 
néma filmet készített belelőle. M>ost 
negyedszer és véglegesen az Ufá-
nak adtam el a. hangos-, illetve a 
beszélő jogokat és azt hallom, hogy 
rövidesen megkezdődnek a felvéte-
lek. 

— A címmel és a darabban előfor-
duló prémekkel volt némi változás 
az idők során. Amerikában »Ezüst-
róka« címen játszották a vígjátékot, 
mert ott ez veit az értékesebb 
prém. Annakidején a hősnő így 
szólt a harmadik felvonásban: 
»Olyan mélyre nem süllyedhetek, 
hogy mókust viseljek.« iMost Bajor 
Gizi ezt mondja: »Olyan mélyre 
nem süllyedhetek, hogy nyuszit vi-
seljek.« Ennek az a magyarázata, 
hogy a mókus húsz esztendő alatt 
karriert csinált és ma mint hallom, 
egyike a legértékesebb pr érmeknek. 

— Van a darabban egy mondat, 
ami még sokkal változatosabb kar-
riert futott be. Cecil egy (helyen 
azt mondja: »Huszonhétéves va-
gyok!« Varsányi Irén a premieren 
a legnagyobb .megdöbbenésemre így 
szólt: »Huszonkilencéves vagyok!« 
ö volt az egész világon az egyet-
len színésznő, aki keveselte a hu-
szonhét esztendőt, neftia ebben az 
időben imég sokkal fiatalabbnak 
festett. Grammatioa viszont leszál-
lította két esztendővel Cecil korát. 
Bécsben és Párizsban egyszerűen 
elhagyták a íhölgy korát. 



M@thlm HairgÊgtêifnë 
Jimbâzi 

SÁNDOR: Rendben van, veodéget hozok; Trill bárót, äz aviatikust. 
Bajor Gizi, Kiss Ferenc, Rajnay Gábor 

Nemzeti—Kamara Színház; Kék róka (Fotu Vajda M, Pál) 

Kissé félve mentem el múlt este 
a Kamara Színház megnyitójára, 
Herczeg Ferenc híres Kék rókájá-
hoz, Húsz év előtt gyönyörködtem 
benne először. Most is előttem áll 
Varsányi Irén elragadó alakítása, 
Hegedűs páratlan Paulusa, de hát 
húsz év hosszú idő, ezalatt nemcsak 
egy szépasszony, hanem egy jó da-
rab is megvénülhet, különösen, mert 
utóbbinak nem áll rendelkezésére a 
moderrn kozmetika és szépségszabá-
szat, amelyet nekünk, mostani nők-
nek egyszerű levelezőlapra házhoz 
szállítanak. Azonkívül az ilyen fel-

elevenítés, tudja Isten, valahogy 
mindig kockázatos. A múltban ra-
gyogónak látott színek másodszor 
már, rendszerint nem viliódnak a 
régi fénnyel, a szavak megkopnak, 
az egykor meglepő új gondolatok 
banálisan hatnak. Gyakran megjár-
tam már ilyen módon, örömmel és 
várakozástelten mentem el a szín-
házba és kiábrándultan jöttem el. 
— Hát csak ez volt? — kérdeztem 
magamtól megszontyolodva. 

Nos hát, ez egyszer nem így volt! 
Olyan érdekkel figyeltem Cecil és 
Sándor szikrázó párbeszédeit, mint-



CECIL: Nézze öreg Paulus, én tudom jól, hogy a mi 
házasságunkban mindenért engem terhel a felelősség. 

Kiss Ferenc és Bajor Gizi 
Nemzeti—Kamara Színház: Kék róka (Foto Vajda M. Pál) 

ha nem is emlékeztem 
volna minden egyes 
szóra. Mert csodalatos-
képpen, húsz esztendő 
alatt úgyszólván sem-
mit sem felejtettem el 
belőle. A darab él, most 
is él! Emiéi nagyobb di-
cséretet nem mondhatok 
neki. Annyiban válto-
zott, amennyiben a kor-
szellem is előrehaladt, 
jó vagy rossz úton, eb-
ben az esetben mellékes. 
Az előadás kitűnő, bár 
más, mint a régi volt. 
Nem is lehet máskép-
pen, hiszen minden szí-
nész a saját egyénisé-
gét és saját felfogását 
viszi a szerepébe. Olyan 
ez, mintha ugyanazt a 
témát Herczeg, Molnár, 
vagy Hunyady Sándor 
dolgozná fel. Ugyanaz 
a tartalom, más, egé-
szen új ízzel, színnel és 
lélekkel. Varsányinál 
azzal a meggyőződéssel 
mentünk el a színház-
ból, hogy Cecil nem járt 
a Török-utcában, vagy. 
ha igen: bizoriyára a 
szűcsnél volt. Bajor 
Gizi játéka az ellenke-
zőről győe meg bennün-
ket. De ez nem baj, 
mert az ő alakításánál 
nem is esik az olyan 
súlyosan a latba. Ott 
volt, nem volt ott, majd-
nem mindegy. Sándort 
szerette, szereti és ez 
az egyedüli, ami számít. 
Olyan meggyőzően, szé-
pen, melegen csinálja, 
hogy el is hiszik neki. 
Húsz évvel ezelőtt talán 
kevésbbé sikerült volna 
meggyőzni bennünket és 
ez az, amiből látom, 
hogy az idő mégis csak 
eljárt felettünk. 

Rajnai méltó part-
nere. örömmel szöge-
zem, le a tényt, hogy 
minden bohózati mel-

íiCL"" 
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(SÁNDOR: Nem isi képzelik, (milyen ; hihetetlen szerencséje van ennek a Trillnek. 
Bajor Gizi, Rajnay Gábor, Jávor Pál, Kiss Ferenc 

Nemzeti—Kamara Színház: »Kék róka« (Foto Vajda M. Pál) 

lékízt elhagyott játékából. Olyan 
őszinte, komoly és erős szenvedélyes 
haragjában, féltékenységében, szerel-
mében., hogy csak azt sajnálom, 
hogy nem írnak számára elég ilyen-
szerű szerepet. Jávort is nagyon 
megszerettem ezen az estén, örülök, 
hogy ő sem fogta föl szereltét bo-
hőzati szellemben. Rápolthy Anná-
nál az a kifogásom, hogy túlsikke-
Sen öltözött úgy az első, mint a 
második felvonásban. Kissé ízlés te-
lenebbül az elején, kevesebb sikkel 
a végén, jobban megfelelt vobrn a 
szerep szellemének. A piros-lték es-
télyi összeállítás olyan jó, hogy eset-
leg magam is utánozni fogom. 

Kiss Ferencnek van a legnehe-
zebb dolga: Hegedüst kellett feled-
tetnie. Ez a nagy művész olyan 
sajátos valaki volt, hogy minden 

szerepre rányomta elmoshatatlanul 
a maga egyéniségét. Azt a bölcs, 
derűs, fölényes lelket, amelyhez any-
nyira talált az öreg Paulus szerepe. 
Kiss Ferenc robusztus egészsége 
más, bár semmivel sem értéktele-
nebb figurát csmált Paulusból. 
Egyedüli kifogásom ellene, hogy... 
nem Hegedűs Gyula. De Istenem, 
Kiss Ferencnek lenni sem kisebb 
dicsőség! 

* 
A másik premier, a »Láz«, amelyet 

a Művész Színházban• adtak, egészen 
más zsánerű darab. Lakatos László 
írta, sok szép színpadi siker szer-
zője. Dráma a szó nemes értelmié-
ben, amelybe csak Góth kedélyes 
orosz-tanába és Vízvári Mariska 
anyós-figurája hoz néha némi derűt. 
Utóbbinak megjelenése, modora és 
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pár szava minden szín-
padi segédlet nélkül tel-
jesen elibénk varázsolja 
azt a gyönyörű családi 
kört, amelyben a törté-
net hőse, a szegény Tö-
rök dr. vergődik. Elejé-
től végig érdekes cse-
lekmény, jól megrajzolt 
egyéniségekkel, akik lo-
gikusan követelik ter-
mészetük és szenvedé-
lyeik sugallatát, még 
akkor is, amikor a cse-
lekedeteik néha illogi-
kusan hatnak. Orvosi 
rendelő, rendőrségi val-
latás mindig szerencsés 
talaj a közönség szá-
mára, de ebben az eset-

Cecil 
Bajor Gizi 

Nemzeti—Kamara Színház: 
Kék róka 

ben az a m i dönt és 
nem az ah o l. 

Dr. Török Miklós fő-
orvos felesége, Kamilla, 
évek óta gyógyíthatat-
lan beteg. A fiatal or-
vos kényszerűségből 
vett el nála jóval idő-
sebb nőt és most tisz-
tességből marad mellet-
te. Mindketten szeren-
csétlenek. A betegségé-
ben türelmetlen és fél-
tékeny asszony szörnyű 
jelenetben vágja oda a 
férjének, hogy legszíve-
sebben megölné, majd 

LENCSI: Hát akkor beme-
gyünk a varosba. 
Kiss Ferenc és Rápolthy 

Anna 
Nemzeti—Kamara Szinbáz: 

Kék róka 
((Foto Vajda M. Pál) 



TÖRÖK: Méltóságos asszony, 
a szíve tizennyolcéves! 
Nagy György és Simonyi 

Mária 
Művész Színház; »Láz« 

egy perccel később azért 
könyörög a bejövő or-
vosprofesszornak, hogy 
szabadítsa meg őt kín-
jaitól, akár a halál 
árán is. Tipikus hiszte-
rika. (Tamóczay Anna 
remekel a szerepben.) 

TÖRÖKNB: Jó ízlése van a 
doktorkisasszonynak . . . Cha-
nelt használ. 
Nagy György, Tamóczay 

Anna és Szende Mária 
Művész Színház; »Láz« 

(Angelo fotók) 

A ápolónő, Szende Mária — eïso 
fellépése ez a pesti közönség előtt 
— miután végighallgatta mindezt, 
felviszi szobájába a beteget, (ab-
ban a szanatóriumban laknak, ahol 
a férj orvos), majd lejön a tanár 
által rendelt morphinért, beadja azt 
és újból lejön jelenteni az asszony 
állapotát. Miklós, a férj, az ápolónő 
ellenkezése dacára, felmegy a felesé-
géhez. 

A második felvonásban az orvos-
nak már új felesége van, egy nála 
húsz évvel f iatalabb gyerekasszony. 
Ekkor tudjuk meg, hogy Miklós 
azon a bizonyos estén a feleségét 
haldokolva találta már. A tanár 
szívbénulást állapított meg. Minden 
rendben volna, de a rendőrség név-
telen feljelentő levelet kap, exhumál-
ják a tetemet és kiderül, hogy fél-



BARATHYNÉ: Boldog az éu 
kisasszony-leányom? 

MAGDA; Boldogabb már nem 
is lehetnék. 
Németh Romola és Sinu*wi 

Mária 
Művész Színház: »Láz« 

Már teljesen megszo-
rult a hurok a nyaka 
körül, almikor elkeve-
redve vattakötegek és 
orvosságosüvegek közt 
egy üvegcsében megta-
lálják a hiányzó mér-
get. Rendben volna 
minden. De az orvost 
most már gyötri a két-

DR. GERÉBI IRMA: Tanár 
úr már látta a Röntgent? 

A TAN AR: Láttam, dok-
tor úr! 

Góth Sándor és Hollón 
Adrienné 

Művész Színház: »Láz« 
(Angelo-íotók) 

gramm, morphin, óriási adag méreg. 
okozta a halált. A gyanú az orvosra 
hárul, aki felháborodva, majd két-
ségbeesetten védekezik. A korona-
tanú, az ápolónő eleinte menteni 
igyekszik Miklóst, de utóbb, amikor 
az orvos felesége beront a rendőr-
tanácsos szobájába és a férje nya-
kába dobja magát, hirtelen megvál-
toztatja első vallomását. Esküvel 
vallja, hogy Miklós ti gyilkos, ö al-
tatta el örökre a feleségét, amikor 
a végzetes estén egyedül bement 
hozzá. No, dehát ez csak szubjektív 
gyanú, tárgyi bizonyíték nélkül. Az 
a kérdés: hiány zik-e fél g ramm mor-
phin, az orvosi rendelőből, igen, vagy 
nem? Ha igen... 

Hiányzik! Miklós tagad, de hiába. 



ség: vájjon csakugyan ' öngyilkos 
lett-e Kamilla? hirtelen agyá-
ba nyilalik az igazság: az ápoló-
nő a tettes! ö ölte meg a felesé-
gét. Kérdőre vonja és a lány vall. 
Igen, ő tette, mert féltette Miklós 
életét, akit az asszony megöléssel fe-
nyegetett. És azért tette, mert sze-
rette Miklóst. Később pedig ugyan-
csak ő jelentette fel, mert nem tudta 
más asszony karjaiban látni. Végül 
azonban győzött a szerelem a félté-
kenység fölött és ő lopta vissza a 
hiányzó morphint. Jelentse fel Mik-
lós, ha pedig nem: elmegy Jávába, 
a földkerekség legveszélyesebb vi-
dékére maláriás betegeket ápolni, 
ez lesz a vezeklése. A férfi, aki 
most látja csak, hogy ez a lány le-
hetett volna az igazi párja, a mun-
kában keres feledést. 

Szende Mária meglepő készséggel 
játszotta, nehéz, nagyrészt hallga-
tásból álló szerepét. Még amikor 
Semmit sem mond is, éreZZÜk, hogy 1 Magyar író özvegy vagyok . . . 
a színpadon van. Van benne vala- Vízvári Mariska 
mi árammal telített feszültség, úgy Művész Színház; »Làz«  

(Angelo fotók) 
« 

PATAKI ILONA: Vallani akarok . . . Török Miklós megölte a feleségét! 
Toronyi Imre, Nagy György, Szende Mária 

iMűvéaz Színház: »Láz« 



érezzük, hogy még sokat fogunk 
hallani róla. Sajnotf, nagyon oldalt 
ültem, úgy, hogy az utolsó felvo-
nás nagy jelenetében úgyszólván 
semmit sem láttam az arcjátékából. 
De amit egy-egy pillanatra elkap-
tam, az rendkívül kifejező volt. 
Nagy György nagyon tetszett. Fér-
fias volt, érdekes, sokkal több, mint 
az alak, akit megszemélyesített és 
akit három különböző hölgy kis-
ujjának egyetlen legyintésével a 
tulajdonává teáz. Nem ajánlom Tö-
rök doktornak az újabb hölgycse-
rét; félek, hogy csöbörből vödörbe 
jut. Peches ember. Ügyetlen és el-
lenállás nélkül való. De a darab 
nagyon jó. Bárdos Artúr mestere 
a rendezésnek. Minden szereplő di-
cséretet érdemel és itt természetesen 
Góth Sándort teszem a legelső 
helyre. Közvetlen utána a gyönyö-
rűen beszélő Toronyi következik. 
Tessék a darabot okvetlenül meg-

PATAKI ILONA: Mi lennénk a világon a 
kát legboldogabb ember. 

Nagy György és Szende Mária 
Művész Színház: »Láz« 

PATAKI ILONA: Elmegyek professzor úr Jávába. 
TANÁR: Közelebbi utcában nem talál kórházat magának!? 

Nagy György, Góth Sándor, Szende Maria 
Művész Színház: »Láz« (Angelo fotók) 



Szinyei Merse Pál: Mondai jelenet j j 

Glatz Oszkár: Fonó lány 

" Réti István: Folyó partján 

J Szinyei Társaság kiállítása 

Sidló Ferenc; Zene 

Rippl Rónai József: Csftndes órák 

A Szdnyei-Merse Pál 
Társaság művésztag-
jainak reprezentatív 
kiállítása az Ernst-mú-
zeumban, néhai Ernst 
Lajos emlékére, a mű-
vészeti szezon egyik 
legkimagaslóbb esemé-
nye. Itt adunk kis íze-
lítőt a kiállításról. 



(DhmrnJka -feli 

wwy 
A honvdQy nem akkor kezdődik, 

amikor az ember már messze van, 
— hanem még otthon, — vagy úgy 
egy hónappal elutazás előtt. Nem 
is folyton kínoz, csak időnként 
egészen váratlanul, mint ahogy tig-
ris a bozótból, ugrik az áldozat szí-
vére és marcangolni kezdi. Egé-
szen meglepő dolgok idézik elő. 
Utolsó vikend a Dunán abban a 
házban, ahol legszívesebben vagyok 
vendég... Motorcsónakban ülni va-
laki mellett és arról beszélni, hogy 
milyen szép a vadludak röpte a 
naplementében, közben arra gon-
dolni, hogy ha ezt a mellettem ülőt 
három napig nem látom, iszonyúan 
hiányzik és most hat hónapig nem 
fogom látni... Sőt, ha az utazást 
is számítjuk, hét hónapig. Es egy-
szerre már előre éreztem azt a fáj-
dalmat, melyet majd pár hét múlva 
kezdek igazában érezni. Hát ez még 
érthető. De amikor otthon a szo-
bámban egy-egy bútordarab, vagy 
egy örökké késő óra, melyet nem 
érdemes magammal vinni, vagy 
egy nyári ruha, amelyben jól érez-
tem magamat, vagy egy öreg töltő-
toll láttára fogott el az előzetes 
honvágy, ez már túlzás. Es amikor 
a vonaton az étkezőben fizetni akar-
tam és frank helyett véletlenül 
pengőt vettem elő (csak három pen-
gőt, kedves Nemzeti Bank — vélet-
lenül maradt nálam), és eszembe 
jutott, hogy most erre a pengőre 
hosszabb ideig nem lesz szükségem, 
megint hülye módon könnyezni 
kezdtem. 

Itt Párizsban, abban a kis hotel-
ben, melyben évek és évek óta meg 
szoktam szállni, még egy kicsit 
otthon érzem magamat — azaz itt 
is percenként elérzékenyedem. El-
érzékenyít a szoba, melyben any-
nyiszor laktam, melynek ablaka a 
Tuileriák sárguló fáira néz és 
amelynek elveszett kulcsát 1930 óta 
nem csináltatta meg az igazgató-
ság. Aminthogy a csepegő meleg-
vízcsap a fürdőszobában is ugyan-
az. mint amikor háború után elő-
ször jöttem ide. 

Elérzékenyítenek az utcák, Pru-
nier nél kedvenc ételeim, a taxis of ő-

1R 

JmU Í&veíke 
rök káromkodása és Mistinguette 
neve a plakátokon. 

Pesten reggel kilenc és tíz óra 
közt van a telefonóra, amikor ba-
rátaim felhívnak és közlik a híre-
ket. Ez a telefonóra (mely Ameri-
kában legjobban fog hiányzani) itt 
Párizsban még él és virágzik. Ami-
kor reggel kilenc és tíz közt ötper-
cenként kiugróm a fürdőkádból a 
telefoncsengetésre, egy káromló 
szó nem hagyja el ajkamat. Ellen-
kezőleg! Arra gondolok, hogy a ha-
jón nem lesz telefon és Amerikában 
hallgatni fog a telefon és ezért für-
dőköpenyben dideregve, de lelkesen 
és hosszan bonyolítom le a reggeli 
beszélgetéseket. Barátok és ismerő-
sök, amióta megtudták, hogy hat 
(sőt hét) hónapra megszabadulnak 
tőlem — angyaliák hozzám. Pesten 
négy héten keresztül esténként bú-
csúvacsoráztatták. Párizsban ugyan-
ez történik. 

így jutottam el tegnap este a 
Bernstein-premierre. Nagy szó ez 
kérem. Erre a premierre hónapók-
kal előbb már nem lehet helyet 
kapni, sőt az első huszonöt előadás-
ra is csak a legnagyobb nehézség-
gel. Ha nem utazom el. Isten tudja, 
hogy meghívtak volna-e erre a leg-
izgalmasabb és legpárizsibb ese-
ményre? Tessék elképzelni, hogy a 
»Cap des Tempêtes<r (Vihar-fok) el-
ső előadása alkalmából olyan tö-
megek álltak a színház előtt, mint 
nálunk a Keleti-pályaudvarnál, ha 
uralkodó érkezik. Alltak és várták 
a színházba bemenőket és kijövőket 
és a színfalak mögül kiszivárgó hí-
reket. 

Nem egészen tudom, mit mondjak 
a darabról? Szó sincs róla, hogy 
Bernstein legjobb müve lenne, öt 
felvonás, melyek időnként igen 
hosszúak, az ötödik pedig teljesen 
felesleges. Viszont van három úgy-
nevezett > nagyjelénet, melyeknél 
igazabb, emberibb, izgalmasabb és 
kegyetlenebbet ritkán láttam szín-
padon. 

A »Trois Valse«-ről, mely tavasz 
óta a legnagyobb siker, nem írok, 
mert nem lévén új darab, eleget 
olvashattak róla. 



Másilc nagy siker »Quadrille« 
(Négyes), Sacha Guitry komédiája, 
önmagával és az édes Gaby Mor-
lay-val a főszerepben. Amint a cím 
is jelzi, négyen szerepelnek benne: 
egy híres színésznő, egy fiatal új-
ságírónő, egy gazdag üzletember és 
egy Robert Taylor-szerű, gyönyörű 
filmszínész. A történet elmondva 
semmi, a ragyogó párbeszédek te-
szik ellenállhatatlanná. Nines egy 
unalmas perce, elejétől végig ne-
vetni kell. Hogy Pesten siker len-
ne-e? Csak a legművészibb és leg-
szellemesebb fordításban. Es ki 
játssza a gyönyörű filmfiút? Aki 
itt alakítja, olyan csinos, hogy az 
eredeti Robert Taylor elbújhat mel-
lette. 

A legjobb előadást nem színház-
ban, hanem moziban láttam. Fran-
cia film. A címe: Carnet de bal 
(Táncrend). Ez a film olyan siker, 
hogy reggel tíztől, hajnali kettőig 
adják folytatólagosan, mégsem lehet 
helyet kapni. A történet annyi, 
hogy Christine, a még mindig szép, 
negyven év körüli, gazdag, gyer-
mektelen és rettenetesen magányos 
özvegyasszony megtalálja egy leány-
kori táncrendjét. Azt a táncrendet, 
melyet kisvárosi úrilány korában 
első bálján kapott és melybe hét 
halálosan szerelmes fiatal udvarlója 
írta be a nevét. Most, húsz esztendő 
múlva, az asszony elhatározza, 
hogy felkutatja ezeket az eltűnt, 
régi szerelmeket. Talán akad köz-
tük egy, aki megossza vele magá-
nját. Hónapokig tart, míg az illetők 
címeit megkeresteti, aztán útnak in-
dul és a táncrendbe írt nevek sor-
rendjében meglátogatja régi bará-
tait. 

Az első kelyen fehérhajú, Őrült-
szemű asszony fogadja. Leülteti. 
»Várjon... A fia mindjárt itthon 
lesz...« Es percek múlva érti meg 
Christine, hogy a fiú tizennyolc 
esztendeje halott. Aznap lett öngyil-
kos, amikor Christine férjhez ment. 
A második férfi gyanús mulató-
hely, helyesebben találkahely tulaj-
donosa. Szellemes, cinikus, elszánt 
betörő. Azt hiszi, Christine pénzt 
jött kérni és bizonyos üzleteket ajánl 
fel neki... Amikor az asszony el-
mondja, hogy mSért jött, pillanatra 
feltámad a mult, a régi szerelem... 
Es ebben a pillanatban lépnek be a 
detektívek, hogy a férfit a rendőr-
ségre kísérjék... A harmadik pap 
lett. Kövér, jóságos barát, aki rég 
megbocsátotta és elfelejtette Chris-

tinenek, hogy tönkretette az életét. 
A negyedik, aki miniszterelnöknek 
készült, egy Isten háta mögötti kis-
város polgármestere, ma lesz az es-
küvője — a szakácsnéját veszi el. 
Az ötödik züllött orvos, aki végül 
gyilkol (ez a legmegrázóbb jelenet). 
A hatodiknak Christine szülővárosá-
ban jólmenő fodrászüzlete van. Le-
ülteti régi barátnőjét és megdaue-
rolja. Közben bemutatja számtalan 
gyermekét. Aznap bál van a város-
ka kaszinójában, ugyanaz az ünne-
pély, ugyanabban a teremben, amely-
ben húsz esztendő előtt Christinet 
bemutatták. Talán ez a film leg-
szebb része. Ahogy a bál Christine 
emlékezetében él, ragyogó tündér-
álom és amilyen valóságban — ne-
vetséges kisvárosi cécó ...Es végül 
.'hristine már alig meri a táncrend 
hetedik nevét — azt, akit legjobban 
szeretett — felkeresni. Pedig itt ta-
lálja meg a boldogságot. Ha nem is 
a férfinél, aki egy héttel ezelőtt 
halt meg, hanem árvájánál, akit 
örökbe fogad és az utolsó képben 
első báljára kísér. 

A hősnő Marie Bell, kellemes, de 
nem jelentékeny. A férfiszereplők 
egytől-egyig szenzációsak — de va-
lami egészen leírhatatlanul nagy-
szerűek. A hat legjobb francia szí-
nész: Jouvet, Rainin, Baur, Berry, 
Blanchard (a hatodik nevét elfelej-
tettem). 

* 

A kiállításról éppen eleget olvas-
hattak. Részemről csak annyit, 
hogy felségesebb, ízlésesebb, tündé-
ribb látványt, mint az esténként ki-
világított kiállítás, el nem lehet 
képzelni. De valami olyan válószí-
nűtlenül gyönyörű világító, zenélő 
üvegtornyaival, színes szökőkútai-
val, oszlopos palotáival, hogy az 
ember csak hebeg. Ha mindent meg 
akarnánk nézni, ami most itt Pá-
rizsban látható, egy esztendő sem 
volna elegendő. Es holnap elutazom. 
De ezt hagyjuk. Hajóról tengeri-
betegen folytatom. 
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Jack Warner, a Warner Bros, alelnöke és feleségei pesti tartózkodásuk során meglátogatták 
Michael Curtiz, Kertész Mihály filmrendező édesanyját. 

Kertész Gábor, Kertész Dezső, Mrs. Warner, Kertész Mihály édesanyja, Jack Warner, 
Bergas Károly, a Warner Bros budapesti igazgatója és felesége a Kertész-nHlla, 

kertjében 
(László foto) 
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zentatív filmkiosztást kap az író, 
amennyiben KaboS Gyula és Gomba-
szögi Ella fogják játszani a két ér-
dekes pesti figurát. 

— Más új darab? 
— Nóti Károly rövid időre szakí-

tott régi szerelmével a filmmel és 
darabot írt. Címe: »Randevú Bécs-
ben«. Még ebben a szezonban színre-
kerül. Bár ő nagyon fogadkozik, 
hogy nem is fog az idén több filmet 
írni, ahogy mi a budapesti filmvál-
lalkozókat ismerjük, úgysem hagy-
ják őt békében. 

— Meééljen valamit Hubermannról! 
Reméljük, hogy javult az állapota. 

— Hatvan városban várják izgar 
lommal a nagy hegedűművész álla-
potáról érkező híreket. Ennyi helyen 
harangozták be őszi, téli és kora-
tavaszi koncertjeit. Budapesten két 
hangversenyét hirdették, egy feb-
ruárit és egy májusit. Kétezerhat-
száz jegyet adtak el erre a két es-
tére, tehát kétezerhatszáz budapesti 
zenebarát reméli, hogy részt is ve-
het a hangversenyen. 

— Mi igaz abból, hogy Hubermann 
milliókra biztosította a kezét? 

INTIM PISTA, hogy milyen új 
magyar darabok készülnek a sze-
zanra? 

— Bónyi Adorján befejezte új 
vígjátékát és felolvasta Wertheimer 
Elemérnek és Bródy Pálnak, a Ma-
gyar Színház igazgatóinak. Másnap 
délelőtt aláírták a szerződést és a 
»III. Richárd« bemutatója után 
megkezdik az újdonság próbáit. 

— Mesélje el, miről szól, kik ját-
szanak benne? 

— Vidám és bonyodalmas buda-
pesti történet. A Józsefvárosban 
játszódik és úgy kezdődik, ahogy 
más vígjáték végződni szokott: es-
küvővel. Ebédtől vacsoráig pereg le 
i cselekmény. Két főszerepre repre-



Fedák Sári hatalmas bécsi s ikere alkalmából a z Osztrák-Magyar Társaság teát rendezett a 
művésznő tiszteletére a Grand Hotelben. A középen báró Hennet volt budapesti osztrák követ, a 
társaság elnöke, mellette balról Beer igazgató, Fedák Sári, Mizzi Friedmann írónő. A jobb sarok-

ban áll Irinyi Jenő, a társaság alelnöke 
(Foto Will inger) 

— Mint, minden híres művész, ő 
sem mulasztotta el a balesetbiztosí-
tást. Kérdés aztán, hogy a repülő-
gépszerencsé tlem'éget nem tekintik-e 
vis majornak a biztosítótársaságok, 
amelyek — valljuk be őszintén — 
nem szeretnek milliókat kifizetni. 
Hubermann összbiztosítása állítólag 
150.000 font, tehát közel négymillió 
pengő. Fölösleges mondani, hogy 
istenáldotta kezének egyetlen ujja 
dokkal többet ér, mint ez az összeg. 
A fő az, hogy az életét már nem 
fenyegeti veszély. Mint halljuk, a 
világ leghíresebb sebészeiből álló 
konzílium fog offenzívát indítani a 
sérülés ellen és amit a tudomány el-
érhet, azt bizonyára meg fogják 
tenni a híres doktorok a beteg érde-
kében. Reméljük, hogy a nagy mű-
vész érdekes feje tavasszal ismét 
megjelenik a budapesti hangver-
senydobogón és akkor tisztelőinek 
ezrei könnyes szemmel fogják is-
mét üdvözölni a vonó utolérhetetlen 
mesterét. 

— Vendégeink? . 
— Japk Warner, az amerikai War-

ner Brothers vállalat alelnöke tíz 
napra érkezett Budapestre, de egy 
párizsi táviratra hirtelen el kellett 
utaznia. így aztán nem tudott tár-
gyalni azokkal az írókkal, színészek-
kel és rendezőkkel, akikkel tervei 
voltak. Budapesten nagyon érdékes 

és megható látogatást tett: felke-
reste kedvenc rendezőjének, Michael 
Curtiznak, azaz Kertész Mihálynak 
édesanyját. 

— Bizonyára meghatódott Kertész-
mama. 

— De még mennyire! Tisztviselő-
telepi villájában fogadta az illuszt-
ris amerikai vendéget. Kertész-
mama hetvennégyesztendős és na-
gyon vágyódik a fia, után. Remélte, 
hogy az idén haza tud jönni. Szem-
rehányást is tett Warnernék, hogy 
miért nem küldte haza a fiát egy 
kis Szabadságra. A filmvezér így 
válaszolt: »Nagyszerű filmet csinál 
most a fia nálunk! Meg tetszik 
látni, hogy ezért a filmért érdemes 
volt elhalasztani a szabadságot.« 

— Nem valószínű, hogy az anya-
szív megelégedett ilyen indokolás-

A 
Az igazi színész nemcsak benne ól e g y - e g y 
nagysikerű szerepében, de a színpadon túl is 
azonosítja magát vele. Volt idő, amikor az em-
berek a civil Fedák Sáriban is Bob herceget 
vagy János vitézt látták. Most megint i lyen 
varázslat van Fedák körül. Ezúttal a »Vihar 
az egyenlítőn« című darab bécsi e lőadásán lép 
fel é s annyira benne van a szerepében, hogy 
még a hozzánk intézett privát levelét és így 

irj'a alá: »Mama Grande« 
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Bokor Margit és Réthi Eszter a bécsi Staats-
oper új Palestrina-előadásában. Rajtuk kívül 
még egy magyar énekesnő szerepelt; Szántó 

Enid 
(Foto Willinger) 

— Dehogynem, hiszen Warner meg-
ígérte, hogy rövideden Budapestre 
küldi Kertész Mihályt. Az idős úri-
asszony egyébként a villa kapujá-
ban várta vendégeit, ákiket két fia, 
Gábor és Dezső kalauzolták. Meg-
mutatták nekik a, házat, Miska régi 
képeit, a kertet és két pompás ott-
hontermett csokorral ajándékozták 

meg Warnernét és Bergasnét, a 
Warner Brothers budapesti igazga-
tójának feleségét. Búcsúzásnál, ajni-
kor Kertész-mama üzenetet küldött 
a fiának, mindenki sírva fakadt, 
Warnerné össze-visszacsókolta az 
úriasszonyt, Jack Warner pedig a 
könnyeit törölgette. 

— Es még azt mondják, hogy a 
hollywoodi filmmágnásoknak nincs 
szívük! Milyen vendéget várunk 
még? 

— Budapestre érkezett June 
Knight, a híres londoni primadonna, 
aki még sohasem járt a magyar fő-
városban. Annyit hallott amerikai 
és angliai barátaitól, hogy ő is ked-
vet kapott egy kis kiruccanásra. 

— Reméljük, hogy jól fogja magát 
érezni. Meséljen valami újdonságot! 

— Megilletődéssel számolok be ar-
ról, hogy Márton Miska dr. emléke-
zetére rövidesen vacsorát rendeznek 
az elhúnyt jóbarátai és tisztelői. Ma 
is a legnagyobb kegyelettel és sze-
retettel emlékeznek meg a művész-
társaságokban az elköltözött meleg-
szívű jóbarátról és azt akarják, hogy 
minden esztendőben »Mis'ka-vacsórá-
val« áldozzanak emlékezetének. 

— Meséljen még valamit! 
— Éppen Márton Miska egyik ba-

rátjával történt, hogy egy társaság-
ban megkérdezték tőle, olva£ta-e az 
ismert regényíró legújabb művét? A 
jóbarát mosolyogva válaszolta: 
»Nem olvastam, de őt nagyon tisz-
tességes írónak tartom. Mondhatom-, 
hogy olvasatlanul rá lehet bízni a 
regényírást.« 

m h 
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azetközi fürdőügyi kongresszus tiszteletére A román delegáció vi l lásreggel it adott a, margit-

szigeti Palatínus-szállóban 
(Szánthó György foto) 



A »Láz« szerzője és férfiföszereplöi a Művész Színház premierjén megköszönik a közönség tapsait. 
Nagy György, Góth Sándor, Lakatos László és Toronyi Gyula ' 

(László foto) 

— Most már pletykálkodjon egy 
kicsit! Igaz, hogy Perczel Zita férj-
hez megy? 

— Egyszer már megcáfoltuk a há-
zassági hírt és most ismét cáfolatra 
szorul. A művésznőt szerződtette egy 
filmre Lukacsevics párizsi filmve-
zér, aki évente hat-nyolc nagy filmet 
készít. Miután Perczel Zita Párizs-
ban sokat jelent meg az egyébként 
zárkózott természetű filnwállalkozó 
társaságában, az a hír terjedt el. 
hogy a fiatal művésznő rövidesen 
férjhez megy. 

— Itthon is maradf 
— Annyira már nem erős a cáfo-

lat! A Fekete gyémántok filmfelvé-
teleinek befejezése után visszautazik 
Párizsba és ott fog filmezni. 

— Mit hallottunk Szombathelyi 
Blankáról? Igaz, hogy férjhez megy 
a közgazdasági élet kimagasló egyé-
niségéhez? 

— Ezt viszont a művésznő maga 
cáfolta meg mosolyogva. Ugyancsak 
nevetve beszélt azokról a legendák-
ról, amelyek szerint neki hatalmas 
vagyona volna. Tréfálkozva mesél-
te, hogy nemeseik az autóját vette 
részletre, hanem még a belevaló 
benzint ü' részletfizetésre vásárolja. 

— Hogyan terjedt el a pletykái 
— Nagyon egy szerűen,'mondhatni 

•pesti módon. A kedvelt művésznő 
egy fürdőhelyen játszadozott a szó-

banforgó gentleman — unokáival. A 
család is nagyon megkedvelte.és va-
lakinek eszébe jutott, hogy ebből az 
irígylésreméltóan familiáris barát-
kozásból jó volna egy kis pletykát 
terjeszteni. Megtörtént! Az igazság 
az, hogy Szombathelyi Blanka csak 
a munkájára és a szerepeire gondol. 

— Még egy kis vidám pletykát! 
— Hajmássy Ilona — akinek fize-

tését duplájára emelte a Metro — 
hosszú táviratokat szokott küldeni 
Hollywoodból Budapestre. A mű-
vésznő két-három szót egybeír, hogy 
kevesebb távirati díjat kelljen fi-
zetnie. így például legutóbb egy 
szóba. írta azt, hogy jajdeimádlak! 
A budapesti postán szétválasztották 
a szavakat és a budapesti címzett 
bizony alaposan ráfizet minden 
egyes táviratra. Pedig nincs igaza 
a postának, hiszen azt, hogy »jajde-
imádlak«, bizony lélekzetvételnélkül 
szokták mondani, nem pedig külön, 
hogy jaj de imádlak! 

— Nono, az akadémia mégis csak 
úgy tudja, hogy külön kell írni. 

— Bocsánatot kérek, de a világ 
akadémiáinak mélyen tisztelt bölcs 
és idős tagjai csak nagyon ritkán 
szokták használni ezt a kifejezést 
és így ennek a kérdésnek az eldön-
tését mégis* csak rábízhatjuk a 
hollywoodi magyar sztárra. Kezei-
ket csókolom. 
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AZ ŐRÖK TRAGÉDIA 
nek legérdekesebb eseménye. A három 
nagy szerepet, ÍCvát, Ádámot és Luci-
fert a Tőkés Anna—Lehotay—Csortos-
trió játszotta. Az előadás méltó a cen-

A dr. Németh Antal elgondolását sze-
rint átrendezett Madách^költeménynek, 
»Az ember t ragédiá jáénak előadása 
volt a Nemzeti Színház mostani hetc-

A Paradicsomban 
Lehotay és Tőkés 

Egyptowban 
Tőkés, Lehotay, Csortos 

Az athéni kép A római kép 
(Vajda M. Pál fotók) 



tennáris év fényéhez és egész sereg-
szerencsés új í tást hoz. í g y a londoni 
kepet és falanszter-jelenetet forgó-
színpadon adja a színház, az athéni és 
romai kép közé balletezerü zené« inter-

mezzót iktattak be, a temető-jelenetben 
szintén ballet van: a haláltánc. A kö-
zönség: hálás szeretettel tapsolta a 
Tragédia új, gondos és szeretetteljes 
előadását. 

Bizáncban 
Lájoczy, Tőkés, Lohotay, Csortos Prágában 

Ungváry ós Tőkés 

Párizsban 
Tőkés, üngváry, Lahotay 

A falanszter-liépben 
Tőkés és Lehotay 

(Tajda M. Pál fotók) 
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Múlt héten olyan társaságban vacso-
ráztam, amelyikben idegen hölgyek is 
szerepeltek, egy angol asszony, meg két 
amerikai. Sör, fehér bor, vörös bor 
után a rend szerint pezsgő került az 
asztalra. Szemben ült az egyik ameri-
kai asszony, megemelte a pezsgőspoha-
rát, mielőtt belényalt, jobbra-balra csil-
logtatta a szemét és a fogait, át is 
csillogott hozzánk és a következő kije-
lentést tette: 

— Csincsin. 
Minthogy az a fényes amerikai tekin-

tet az én szemeimen is elúszott, a po-
haramhoz nyúltam, megbuktattam a fe-
jem, hízelkedő pillantást juttattam a 
miszisznek, akinek a nevét az este fo-
lyamán lötször-hatszor kellett megkér-
deznem a háziasszonytól, folyton elfe-
lejtettem. 

Jól van; jobbkézfelőli szomszédom a 
londoni lédi volt, az is fölvette a poha-
rát, rám biccentett, ugyancsak egy rö-
vid myilatközat kapcsán, amely úgy 
szólott, hogy: 

— Csirió. 
Nem kell azt képzelni, hogy párhuza-

mot készülök vonni Amerika meg 
Anglia nőinek lelkülete, jelleme, vagy 
nyelvezete, vagy csak kiszólásbeli di-
vatjaik közt is. 

Angol asszonytól, lánytól is hallottam 
már a csincsint, amit most az amerikai 
hangoztatott, bár az angol nő általában 
csiriót mond koccintásmegváltás címén; 
viszont a másik amerikai szépasszony, 
mikor később az úriszobában szeszel-
tünk, a homlokáig felhúzta a d'ar-
magnac-os bő poharát, csirióval üdvö-
zölte a társaságot, csakúgy, fhint a 
londoni hölgy, aki különben a kisüs-
tönfőtt magyar epernek adott elsősé-
get az összes francia konyak- és likőr-
fa j ták felett. 

Az angoloknak van egy, sőt két an-
golabb szólamuk is, amelyeket koccin-
tás mellé, vagy helyett alkalmaznak. 
Az egyik úgy hangzik, hogy: here is 
to you, & másik: it's for you. Ebbe be-
avatott valaha egy angol, de nem igen 
hallottam életemben tőlük, nőtől-férfi-
tól egye'bet, mint a csiriót, ha. egyálta-
lán szóra is nyitották a szájukat, mi-
kor ittak. 

A csirió is, meg az a csincsin is nem-
zetközi, akár a jazz dalai a bárokban. 
A csincsin az öcsikéje a csiriónak, azt 
a csiriót hallom már, mióta a szesze-

tiifinm. TTogy mért osir inalt a.7 

egyik száj csiriót, a másik meg csin-
csint, azt persze csak hosszú pszicho-
analitikai kutatás után tudná az ember 
tisztázni. 

Egyébiránt abban a kedves társaság-
ban a magyar vendég is fele csincsint, 
fele csiriót mondott, kiki a maga. egyé-
nisége szerint. Nem éppen >a konti-
nensen- és tengerientúli vendégek taxi-
véért, nem: éppen eleget halljuk szín-
magyar társaságban is, hogy lumP-
óráikban a dámák, a babák, uieg a 
cicák, "urakkal úrfiakkal egyetemben 
csirióznak és csincsineznek. 

Valóban, azt hajtogatni, hogy: egész-
ségedre, vagy egészségére, hosszadal-
mas, unalmas. Még a szervusz! — is túl 
józan talán az alkoholos hangulathoz. 

Azt mondom (vagyis mondod) csirió, 
vagy azt mondod esin, csincsin, ami kü-
lönben elég zenei mód utánozza a ko-
cintást. Mit mondtál vele, édes istenem, 
semmi kötelezőt nem mondtál. Sokszor 
nem jelent egyebet az a csincsin, csirió: 
jó ez az ital, kezdem magam jól érezni, 
örülhetsz, hogy rádnézek, azt se tudom, 
ki vagy, de nem is érdekelsz, felőlem 
holnap habozás nélkül felfordulhatsz. 

Néha megflájul a szívem, ha a csi-
riót, csincsint hallom magam körül. l)e-
hát az az ő baja. 

Sejtem, a csirió meg a csincsin olyan 
illúziót ad a pesti bárjáróknak, hogy 
ők most valahol másutt vannak, Párizs-
ban, Riviérán, luxusgőzösön, vagy hogy 
ők külföldiek, nagyvilágiak és vonzób-
bak, bájosabbak önmaguknál. Isten se-
gítse őket. 

Ismerek urat, nőt is, aki fölesküdött 
a szkól-ra. Amivel a svédek kívánják 
egymás egészségére a kortyot. Szkól, 
szkól, egy életen át. Olyan vidám, erős, 
hülye szemeket csinálnak hozzá. 

Legszebbek a világon a német ve-
zényszavak, amelyekkel a mámort irá-
nyítják. A proszitot már gyerekkorom-
ban hallottam, az hazánkban is hódí-
tott. Fiúkoromban hallani kezdtem a 
csau-1. A tisztikar szájáról ragadt a 
civilekére. Mikor már borotválkoztam, 
odakint Berlinben megismerkedtem a 
Komme nach-hal. Fölveszi a poharat, 
azt mondja: Komme nach! Sőt, egy-
szer, birodalmi színésztársaság közt ita-
lozván, egy fiatal művésznő ezen szó-
val emelte a szemembe a poharát: 

— Gszuffat 
így, ahogy mondom, gszuffa. 
Maid elájultam. 



Jwsu, 

öreg Horváth-kerti hulló lombok árnyán 
— Pár nap — s könyörtelen megvillan a csákány 
Mennyi drága emlék omlik itten romba . •. 
Búcsút int feléjük most a primadonna. 

Hej, mi voit itt egykor: taps', muzsika, 
Fény, boldogság, siker! Tele földszint, páholy 
Virág, könnyű párfőm, tükrös öltözője ... 
Csak egy csukott ajtó maradt meg belőle. 

Lebontják a Színkört »őszi harmat után« 
Fáj egy kicsit a szív Pesten, úgy mint 
Régi nóta zendül és a szívekig hat, 
•Búcsúzó stáció most a híres kispad. 

A bejárat előtt ott az öreg portás, 
Vén budai legény, még Krecsányi-kortárs, 
Köszön s bajsza alatt, ez a búcsúbeszéd: 
— Nyugdíjba vonulok, csókolom a kezét! 



Símig egy színésznő eljut odáig... 
Budapest színésznőt avatott- Ebben» a 

látszatra inkább csúfolódó, mint vidám, 
inkább közömbös, mint lelkes városban 
mégis megdobban a saí'v, ha a tehetség-
nek valami írendkíviiliségével találkozik. 
Lakatos László »Láz« című darabjában 
egy ismeretlen, f iatal színésznő1 mutat-
kozott be: egy hete sincs még ennek és 
ma már mindenki tud ja a nevét. Szende 
Máriának hívják, mindössze húszesz-
tendős, inkiáibb barna, mint szőke, inkább 
szomorkás, mint vidám, inkább érde-
kes, mint szép. íme, az ú j drámai csil-
lag, Bárdos Ar túr idei első számú meg-
lepetése. 

A közönség rendszerint értetlenül áll 
egy ilyen húszesztendős csoda előtt, aki 
egy képzelt történét lelki viharzásának 
ezer hangjá t annyi érzéssel, színnel, az 
átélésnek ekkora gazdagságával jeleníti 
meg. Vájjon tényleg ismeri-e az életet, 
a lázat, amelynek tikkasztó forróságá-
ban szinte felperzsielődni látszik ott fönt 
a színpadon, vagy mindaz, amit mond 
és csin'ál, nem több ösztönösségnél, ame-
lyet néhány szerencsés rendezői utasítás 
érlelt tudatossá? Nos, ez a Szende Má-
ria a maga húsz évével régi ismerőse a 
szenvedésnek. 

A gyermeki öntudat ébredésének ha j -
nalán, hatéves korában Belgiumba ke-
rül, ahol néhány évig Mademoiselle Ida 
Tibaut veszi gondozásába. It t , a belga 
kisvárosban éppen csak. hogy beleízlel 

a gondtalan, boldog gyermekévekbe és 
mire elfelejti a szegénység nyomasztó 
emlékeit, már ismét hazakerül az édes-
anyjához. Szende Mária wiyja kertész 
volt és ő is erre a pályára készül. 
Imádja a virágot. De a doktor gyengé-
nek ítéli erre a munkára, azt mondja, 
hogy valami mást kell próbálnia. 

Táncolni és énekelni tanul, ballerina 
szeretne lenni, de tanulmányaiban meg-
akasztja édesanyjának halála. Pénzt 
ke-11 keresnie, még pedig sürgősen. Vi-
dékre megy színésznőnek. Szubrett lesz. 
Mindössze tizenhétéves. Utoléri a vidéki 
színésznők sorsa: beleszeret a partneré-
be, Köpeczi-Boócz Mihályba, a debreceni 
társulat táncoskomikusába. Feleségül 

A 8 esztendős Szende Mária Tizem kétéves korában, mint műkedvelő 
(Foto Sonja) 
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A színigazgatók azonban nein kapkod-
nak utána. Egy esztendei várakozás után 
nem bír ja tovább: elmegy Bárdos Ar-
túrhoz, akiről azt mondják, hogy szeme 
van az igazi tehetséghez. Pár szót mond 
el a Vallomásból. Odakimt. ezen a napon 
még negyven más fiatal színész vár 
Bárdos ítéletére. A direktor egyedül őt 
választja ki valamennyi közül. Ennek 
pontosan négy hónapja. 

Most már vau. valami kis gázsi, csak 
H szerep kell a starthoz. A többi itt van 
ig a szemünk előtt. Megkapja a »Láz« fő-

I szerepét. Siker, nyiltszíná tapsok, tanul-
mánynak beillő kritikák. És sok virág. 

A virágok hálásan visszatértek az 
egykori kis virágkertésznőhöz. 

Férjével Köpeczi-Boócz Mihállyal egy operettben 

megy hozzá. Tizennyolcéves korában 
anyja lesz egy kisfiúnak és válik az 
urától. iNem értik meg egymiást. Most 
már tépázza az élet a fiatal asszonyt, 
a boldogság néhány hónapja után ta-
lálkozik a sírással és ez kitartóbb (ba-
rátnak ígérkezik. Az ú j debreceni di-
rektor nem szegődteti. Feljön Pestre 
és elhatározza, hagy szakit a szubretti 
szerepkörrel, drámai színésznő leszk 
Szerződést persze nem kap. Az Ipar-
utcában vesz ki lakást és várja, hogy 
valamelyik vidéki direktornak eszébe 
jusson. Elvéigre jó színésznő, Debrecen-
ben szép sikerei valtak és egyszer a 
Vallomásban, a Bulla Elina szerepében, 
amelyet váratlanul bíztak i"á, vastapsot 
is kapott. Tulajdonképpen akkor szánta 
rá magát a szerepcserére. 

. . . és a Művész Szinház vasfüggönye előtt a 
»Láz« premierjén 

(Foto László) 



Vízvári Mariska 

Gombaszögi 
Ella Tolnav Klári 

A színigazgatók régen azt 
a babonát vallották, hogy 

nölgyíró nem tud sikeres dara-
bot írni. Alaposan rácáfolt erre 

a feltevésre Anne Nichols, akinek 
»Ábris rózsája« című, nálunk is si-

kerrel játszott vígjátéka Amerikában 
világrekordot ért el. Azián sokáig nem 

volt hölgyíróoak kiemelkedő színpadi si-
kere, míg a tavalyi szezonban megjelent 

Newyorkban a Women (Asszonyok) című da-
rab, Clara Booth műve és példátlan diadalt 

aratott. 
Clara Booth ismert és sok sikert látott írónő. Uj 

darabjának, amelyet most próbál a Vígszínház pará-
dés szereposztásban, az a trouvaille-ja, hogy kizárólag 

hölgyek szerepelnek benne. Két asszony harcáról szól 
a darab. Ezek a dámák küzdenek egymással egy férfiért. 

A rendkívül mulatságos, de drámai feszültségekben is gaz-
dag színpadi munkában huszonöt nő szerepel. Természetes, 
I •»*•• • • • • • H H M H n t t ' ' 1 ' ' " ' ' ' I t l ^ U I • iV 

Rekordforgalom a telefonnál 
Ölvedy Zsófi, Szemlér Mária, Sittkey Irén és Szombathelyi Blanka 

(Foto László) 

limlom a 

Bulla Jülma 

Fejes Teri 

Haraszthy Mici 

Pártos Erzsi 
(Angelo fotók 

Dán Etelka 

Ladomerszky Margit 

Sulyok 
Mária 

Vágóne 
Margit 

i Szombathelyi 
Blank* _ 



Kelen Dóra 

Eszterhózy Ilona 

Szfeplonczay Éva 

Ölvedy Zsófi 

Pillér Vera 

Szemlér Mária 

hogy ilyen körülmények Márkus 
között valóságos divatrevűtMarR1' 
lát minden színpadon a közön-
ség. A női főszerepet Newyork-
ban Ilka Chase játszotta, nálunk a 
Vígszínházban Bulla Elma alakítja. 
Olyan színtereken játszódik a da-
rab, ahol nők fordulnak meg, tehát di- sáriy 

vatszalonban, fodrásznál, ötórai teánál és 
sehol egyetlen férfi sem jelenik meg a színen. 
Az »Asszonyok« sikerére jellemző, hogy 
a filmjogokért 300.000 dollárt kínáltak, de a1 

szerző és vállalkozója visszautasították ezt az* 
ajánlatot, mert maguk akarják filmre vinni a világ- S i t tke 
hódító darabot- írén 
A Vígszínház hatalmas tempóban készül az érdekes 
darabra. Mindennap próbálják és tekintve, hogy a szín-
padon csupa nő szerepel, férfi pedig egy sem, úgy néz ki 
a dolog, mintha valóságos nőuralom volna a színházban. 
It t mutatjuk be a vígszínházi nőuralom összes szereplőit. Biró Eva (Angelo fotók) 

A társalgóban Vízvári Mariska m e s é l . . . , 
Ölvedy Zsófi, Ladonnerszky Margit, Tolnay Klári, Fejes Teri, Bulla Elírna, Víz-

vári Mariska, Márkus Margit . 



főpincér mennybemenetele 
írta: INCZE SÁNDOR 

Az ismeretlen viccfaragó szerint 
a mexikói főpincér mennybemene-
tele az, ha a számla tetejére írt dá-
tumhoz hozzáadja a drágábban 
fölszámított ételek és italok árát, 
rosszul ad össze, kevesebbet ad 
vissza és végül, amit visszaad, ab-
ban hamis pénz is van. 

Magyar főpineérről, hál' Isten-
nek, sohasem keletkeztek ilyen 
anekdoták. Tudtommal nálunk so-
hasem járta az a divat, hogy az 
üres pezsgősüvegeket a szeiparéban 
egy kis optikai csalódás kedvéért 
odaállították volna a földigérő tü-
kör elé. Ezeket a módszereket ná-
lunk nem alkalmazták és ha mégis 
eszembe jut a főpincér mennybe-
menetele, ez a szépen fejlődő ide-
genforgalom miatt van. Üjabban 
ugyanis nem egy Pesten megfor-
dult idegen panaszolta, hogy egyes 
helyeken érzése szerint többet szá-
mítottak neki, mint a pestieknek. 

Tízszeresen jobban kell vigyázni 
minden külföldire, aki idejön, mert 
nemcsak a pénzét költi itt, hanem 
később propagandát is -csinál Bu-
dapestnek és az országnak. Nem 
szabad, hogy bárki azzal az érzéssel 
menjen el innét, hogy itt egy fillér-
rel is idegennek nézték. 

Sokkal nagyobb érdekek forog-
nak kockán, mint az, hogy egy 
vagy két embert örökre elriasztunk 
magunktól. Franciaországban az 
idegenforgalom csinálta meg az 
áruexportot. A külföldiek, akik oda-
mentek, megkedvelték a francia 
selymet, parfőmöt, ételeket, italo-
kat. Semmiféle kereskedelmi kép-
viselet nem tett annyit ezeknek a 
cikkeknek elterjedéséért, mint a 
nemzetközi turisztika. Először oda 
kell menni a helyszínre, ahol ezeket 
a dolgokat megismeri és megked-
veli az ember, aztán később már ott-
hon sem akar lemondani róluk. 

Magyarország az utóbbi pár év-
ben jött divatba. Nagy sikere van 
a magyar viseletnek. Londonban, 
Newyorkbau világhírű áruházak és 
divatszalonok magyar kirakatokat 
rendeztek be eredeti magyar búto-
rokkal és dísztárgyakkal. Keresik 
a magyar különlegességeket, a »bá-
íáckot«, dicshimnuszokat zengenek 
z ízes, magyar ételekről, a magyar 

kenyérről, amelynek mása nincs az 
egész világon, a magyar konzerv 
világmárka lett és tudnak már a 
magyar föld legnemesebb termésé-
ről, a tokajiról is. 

A magyar gyümölcs is most kezd 
karriert csinálni. Barackérés idején 

néhány alföldi város piaca idegen 
szótól hangos és most bizonyosodott 
be, milyen próféta volt Petőfi, ami-
kor »hírős városnak« nevezte Kecs-
kemétét. Viszont a barackkal, mint 
itallal és idegenforgalmi attrakció-
val kapcsolatban van egy megjegy-
zésem. Amióta divatba jött,minden-
féle kotyvalékot hoznak forgalomba 
ezen a néven és máris erősen ront-
ják vele ennek az eredeti magyar 
terméknek hitelét. Nem vagyok híve 
az egykéz-rendszernek, de a ba-
rackot egykézbe adnám és legszíve-
sebben barack-diktátort neveztetné'^ 
ki. A főkóstolói iáilást akár magam 
is vállalnám. 

Tényleg az a helyzet, hogy a 
mostanában itt járt idegenek 
révén egyre nagyobb piaca 
van külföldön a magyar termé-
nyeknek és ipari termékeknek. 
Hogy csak egy példát említsek, 
William Powell, aki nemrég Pesten 
vendégeskedett, egész garderobra 
való ruhát rendelt magának nálunk, 
azonkívül vett ihat pár cipőt magá-
nak és ötven üveg barackot a bará-
tainak. 

Ismert külföldi társasági dámák, 
ha Pesten járnak, föltétlenül végig-
látogatják a nagy divatszalonokat 
és nagyon sok ruhát vásárolnak, 
mert itt együtt kapják a párizsi 
ízlést és minőséget az olcsó pesti 
árakkal. Éppen ezért valóságos 
hazaárulást követ el, aki az idegen-
től többet kér, mint amit a pestiek-
től kérne- Én magam voltam tanuja 
egy esetnek, »önnek — mondta a 
kereskedő —• nyolcvan pengő, a tár-
saságában lévő amerikai úrnak 
száz.« Megmagyaráztam a kereske-
dőnek. hogy helytelen elvet követ, 
mert ez az amerikai tíz másiknak 
csinálhat kedvet Pesthez, de ugyan-
annyit, vagy tán még többet, el is 
riaszthat tőlünk. Jóvátehetetlen 
hiba volna, ha a pesti kereskedőről 
olyan tréfák terjednének el, mint a 
mexikói főpineérről. Ha már válasz-
tani kell, inkább arról a pesti fő-
pincérről legyünk híresek, aki ak-
kor szedné meg magát, ha többet 
adna vissza a vendégeknek, mint 
amennyi jár neki. Mert van ilyen 
pesti specialitás is. igaz, hogy csak 
egyetlen példányban. Ez a főpincér 
fix fizetést kap a gazdájától és a be-
folyt összeggel az utolsó fillérig el 
kell számolnia. Nagyobb jövedelmet 
tehát legfeljebb úgy biztosíthatna 
magának, ha utólagos osztozkodás 
reményében a vendég javára tévedne. 
Milyen öröm, hogy ilyesmi Pesten 
még csak el sem képzelhető . . . 



EGGYEL TÖBB MAR NEM 
SZÁMIT 

Egyik nagy angol lapban olvassuk áz 
alábbi anekdótát: 

Ijitvinov autón utazik Moszkvából a 
vidékre. Egyedül van, nincs vele se 
sofőr, se t i tkár. Egy elhagyatott helyen 
a kocsi defektet kap. A külügyminiszter 
képtelen egyedül megjavítani a hibáit. 
Az éjszaka közeledik és a közelben mind-
össze egyetlen háztömb látható. 

A külügyminiszter becsenget. Megjele-

nik nagysokára egy portás-féle ember. 
— Hol vagyok tulajdonképpen? 
— Ez itt az őrültek háza! 
— No mindegy! Az autóm defektet ka-

pott az országúton, nem maradhatok 
fedél nélkül éjszakára, legyen szíves 
szállást adni. Különben Litvinov kül-
ügyi népibiztos vagyok! 

Mire a portás: 
— Menjen c®ak be nyugodtan», ö t LÁt-

vinovunk van már ugyan, de annyi ba j 
legyen! Legfeljebb maga lesz a hatodik! 

'JM 

— Az előbbi fendört én főztem meg, most te vagy a soros! 
(Esquire) 



— No, háVIstennek, holnap férjhezmegyek, 
nem akarok többé gyereket látni! 

(Esquire) 

SZEMÉLYI 

VjccotimfUltAX. 
SKÓT SZERKESZTŐ-

SÉG 
A skótnak elveszett a 

kutyája. Szalad az aber-
deeni szerkesztőségbe és 
feladja a következő apró-
hirdetést: 
»Elveszett Diana névre 
hallgató rövidszőrü, foltos 
vadászkutyám. Becsületes 
megtaláló 10 font jutalom-

ban részesül.« 
Hazafelé menet eszébe 
jut, hogy kevesebb juta-
lom is elég lett volna. Ro-
han vissza a szerkesztőség-
be. Egy altiszt fogadja, 
aki éppen azzal van el-
foglalva, hogy bezárja az 
ajtókat. 

— Hol van az az úr, aki-
nél az iméait a hirdetést 
feladtam! 

— Nincs már itt — fe-
leli a szolga. 

— A főszerkesztő úr itt 
van! 

— Elment. 
— A helyettese! 
— Az is. Egy lélek sincs 

a szerkesztőségben. 
— A kiadóhivatal igaz-

ga tó ja! 
— Mondom, hogy min-

denki elment. 
— De a nyomdában csak 

találok valaki t! 
— Egy lelket sem, uram! 
— De hát hova lettek 

valamennyien! 
— Szétszéledtek a vá-

rosban, keresni az ön ku-
tyáját . 

Beküldte: Vadas Imre 
Budapest. 

KÉT TAVIKAT 
Adolár a postahivatalba 

rohan és feladja a követ-
kező táviratot : 

»Malvinka, akar-e a fe-
leségem lennif Válasz 
fizetve tíz szóig. Adolár.« 

Egy óra múlva megjön 
a választávirat: 

»Igen, igen, igen, igen, 
igen, igen, igen, igen, 
igen Malvin.« 

Beküldte: Pán Gibor 
Budapest. 

(Everbody'a Weekly) 



A M E R I K A I 
S Í R F E L I R A T 

A newyorki temető-
ben olvasható a követ-
kező sírfelirat: 

Itt nyugszik 
mr. Joe Brown 
aki gyufával nézte 
meg, van-e benzin 
autójának tartályá-

ban 
V O L T I 

D I V A T A FALITN 

TÖKÉLETES 
S Z A K M U N K A 

R O F Ô S e ^ 

— Csak azt jöttem jelenteni, hogy ma nem 
hoztam levelet! (Esquire) 

A falusi rőfös bolt fciraüataDan nagy, feùêr pamutkesztyű van kitéve. E s t e l i é 
hazajön a csorda a legelőről, a tehén odadörzsölődik a jbikához és így szól: 

— Vedd meg nekem azt a gyönyörű melltartót.. . 

LEVÉLHORDÓ A H Á L Ó S Z O B Á B A N 

— Ez a legjobb vadászati 
könyv. Tartalmazza az összes 
vadkereskedök cimeit • . . 

(Bio et Rae) 
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— Szakítottam Harryval és mindent visszavett, amit valaha kaptam 
tőle . . . (Esquire) 

Rózsahegyi Kálmán vi-
déki színész korában há-
romszáz korona kölcsönt 
kapott a Bajai Takarék-
pénztártól. A részleteket 
természetesen elmulasz-
totta fizetni. Rózsahegyi 
már régen népszerű pesti 
színész volt, amikor per 
lett a dologból. A taka-
rékpénztár meg is nyerte 
a pert, de tekintettel 
Rózsahegyi színészi érde-
meire, a legméltányosabb 
fizetési feltételeket szab-

RÓZSAHEGYI 
CSÓKJA 

£ 

ta : kiegyezett havi három 
korona részletben. 

Elérkezett az első rész-
letfizetés napja. A mű-
vész meghatottan tette 
postára az utalványt és a 
»Feladó közleményei« című 
rovatba a következőket 
í r ta : 
»Kedves Bajai Takarék-

pénztár! 
I t t küldöm az első havi 

részletet. 
ösókolja 

Rózsahegyi Kálmán.« 
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Egy nagyon szerény mont-
martrei hotelben lakott az 
egykori »élet királya«, itt 
esett ágynak s folytatott 
nehéz harcot azzal a be-
tegséggel, állítólag valami 
má j bajjal, mely azntán 
hamarosan) végzett is vele. 
Majdnem teljesen elhagya-
tott volt, csak néhány 
francia író érdelkllődött 
i ránta s ezek mozgósítot-
tak néhány orvost, akik 
szívességből foglalkoztak a 
beteggel. Ezekben a nehéz 
napokban a vendéglős is. 
akinek pedig már több-
havi szobabérrel tartozott, 
részvétre lobbant iránta 
és mindenféle drága éte-
lekkel és csemegékkel ked-
veskedett neki. Ez némi 
jólétet varázsolt a sivár 
hotelágyon hadolkdó költő 
köré. Egy nap, mikor már 
niagyoni súlyos volt a hely-
zet, két orvos a beteg 
megvizsgálása után vissza-
vomilt egy ablakmélye-
désbe, s fojtott hangon 
arról tanácskozott, ho-
gyan szerezzék meg azok-
nak a drága gyógysze-
reknek az árát, melyeket 
Wilde számára rendeltek. 
Mert hiszen arról, hogy ő 
maga fizesse IM, szó sem 
lehetett. Wilde hallotta ezt 
s nyilván: eszébe jutott az 
a fényűző élet is, amit az 
utolsó napokban a ven-
déglős nyújtot t neki s bár 
már végét járta, az ágyá-

ban felemelkedve megszó-
lalt: »/ see I am dying 
beynod my means«. Ami 
magyarul körülbelül ezt 
jelenti: »Ugylátszik, viszo-
nyaimon felül fogok meg-
halni«. Ez volt az utolsó 
mondása. Természetesen 
egy aforizma. 

Az apostol és Költő 
Járkál itt Budapesten és 

főleg a művészkávéházák-
ban bukkan fel mind-
untalan egy eleven kis 
emberke, aki íűnek-fá-
nak mint apostol és lí-
rai költő mutatkozik be. 
Zsebe állandóan tele van 
világfelszabadító nyilat-
kozatokkal és a verstan 
szabályai alól már telje-
sen felszabadult versekkel. 
Világmegváltásának alap-
gondolata, hogy az összes 
vallásokat egyesíteni kell, 
összhangba kell hozni Mó-
zes, Jézus, Mohamed és 
még néhány vallásalapító 
tanításait, ami ugyan na-
gyon régi gondolat, de 
talán éppen ezért vagy en-
nék ellenére, nem sok 
eséllyel bír arra, hoigy 
megvalósuljon. Költemé-
nyeit már nem lehet ilyen 
egyszerűen jellemezni, leg-
feljebb azt lehet róluk 
mondani, hogy se job-
bak, se rosszabbak, mint 
azoknaJki a rövid sorokba 
tördelt közleményeknek 
nagyrésze, melyek ma 

ujlejm 
(költemény címen füzetek-
ben és lapokban megjelen-
nek, Az apostol-költő en-
gem is megtisztelt érdek-
lődésével. Többször át-
nyújtotta gépírásos prokla-
mációit az emberiséghez, 
olykor pedig egész vers-
paksamétákat tett elém az 
asztalra. Természetesen 
mindig várta, hogy véle-
ményt mondjak róluk, 
ami elől végiül is, hogy po-
litiknsnyelven fejezzem ki 
magam, nem térhettem ki. 
Nézze kérem, — mondtam 
— az apostoli és költői te-
vékenységben nemcsak! sok 
hasonló elem van, de a 
kettőnek sorsa is sok szem-
pontból közös. Mindkét 
működésnek van egy stá-
diuma, melyben az embe-
rek azt mondják r á juk : 
marhaság. Aztán közbejön 
valami, egy társadalmi át-
alakulás, mely az apostolt 
fellendíti, egy nagy kri-
tikus cikke, vagy más va-
lami, ami a költőt elis-
mertté teszi, s ekkor aztán 
már hiábavaló a gúny és 
kicsinylés mindkettővel 
szemben, ön úgyis mint 
költő, úgyis mint apostol 
egyelőre a marhasd g-stá-
diumában van. 

V I U i A l F Á M B E S Z E D E E 
A fiatal írós Kedves mester, kérem 

szíveskedjék a lapom számára nyilat-
kozni arról, hogy milyen könyveket 
méltóztatik olvasni. 

A nagry író: Én nem olvasok, én írok! 
A fiatal író: A, ez egy igen érdekes 

vallomás. 
A nagy írós Ha érdekesnek tar t ja , ak-

kor tekintse követendő példának. 
A fiatal írós Annak tekintem. Ebben 

a pillanatban cl is határoztam, hogy a 
mester legújabb regényét, amelyet "el-
olvasni akartam, nem olvasom el. 

* 
A nő: Melyik a legszebb életkor a nő 

életében! 
A férfi: A tudósok azt mondják, hogy 

a nő legszebb az első gyerek szülése 
után. Maga, aki kétségtelenül a legszebb 
életkorában van, huszonnyolcéves, Ame-
rikában ellenben most megjelent egy 
könyv, amely szerint az élet negyven 
pvfin túl kftzdődik. 

A nő: Egyszóval nehéz ezt általános-
ságban meghatározni. És mi a fér f i leg-
szebb életkora? 

A férfi : Ezt könnyű. Az, amikor egy 
olyan nő szereti, aki a legszebb élet-
korában van. 

A nő: Dehát ezt az előbb elmulasz-
totta megállapítani. 

A férfi : Ebből csak az látszik, hogy a 
legszebb életkort nem lehet olyan Pon-
tosan megállapítani, mint az életkort. 

Egy fiatalember: Ô, méltóságos uram, 
milyen jól tetszik kinézni. A méltóságos 
úr nem vénül. 

A méltóságos úr (rendkívül jól kon-
zervált öregúr): Egy dolog valóban 
a mellett szól, hogy nem vénülök. 

A fiatalember: S mi az a dolog? 
A méltóságos úr: Az, hogy ha mond-

ják, hogy nem vénülök, nem hiszem el. 
Mert ha elhinném, az már az öregkori 
elmeervöneresé? .iele volna. 



A Belvárosi Szinház tavalyi 
nagy sikere, az »Eltévedt bá-
ránykák« a kolozsvári magyar 
színKázban is nagy sikert 

íratott 
Fényes Alice, Erényi 

Böske és Mészáros Béla 
(Foto Kiss Egon) 
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Losonczy György a pesti Operaház tagfa a »Bolygó hollandi« 
főszerepében mutatkozott be a bécsi Operában. Az előadást 
meghallgatta Toscanini is és leszerződtette Losonczyt a jövő 

évi salzburgi játékokra 
Losonczy, Németh Mária és Weingartner 

(Foto Oyenes) 

Törzs Jenő életének egyik legérdekesebb szerepére készül: III. Richárdot tog)a ijatszam a 
eyar Színházban. Valóságos történelmi tanulmányokat folytatott Törzs, hogy minél élethúbben 

ábrázolj* III. Richárdot 
« Főidényi László, Törzs Jenő és Hevesi Sándor a rendező a próbán 



A legeslegújabb 
Bárdos-felfedezés 

BáfdoS Artúrnak, a 
nagyar színpadok gyé-
nántikösaörűsének lega-
ljább felfedezését, 
Szende Máriát ezen a 
léten ismerte el a ®aj-
:ó és fogadta szívébe a 
íözönség. De aki isme-
ri a helyzetet, nagyon 
jól tudja, hogy Bárdos 
tartogat még erre a sze-
zonra néhány nagyon 
kellemes meglepetést: 
vannak más Orloff-
gyémántjai is, csalk a 
kellő pillanatot várja, 
hogy megszilkráztassa 
őket a rivalda fényé-
bein. 

A felfedezésre váró 
Bárdos-krékkek között 
talán Szabó Klári a 
legérdekesebb. A fiatal 
művésznő dr. Szabó Bé-
la pénzügyi tanácsos, 
alílround-atléta leánya. 
A papa a magasugrás-
ban tüntette ki' magát 
különösképpen, tötbbek 
közt Európa-íbajnoki cí-
met is nyert. Szalbó 
Klári, »az alma nem 
esik messze a fájától« 
alapon szintén remekül 
sportol: ifjúsági baj-
noknő a futásban. El-
végezte a Szent Margit 
tanítóképzőt, majd a 
szokásos családi háború 
megvívása után. a Szín-
művészeti Akadémia 
növendéke lett. Tanul-
mányait nem fejezte 
be, mert az első év vé-
gén Bárdos Artúr há-
roméves szerződést 
adott neJd a Belvárosi 
és Művész Színházhoz. 
Mire osztálytársai meg-
szerzik a diplomát, ő 
már minden valószínű-
ség szerint neves szí-
nésznő lesz. 

Szabó Klári, Bárdos 
soron következő megle-
petése szőke, magas és 
19 éves. Szabó Klári 



100 kalábriász-parti 
Október véiĝ éiii les?; a 

Komédiában' & »Kalábriász 
parti« századik előadása. 
Somogyi Kálmán direktor 
a következőiket mondja a 
jubileumról : 

— ötven évvel ezelőtt a 
Bostély-utcai Folies Oap-
rice-ben játszották először 
a Kalábriász partit. Az el-
telt ötven év alatt közel 
négyezer előadást ér t meg, 
bejárta égés® Európát és 
most ötven év u.tán éppen 
olyajtt eieveiien) hat, mint 
régen. A szereplők is a 
régiek, a publikum is a 
régi, minden este öreg 
urak és hölgyek töltik 
meg a nézőteret, eljönnek 
egy kis régi levegőt szívni. 
Poütikusolk, bankárok és 
illusztris művészek .állaandó 
vendégei az ú j Folies Cap-
riee-nak. A régi barátok 
elhatározták, hogy október 
29-én, amikor is század-
szor játsszák idén a Ka-
lábriász partit, bankettel 
ünneplik meg a jubileu-
mot és az ú j Folies 
Caprice feltámadását. 

UUMO JtiKÄSI 
budapesti zongoraművésznő hat 
hónappal ezelőtt ment ki Dél-
Amerikába hangversenykörútra. 
Október 29-én akart vissza-
térni Európába, de két nap-
pal elutazása előtt a Rio de 
Janeiro-i magyar konzul bú-
csúestét rendezett tiszteletére, 
ahol a brazil minisztériumok 
kiküldöttei is megjelentek. 
Gerö Erzsi több zongoraszám-
mai szerepelt az estélyen, igen 
nagy sikerrel. Játéka után 
hozzálépett az egyik államtit-
kár és felszólította, hogy ne 
utazzék el. Hiába érveltek, 
hogy már a hajójegyük is 
megvan, kérte, hogy másnap 
látogassa meg a minisztérium-
ban. A másnapi találkozásnál 
átnyújtotta a budapesti mű-
vésznőnek a brazil rádió szer-
ződését, amely egy évre szól 
As heti háromszori szerep-
lésre kötelezi. A kitűnő ma-
gyar művésznő természetesen 
boldogan fogadta el a szerző-
dést, amelyben azt is kikö-
tötték, hogy minden koncertjét 
a brazil rádió rendezi meg. 

Fejes Teri és Dely Ferenc próbálják a Terézkörúti színpadon 
a »Mért járkálsz meztelenül« című bohózatot. Rendezi Tarnay 

Gábor László operaénekes most 
tért haza hangversenykörútjá-
ról. Zürichben, Baselben, Bern-
ben és Interlakenben énekelt 

sikerrel 

»A romantikus asszony«-t most 
mutatták be Szegeden Komlós 
Jucival, Erdődy Kálmánnal és 
Hamvay Lucival a főszerepek-

ben 
(Foto Llebman) 



HANGOS 
HETI 

H Í R A D Ó 
S Z E R K E S Z T I : 

K U T H y ' Ü Y Ö R G Y I«. »Üj élet felét cjmt 
tíz filmre szerződtette 



H medve kijött barlangjából 
Orta: {Kálmán Jenő 

Megmondom úgy, ahogy van: két éve 
nem láttam magyar filmet. Nem kedve-
lem az olyan műélvezetet, ahol az em-
bernek mint kritikusnak előre engedmé-
nyeket kell terinie. Tessék figyelembe 
venni, mondták, hogy a mi filmgyártá-
sunk gyerekcipőben topog, meg aztán mi 
szegény ország vagyunk, a mi filmjeink 
alig pár száz moziban futnak, ne hason-
lítsuk őket össze Hollywood vagy Lon-
don remekeivel. 

Ami a szegér^jséget illeti, arról meg-
van a különvéleményem. És pedig, hogy 
a szükség néhfi termékenyebb televénye 
a tehetségnek, mint a legnagyobb jólét. 
Rongyosabb hadifoglyokat alig termelt 
ki a világháború, mint amilyenek m% 
voltunk Nikolszk Usszuriszkban, az Ür 
1919. esztendejében, mégis mi vittük az 
igazi szifiház káprázatát ß japánoktól 
őrzött, gazdag Perbája-rjccskai táborba. 

A gyerekcipő kérdésében pedig úgy 
gondolkoztam, hogy a magyar film 
csakugyan kamaszkorbß jutott, a hangja 
itt-ott mutál még és szépvonású arca 
Kissé pattanásos. Majd csak kivárom 
azt a pár éret, amíg tündéri hajadonná 
serdül és sok sikert látott bátyjának, a 
magyar színpadi művészetnek nyomdo-
kaiba lép. Mint a medve, visszavonul-
tam barlangomba, hogy átteleljem a 
várakozás íSehéz esztendeit. A héten 
aztán úgy éreztem, hogy itt a Gyertya-
szentelő. Megráztam ősz bundámat, ki-
cammogtam barlangomból és elindul-

tam egy kis lelki élelem után. Így ju-
tottam »Az én lányom nem olyan« cimű 
filmhez. 

A film, mint a neve elárulja, Csathó 
Kálmán tavfllyi sikeréből készült, a 
forgatókönyvet a darab alapján Nóti 
Károly írta, a rendező Vajda László. 
Három ilyeni nyugodt névhez pazar 
szereposztás; csak úgy kapásból veszem 
ki a neveket: Turay Ida, Tolnay Klári, 
Vízvári Mariska, Gombaszögi Ella, Ka-
bos, Ráday, Rajnai, Gózon, Greguss 
Zoltán. Itt komoly bajok nem lehetnek, 
dörmögtem élemedett medvéhez . illetlen 
vidámsággal, de be kell vallanom, hogy 
az első képnél kissé ijedten csóváltam g 
sörényemet. A »Mexikói bár«-ba vezetett 
el bennünket az író és a rendező, ahol 
csupa mai fiatal lány lumpolta át az 
éjszakát anyai segédlet nélkül, viszont, 
a környezethez illő férfi-kísérettel. Sze-
rencsére ez a kis túlzás azért kellett az 
illetékeseknek, hogy a ingoványos talaj-
ból annál tisztábban és diadalmasabban 
emeljék föl a történet liliom-hősnőjét, 
Tolnay Klárit. 

Mert, ami innét kezdődik, az a\ leg-
jobb, leghatásosabb és legkedvesebb 
vígjáték, óramű pontossággal kiszámí-
tott, jól robbanó poentokkal, a legneme-
sebb vígjátékhoz ülő dialógokkal, reme-
kül megrajzolt figurákkal, épkézláb 
történettel, mozgással, színnel, kedves-
séggel. Egy viccet és egy »gag«-et mon-
dok csak el a darabból. Azt mondja, egy 

helyütt Turay az intrikus 
Gregussnak, aki olyan úr-
lovas féle: 

— Magáról azt mondják, 
hogy a versenylovát is 
váltóra, vette és a ló már 
régen megdöglött, amikor 
a váltója még mindig fut-
ni fog! 

Es egy gag a sok közül: 
Kabos, ßki pipogya, pa-
pucshős férjet játszik Víz-
vári Mariska mellett, 
irigyli az Amerikába szö-
kött első férjet. Rajnay el-
mondja neki, hogy az első 
férjnek nem megy valami 
jól odaát, mert zsákhor-
dással keresi a kenyerét. 
A következő képbeni aztán 
látjuk Kabost a Dunapar-
ton, amint a zsákhordó 
munkásokat figyeli — só-
várogva. És a telhetetlen 

— Egy pohárnál többet 
ne igyál! ... 
Kabos Gyula és Vízvári Ma-
riska »Az én lányom nem 

olyan« cimü filmben 
(Harmónia film) 



Roland Young, Constance Ben-
net, ós Cary Grant a »Szőke kisértet« fő-

szereplői 
(Metro foto) 

szerző még egyszer lecsap erre a poent-
re, még frappánsabb változatban. De 
ne adjuk ki az összes meglepetéseket, 
legyen elég ennyi: a medve nem bánta 
meg a gyertyaszentelői kirántíulást. íme, 
szegényen is lehet tökéleteset produ-
kálni. 

* 
Egy Metro~>vígjátékot is láttam. »Szőke 

kísértet«, a címe. Gazdag, vidám, sem-
mittevő amerikai házaspárról szól, cukik 
egy őrült autó-hajszában az életüket 
vesztik. Hátborzongató kezdet vígjá-
téknak, mondhatná bárki és mégsem az. 
A két bolond és vidám amerikai a néző 
előtt kilép teteméből és szellemmé válva 
várja flz égi harsonát, hogy a mennybe 
jutva számot adjon életéről. Igerú ám, de 
egyetlen jótettről sem tudnak beszámolni. 
Valamit tenni kell. Elhatározzák, hogy 
rendbehozzák derék jogtanácsosuk életét, 
aki egy szerető, de pedáns hitves oldalán 
részvétlenül kénytelen elmenni az élet 
örömei melleit. Az ektoplazma segélyé-
vel — a szerző a spiritizmus szótárából 

veszi ezt 
a kifejezést — 
időnként láthatóvá tud-
ják magukat tenni, de spó-
rolniok kell vele, mert kifogy a 
varázsszer és akkor dolgtikvégezetlen 
mehetnék az égi bíróság elé. Így aztán 
hot megjelennek, hol eltűnnek, képtelen, 
vidám és pikáns helyzetek egész sorát te-
remtve védencük, Mr. Topper körül. A 
legaranyosabb jelenetek egy szállodában 
játszódnak le, ahol Toppy barátunk lát-
szólag egyediül foglal szobát, mégis ket-
tesben van az ektoplazmás dámával. Itt 
a vígjáték a régi, jó burleszkek határát 
súrolja. Franciás ötlet amerikai humor-
ral: szerintem a legjobb koktél, amit 
mostanság Hollywood,bgn kevertek. 

A régi, bevált gyakorlat szerint, ha a 
gyertyaszentelői medve jó időt talál 
idekint, sürgősen visszavonul barlang-
jába. En megkontreminálom a szokást: 
nem megyek vissza. Majd bolond leszek, 
két ilyen derűs, film után... 



Jean Harlow utolsó Hímje a »Saratoga« felvételei alatt készült ez a kép. Lionel Barrymore-t 
ünneplik a műteremben, abból *az alkalomból, hogy 59-ik születésnapja, 54. éves színészi és 27 

éves filmszínészi működésének évfordulója egy napra esett 
Clark Gable, íMyrna Loy ós Jean Harlow figyelik, amint Lionel' Barrymore felvágja az ünnepi 

tortát 4 
ÍM. G. M. foto! 
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ooooeo 
... Csathó Kálmán »Te 

csak pipálj LfidányU című 
regényéből is filmet készít 
Gál Ernő. A forgatóköny-
vet most írja Indig Ottó... 
Horovitz Richárd a »Mü-
vészifilm« igazgatója, úgy-
látszik komolyan veszi 
vállalatának nevét, »A 
lil-es« után most készíti 
elő Zilahy Lajos »Úrilány« 
című színdarabjának film-
változatát. A főszerepeket 
Szörényi Éva, Vizvári Ma-
riska, Berky Lili, ' Páger 
Antal, Rózsahegyi Kálmán, 
Csortos Gyula és _ Gózon 
Gyula játsszák. Rendező: 
Székely István, produkció-
vezető Falus István . . . Ha-
marosan műterembe kerül 
az új Jókai-film, a »Fekete 
gyémántok«. A filmkönyvet 
Mihály István írta, rendezi 
Vajda László, csak a sze-

reposztás bizonytalan 
még ... Lassanként egész-
Európában megismerik a 
magyar filmeket. A »3:1 a 
szerelem javára« címűt 
most vették meg Svájc és 

Eddie Cantor legűfabb karika-
túrája. Joan Crawford rajzolta 

rila egy cocktail-partyn 

Hollandia részére, a »Há-
rom sárkányt« pedig elad-
ták egy francia filmköl-
csönzőnek i s . . . 

. . . Olga Csehovának ú j 
filmjében Willy Fritsch a 
partnere. A film címe: »Ge-
witterflug zu Claudia« . . . 
Most készül Berlinben Rökk 
Marika új filmje a »Gaspa-
rone«. Rendezője ismét 
Georg Jacoby, akit hol 
mint Marika vőlegényét, 
hol pedig mint férjét em-
legetik . . . Jó szereposztása 
van a »Denevér« legújabb 
filmváltozatának: Lida 

rOOOOO 
B aar ova, Hans Söhnker, 
Harald Paulsen és Hans 
Moser játsszák a főszere-
peket . . . Eggerth Márta 
újra Bécsben filmezik a 
»Wer einmal stiehlt...« 
című filmben. Partnerei: 
Paul Hörbiger és Lucie 
Englisch . . . Az egyik né-
met filmuj&ág recept for-
mában í r ja le dr. Georg 
Schönbrunn-t, akit L. B. 
Mayer Hollywoodba szer-
ződtetett: »egy harmadrész 
Clark Gable, egy harmad-
rész Ramon Novarro, egy 
harmadrész eredeti egyéni-
ség és egy késhegynyi 
George Raft«. Ezek után 
könnyen magunk elé kép-
zelhetjük dr. Schönbrunn 
kü l se j é t . . . 

. . . Katherine Hepburn és 
Cary Grant játsszák a 
»Bringing up Babies« fő-
szerepeit, amelyben Leslie 
Howardnak is játszani kel-
lett volna. Howard azon-
ban felbontotta szerződését 
a »Lawrence of Arabia« 
című Korda-film főszere-



Lázár Mária (Olga) éa Jávor Pál (a 
Holtai Jenő első magyarnyelvű 

bon, »A lll-®»«-b®n 
(Művészfilm — Maawiagwr 

péért, amelyben, a legendás 
Lawrence ezredest játszr 
sza . . . •»Break the News« 
a cime René Clair új lon-
doni filmjének. Főszerep-
lők: Maurice Chevalier, 
Jack Buchanan, Lady Ca-
vendish-Adele Astaire és 
June Knight... SamQold-
wyn a® M. GL M. volt alelnö-
ke Korda Sándorral együtt 
akar ja megvenni az United 
Artists részvény többségét 
Mary Pickford-tól, 
lin-tői és Douglas 
banks-tól. Kordáék decem-
ber l-ig kaptak opciót a vé-
telre bat és félmillió dollá-
ros árban . . . Hollywood 
legigénytelenebb embere A. 
C. Wookey a Paramount 
fŐpénztárosa, neki vfin 
egyedül 1917 típusú Ford-
autója ... Lengyel Meny-
hért befejezte eredeti víg-
játék szüzséjét, amelyet a 
Metro Greta Garbo részére 
r e n d e l t . . . 

FLORENCE RICE 
játssza Porozol Zita szerepét 
Molnár Ferenc »Nagy szere-
lem« cimü színdarabjának film-

változatában 
(M. a . M. foto) 



. . . Baky József (hosszú 
évekig volt Bolváry asz-
szisztense) rendezi Gustav 
Fröhlich ú j filmjét. A film 
címe: »Die grosse und die 
kleine Liebe« és Jenny 
Jugo játssza női főszere-
pét . . . Emil Jartpiings be-
fejezte »Der zerbrochene 
Krug« című filmjét, ame-
lyet ő maga rendezett Gus-
tav Ucicky társfiságában... 
A Metro megfilmesíti Mar-
cel Pagnol legnépszerűbb 
színművét a » Fanny «-t. Ed-
dig Wallace Beery-t és , 
Frank Morgant választot-
ták ki két főszerepre, a női 
főszerep sorsa még eldön-
tésre V á r . . . Brigitte Helm , 
Párizsban tartózkodik, ahol 
rövidesen filmezni is fog.. 
A Fox legközelebb elkészíti 
Irving Berlin ú j filmjét az 

»Alexanders Ragtime 
Band«-ot. Harminckét zene-
szám lesz a filmben, vala-
mennyi Irving Berlintől. . . 

. . . Danielle Darrieux 
utolsó európai filmjének az 
»Abus de Confiance«-nak a 
»Normandie« óceánjárón 
volt az ősbemutatója, ami-
kor a francia sztár Ameri-
kába utazott. A nézők kö-
zött helyetfoglaltak Louis 
B. Mayer, Sonja Henie és 
Douglas Fairbanks junior 
is . . . Gibraltárban forgat-
iák'egy új frßncia film, a 

»Gibraltar« killstí felvéte-
leit. A film• aktuális, spa-
nyol háborús problémái 
tárgyal... Walter Rilla, ai 
ismert német filmszínész 
Páx*izsba szerződött. A Con-
sortium Cinématographi-
que Continental »Molle-
na rd« című filmjében fog-
ja a főszerepet játszani, 
Harry Baur me l l e t t . . . 
Marcel Pagnol most for-
gatja új filmjét, a »La 
femme de Boulangern-t. A 
férfifőszerepet a népszerű 
francia sztár: Raimu játsz-
sza, akit Pagnol négy évre 
szerződtetett . .. 

Készül a »Falu rossza« film. 
Pásztor Béla a fi lm főrendé-
zöje lés jKöpeczi-Boócz Lajos 
játékmester beállítják Oreguss 
Zoltán és ö lvedy Zsófi egyik 

jelenetét 
(Faludy foto) 



Irene Dunne és Dorothy Lamour együttjétszanak az »Asszony a viharban« cimft filmben 

A két 
'Megírtuk, hogy Irént 

• Dunme-ról, a »Mellék-
utca« hősnőjéről Gaál 
Franciska derítette ki, 
hogy tehetséges énekes-
nő. Aiz amerikai film-
gyárak nem hívei a 
skatulyázás! rendszer 
nelk, Franciska felfede-
zése után a Paramount 
sem sokáig habozott, 
hanem olyam szüzsét 
íratott Irene Dunne ré-
szére, amelyben alkalma 
van énektudását is be-
mutatni. Ez a film az 
»Asszony a viharban«, 
amelynek külön érde-
kessége, hogy Irene 
Dunne együtt játszik 
benne Dorothy Lamour-
ral, aJkit a »Dzsungel 

barátnő 
királynőjé-ből és a 
»Madridi express«-ből 
ismerünk. 

A két filmsztár, akik 
az életben a legjobb 
barátnők, a darabban 
nincsenek a legjobb vi-
szonyban egymással, de 
,a szerep egyáltalán 
nem ártott barátságuk-
nak és Dorothy La-

tour, aki eredetileg 
egy nagy newyorki re-
vüszínház táncossztárja 
volt, tanította be Irene 
Dumie-nak azokat a 
táncokat, melyeket ú j 
filmjében a felvevőigép 
előtt táncol. 

Irene Dunne, minf táncos 
l H - szubrett új fi lmjében 

(Paramount fotdk) 



KÉPES 
KIVONAT A 
KÖLCSÖNKÉRT 
KASTÉLYÁBÓL 

A történet közép-
pontjában két szerel-
mes kislány ül (Tol-
nay Klári és Turay 
Ida), akiknek boldog-
ságát állandóan ve-
szély f e n y e g e t i . . . 

. . . mert a két Kol-
tay, apa és fia (Ray-
nay Gábor és Ráday 
Imre) csak kölcsön-
kérte azt a kastélyt, 
amelybe vendégeket 
hívtak. A fiatal Kol-, 
tay ugyan szerelmi 
házasságot akar kötni, 
de az nem akadály, 
hogy a menyasz-
szonynak pármillió pe-
seta hozománya van... 

. . . amire az apósje-
lölt (Kabos) túlságo-
san vigyáz. Még fo-
kozza a bajt, hogy 
Kabost öszecsipik a 
méhek és dr. Vass, 
az állatorvos (Juhász 
József) kigyógyítja öt 
— abból a tévedésből, 
hogy Ráday gazdag 
ember. í g y derül ki, 
hogy Ráday csak köl-
csönkérte a kastélyt 
unokahúgától Turay 
Idától. 
(Harmónia film—Fa-

ludi fotók) 



Rudyard Kipling »Three Soldiers« cí-
mű regényében az indiai angol haderő-
nek állított SBobxot. A regény filmjo-
igáért két gyár is küzdött, a londomi Bri-
tish Gaumomt és az amerikai Fox. Végül 
a Fox győzött, mert bebizonyította az 
angol filmvállalatnaik, hogy az egyik 
(főszerepben Shirley Temple-lel jofbb fil-
met fog csinálni az angol író regényé-
ből, mint angol versenytársa. 

»India lángokban« címmel került most 
bemutatásra Shirley Temple ú j filmje, 
amely a századforduló gyarmati harcai-
nak egyik izgalmas epizódját tárgyalja. 
Shirley egy kis önkéntest játszik, a!ki-

nek nagyapja (C. Aubrey Smith, a »Kis 
Lord« felejthetetlen nagypapája) az in-
diai angol haderő ezredese, legjobb ba-
rá t j a pedig egy hatalmastermetü, de 
melegszívű őrmester (Victor McLagltn). 
<5k hármam játsszák Rudyard Kipling 
legendáshírű »három katoná«-ját, akiik 
a maroknyi angol hadsereg é'lén* szembe-
szállnak a lázadó hindukkal. 

A film legaranyosabb jelenete, amikor 
a százkilós őrmester bokszleckét ad a 
pöttömnyi Shirley-nek, aki ebben a 
filmjében már nemcsak síró-nevető cso-
dagyerek, de komoly színészi feladato-
kat is sikerrel old meg. 

un 

Victor 
McLaglen és 

Shirley Temple 
(Foto Fox) 

Shirley Temple boxmérkőzése 
Victor McLaglennel 



T pr R s n S ÉLET 
A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti, angyalom, milyen 

kilátások között készülődik az új 
szezon? 

— Ne siessünk olyan nœgyon, hi-
szen még el. sem búcsúztunk a nyár-
tól. A Park-klubban most folynak a 
házi teniszversenyek, hogy aztán a 
legelőkelőbb pesti kaszinó január 
elejéig elcsendesedjen. Ekkor azon-
ban még a farsangot megelőzően 
pazar magánestélyek és mulatsá-
gok színhelye lesz a Park-klub. 

— De a MAC-ban, mint halljuk, 
annál zajosabb az élet? 

— Ott is a nyarat búcsúztatták 
szombat este, illetve a nyári helyi-
séget. A klub ugyanis a közeli na-
pokban beköltözik téli helyiségébe. 
A remek M AC-gárda ebből az alka-
lomból igazán sikerült műkedvelő-
előadást rendezett. Már előre nagy 
híre volt ennek az estének, ott is 
volt mindenki: az összes férjhez-
ment aktív és prezumtív bálkirály-
nők. Kár, hogy egy részük csak néző 
volt, de hát annyi jó szerep nincs is 
a világon, ahány szép asszony és 
szép leány volt ott ezen az estén. A 

mulatság kivilágos virradatig tar-
tott. 

— Az előadásról mesélj valamit. 
— Rögtön rátérek, csak közlöm, 

hogy a siker minden várakozást fe-
lülmúlt. A rendezőség kétszáz, sze-
mélyre számított, de több, mint há-
romszázötvenen jelentek meg. Táb-
lája volt a gyönyörű aranyterem-
nek. így aztán tekintettel azokra, 
akik a búcsúestén már nem kaptak 
helyet, a MAC 23-án, szombaton meg-
ismétli a mulatságot. 

— Ki rendezte? 
— Ki rendezhette volna más, mint 

a Mac népszerű Zsülje, Kelenffy 
Gyula dr. háznagy, aki ezúttal mint 
sikeres háziszerző is bemutatkozott 
»Bajnoknők egymás között« című 
pompás kis párbeszédes tréfájával. 
A két főszereplő, Lyka Istvánné és 
dr. Sümegh Gézáné, percenként 
kénytelen volt megszakítani a dialó-
got a robbanó tapsok miatt. Rend-
kívül tetszett dr. Szauttner Ottó 
»Atylétika« című parasztkomédiája, 
amelyben idegen fül számára ha-
landzsának ható MAC aktualitáso-
kat figuráz ki. Tóth Miklósnak, a 
Nemzeti Színház új szerzőjének a 

m m 
Angol vadásztársaság Egyeden 

Captain Morton, Ellissonné Egyedy Margit, a háziasszony, Lady Currle, Betty Morton, Mrs, 
Morton, özv. Szabóné Egyedy Ilona, Babette Talbot Baines, Sir William Currie, James Carrie, 

5 4 H. Beauchamp, Charles Morton, Bill Currie 



Vang«l Zsóka, Zupka Baba és Zupka Lajosné a nézőtéren 

nővé operált atlétáról 
írt, mulatságos történe-
tében óriási sikere, volt 
Antal Jánosnak, Far-
kas Mátyásnak és dr. 
Jász Tibornak. 

— Ha kivonatosan is, 
de közöld velünk a meg-
jelent hölgyek névsorát, 
angyalom. 

— Tényleg, csak hoz-
závetőleges névsort tu-
dok adni. Ha valakit 
kifelejtettem volna, 
majd korrigálom a 
szombati, második es-
tély után. Tehát, lá-
nyok: Philipovits Fed-
da, Várnay Edit, Zup-
ka Baba, Lugossy Pál-
ma, Titsch Juliett, Vég-
helyi Ili, Heinrich 
Moncsi, Ziegler Baba, 
Czeglédy Eva és két 
gyönyörű külföldi lány. 

Janette Honderson 
([London) és br. Lilly 
Müller Adamy (Wien). 
Asszonyok: Halter Bé-
láné, Karlovits János-
né, Horváth Ernöné, 
Sü m eg h Gézáné, Gab-
rovitz Emiiné, Szent-
istványi Béláné, Minder 
Sándomé, Lyka István-
né, Kemény Péter né, 
Marton Ferencné, Szép-
helyi Károlyné, Pétery 
Jenőné, Schmidt Bé-
láné, Kostyál Ferencné, 
Lengyel Istvánné. Csak 
azt sajnálom, hogy a 
másnatpi kitűnően sike-
rült BEAC-teáról nem 
adhatok részletes be-
számolót, de hát ilyen 
zajog szombat után 
aludni is kell egyet, 
nem igazi 

Bálkirálynök jazzbandje a 
MAC estélyen: Várnay Edit, 
Leitner Manci, Czeglédy Éva, 

Phillippovich Fedda 
(Schaffer fotók) 

Lyka Istvánné és Sümegh Oézáné a »Bajnoknők egymás 
között« cimö jelenetben a MAC estélyen 
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Dulya István és neje Nyiry 
Ilona 

Dr. Geröffy Károlymó 
Böckl Margit 

Fritzsche Károly és neje Per-
cze Lenke 

(Rozgonyi fotók) 

— A báli szezon kiemelkedő dá-
tumait megállapították már? 

— Éppen most pénteken ül össze 
a bálközi blokk. Akkor fognak er-
ről határozni. 

— Házasság, jubileum, születés? 
— Meghatóan szép családi ünnep-

Dr. Benedek László egyetemi tanár 
portréja* Festette: Gábor Móric 

ség volt az elmúlt héten Balaton-
kenesén. Budapest költő-főpolgár-
mestere, Karafiáth Jenő és felesége 
ünnepelték ezüstlakodalmukat. A 
kenetei portán ezen a napon külön 
kisegítő postatisztet állítottak be, 
aki az ország minden részéből be-
futott tömérdek gratulációt fölvette. 
A többi családi esemény: menyasz-
szony lett Bartha Klári, az elmúlt 
szezon szép és körülrajongott bál-
királynője. Kappéter Gézáné Molnár 
Dalmának, az ismert úriavasnőnek 
kisfia született. Harmadik hír: a 
társaság néhány hónapig nélkülözni 
lesz kénytelen egyik kedvencét, Vida 
Pálnét, akit az édesapja világkörüli 
körútra hívott meg. 

— No és a pletyka? 
— Rövidesen egész Pest egy szen-

zációs házasságról fog beszélni. A 
gyönyörű ifjú, szőke hölgy, aki 
mindenütt ott látható, ahol az ele-
gáns világ találkozik és aki arról is 
nevezetes, hogy három különböző 
szímí autója van, amelyeket fel-
váltva soffíroz, rövidesen örök hű-
séget esküszik a magas, karcsú, 
elegáns arisztokratának.. Adieu. 
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Eleanor Powell és Robert Taylor két évvel ezelőtt a! »Broadway Melody 1936«-ban  
kezdték karrierjüket . Két esztendő Öta IU'IIÍ játszottak együtt, míg most a 
»Broadway Melody 19)58« ismét összehozta a két sztárt. Partnereik: Georg Murphy  
a népszerű revűszínész és Buddy Ebsen, aki s/tepptáneban Is méltó partnere 

Eleanor Powellnak 

(Metro foto) 
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Régi mondás, iha a fő-

próba rosszul sikerül, nagy 
siker lesz a prämieren. A 
Nemzeti Bajnokság leg-
utóbbi mérkőzései a főpró-
bák jegyében zaj-lottak le. 
A Ferencvárosnak Szege-
den volt a Lazio elleni 
nagy mérkőzési (főipróbája. 
A zöld-fehérek erős, de 
fa i r ellenállásira találtak 
a Tisza par t ján . De az 
1:0 mégis csak két bajno-
ki ipontot jelent és a rossz 
főpróba biztató a római 
premierre. Pár nap múlva 
már megtudjuk, hogy az 
idén a Középeurópai Ku-
pa Rámába vagy Buda-

(Bojár fotók) p e s t r € v á n d o r o l - e Î 
Cseh lövését Wéb«r fogja 

Oaikds »csárdást táncol« a labdával a Hunsária-Phöbus-mecceen. Dudás csodálkozva nézi. 
Mogyory »résen« van 



A Hungária-úton áram-
vonalas tankkal robogott 
be a kék-sárga Phöbus, 
amely pontot tudott elra- i 
bolni a »póttartalékosok- j 
kal« teletűzdelt Hungáriá-
tól. Phöbusék jó barátság-
ban vannak a kapufával, pg§ 
amely nem egyszer tartóz-
tatta fel a labdát. Végül 
azonban mégisi tudásuknak 
köszönhetik, hogy az Új-
pest—Hungária derbire ké-
szülődő Hungária egy pon-
tot .kénytelen volt odaad-
ni. A Hungária vitezont az-
zal vigasztalódhat, hogy az 
ő derbi-főpróbájuk sem 
járt sikerrel. Majd az Új-
pest e l l en . . . 

A három nagycsapat kö-
zül a derbi 'előtt álló Újpest 
érte el a legjobb ered-
ményt: a debreceni Bocs-
kai egypár »füstölgő új-
pestit« kapott ajiáindéklba. 
A két gól mindennél szeb-
ben beszél. A meccs végén 
a Bocskai játékosai és ve-
zetői »szeren'ádot« adtak a 
játékvezetői öltöző előtt. 
Túltettek a Steinhardt és 
Rott kupiékor . . . A Boca-
kai elégedeti enségét vi-
szont az bizonyítja, hogy 
az újpesti főpróba sem si-
került legjobban, teh'át for-
ró premierre van kilátás 
az egész vonalon . . . 

mm 

A szegedi Ferencváros mérkőzésről: Kis lő, Pálinkás kapus 
nem tudja elfogni a labdát, de Bertók a gólvonalon ment 

A Ferencváros a 87 percben s z e m l e meg a győztes gólt kapu előtti tumultusból 
'T.<*bmana fotók) 
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Somikor a férfi rabszolga... 
I r t a : HEVESI SÁNDOR 

Somerset Maughamt, mint kiváló re-
gényírót és sikeres színműírót régóta is-
meri a magyar közönség. Es mégis, az 
a majdnem hatszázlapos regény, ame-
lyet Bárd Ferenc és fia adott ki ma-
gyarul, a Szépműves Céh könyvei kö-
zött Gáspár Miklós és Lányi Miklós fo-
lyékony fordításában, Maugham eddigi 
munkái után is — szenzációs meglepetés. 
Az első ötven lap elolva-
sása után liárom nagy név 
jut eszébe az embernek: 
Dickens, Flaubert és 
Goethe. És három regény: 
Nicklelby M iklós, az »Ér-
7elmek iskolája« (Educa-
tion sentimentale) és 
Wilhelm Meister. Nem 
mintha. Somerset Maugham 
bármelyiket is követné 
vagy utánozná. De az an-
gol iskolai élet Diekenset 
hozza eszünkbe, az időmú-
lásban lappangó lelki el-
változások Flaubert-t idé-
zik emlékezetünkbe, a kor, 
mint háttér és átalakító 
erő Goethe mesterművére 
utal vissza. 

Ilyen társasághoz csatla-
kozni még akkor sem vol-
na baj, ha az író tudato-
san gondolna rájuk és ha 
föltett szándékkal követné 
őket. De már a három 
nagy regényíró teljesen 
különböző mivolta is ki-
zárja, hogy Somerset 
Maugham akár Dickenst, akár Goethet 
akarnia utánozni. A mi Goethéhez, közel 
sodorja — és ez csakis dicséi tet akar 
lenni — az a regény nagy kulturális 
tartalma., amely egyenrangú az élet és 
valóság tartalmával. A teljes emberi 
érettség orm'áról nézi Maugham azt a 
világot, amely az ő regényében föltárul, 
valami szomorkás bölcsességgel és józan-
sággal, amely azonban azt sem zárja) ki. 
hogy helyenként költőinek hasson. 

Mint az említett nagy regényekben. 
Maugham ú j és nagy regényében is egy 
fiatalember já r ja végig az élet iskolá-
ját, ami ebben az esetiben is a szerelem 
i'skoliága, pontosabban: az a lelki nyomo-
rúság, amely végzetszerűen tapad hozzá 
egy igazi, hűséges és az életben be nem 
teljesedhető szerelemhez. A fiatalember 
keserves tapasztalatok árán kigyógyul 
ebből a végzetes szerelemből és megérik 
— a házasságra, amely itt nem betelje-
sülés, hanem megalkuvás, nem boldogító 

gyönyör, hanem józan megfontolás, nem 
mámorító élmény, de életóvó menedék. 

Maugham regénye nem optimista 
munka, — de az író mégis nagyszerű 
módon kerüli el a pesszimizmus örvé-
nyielt és szakadékait, éppúgy, mint a 
melodrámai és olcsó hatásokat. A könyv 
érdekfeszítő és hatásos, de nem fortélyai-
val vagy kitalálásaival, hanem bátor és 

igaz léleklátásával és em-
"II iwi'i Imim berrajzával. Minden alakja 
" I ill''MIMIT olyan, hogy pár percen 

belül közeli ismerősünkké 
válik, akinek sorsa fentar-
tás nélkül érdekel bennün-
ket. Az író maga is be-
vallja, hogy nem tudná, 
már megállapítani, regé-
nyében mi a valóság és 
mennyi a fantázia. Az ol-
vasó nem egészen így van 
vele. Mindent valóságnak, 
mitöbb, valódinak érez eb-
ben a könyvben. Az élet 
hangja ez, a legművészibb 
iskolázottsággal. Az író 
minden a lakjá t ki tudja 
fejezni, meg tudja elevení-
teni, anélkül, hogy magya-
rázná vagy boncolná ők' t 
Es innen van az a nagy 
erénye is, hogy ez a hosz-
szú regény egy pillanatra 
sem válik hosszadalmassá. 

És ez a tartalmas regény 
seholsem nehéz. Olyan 
könnyen olvasható, mintha 
csak úgynevezett könnyű, 

vagy szórakoztató olvasmány akarna 
lenni, nem pedig egy fiatalembernek és 
egy fiatal nőnek bonyodalmas lelki és 
szerelmi története, amely negyven évvel 
ezelőtt zajlik île, részben a búr liáboi*ú 
idejében. Az író — rangjához méltóan — 
nem rajzolja a kort, mert a kor is az 
emberein keresztül tükröződik felénk. 
Erezzük Somerset Maugham hibátlan 
mai ságit s ugyanakkor a századvégnek, 
az akkori ízlésnek és gondolkodásmód-
nak egész mivoltát. Ez még külön 
varázst is ad az izgalmas könyv-
nek, amely az író magyar ol-
vasóinak táborát erősen fogja növelni. 
Az angol írók vagy nagyon i f jan ju tnak 
el a teljes dicsőségükhöz, vagy nagyon 
öregen. Somerset Maugiham úgyszólván 
lépésről-lépésre hódította meg a maga 
közönségét, de azt hisszük, soha életében 
nem tett akkora lépést, mint az »Örök 
szolgasúg«-gal. 
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AZ ELVEK EMBERE 

Irta: TÖRÖK SÁNDOR 

Az elvek emberével az utcán ta-
lálkoztam, éspedig olyan körülmé-
nyek között, Jhogy 'azt gondoltam, 
na, ezt az Isten küldte, a huszonne-
gyedik órában. Az utcán találkoz-
tam vele, mikor az ember már jár-
tában-keltében élénken vizsgálgatja 
az aszfaltot, hogy hátha valami dús-
gazdag ember elhagyta az aktatás-
káját teméntelen pénzzel és valami 
írással, — névjegy vagy efféle — 
amelyen raj ta áll a neve s megtu-
dom belőle, hogy áhá, ez a gazem-
ber, ennek meg se kottyan ez a né-
hány pengő, máskor vigyázzon job-
ban-

Az elvek embere — régi barátom, 
földim — olyan kedves volt, hogy 
gondoltam, kérek tőle ha-hatszá— 
illetve ötsz. . . vagyis ötven pengőt. 
Ennyit okvetlenül kapok és jövő 
hónap közepe táján megadom, — öt-
venet — az neki semmi. Mindjárt 
mondtam is lelkesen. 

— A-aminthogy már régen szeret-
telek volna felkeresni.. . éppen hoz-
zád indultam. 

— Nagyon kedves tőled, — mondta 
korrektül — hogy megtartasz emlé-
kezetedben. A baráti ragaszkodás 
igen szép tulajdonság. Legyen sze-
rencsém, itt lakom a sarkon — és 
átkerült a baloldalamra. Mire én isi 
Mire ő megint. Mire a falnak estem 
s akkor azt mondta, ismét áttessé-
kelve jobbjára: — Kérlek, hozzám 
indulsz, tehát félig-meddig már a 
vendégem vagy. A házigazda pedig 
nem mehet jobbról, ez nálam elv. 

— Kérlek, persze, ahogy parancso-
lod. 

— Az ember minden körülmények 
között legyen hűséges az elveihez, 
— oktatott — ez a kölcsönös becsü-
lés titka. 

— Természetes, — mondtam túl-

buzgón, mert ezt nem értettem egé-
szen — természetes, éppen erről 
akartam . . . éppen rá akartam térni, 
gondoltam, kikérem a véleménye-
det, kérlek. . . — s közben elértünk a 
baipuig. 

— Tessék. 
— Parancsolj. 
— Csak parancsolj, kérlek. 
— Ja, igaz! A kölcsönös izé . . . — 

bementem előtte. Lassan és megfon-
toltan ballagtunk fel a második eme-
letre. 

— Tudod . . . 
De leintett. 
— Lépcsőn felfelé nem beszél az 

ember — s szerettem volna legalább 
egyszer két lépcsőt ugrani egyszerre, 
de nem. Csak léptünk, lépegettünk 
felfelé az ajtóig, ahol buzgón előre 
akartam rohanni, de visszatartott. 
— A cipődet, kérlek, légy szíves, tö-
röld le. 

— Áhá, háháihá, éppen. . . éppen 
keresem, hogy hol van . . . hehehe, 
hát itt van a lábamon, hehehe.. . 
nagyon j ó . . . — negyvenötöt ké-
r ek . . . igen, ez olyan jó szám, jó 
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kerekszám... egy negyvenes, meg — Igen. 
egy ötös egymás mellett, éippen jó, És ültünk. Gondoltam, negyvenet 
éppen megfelel, vannak ilyenek. úgy is ad, negyvenetúgyisad, negy-

Az asztal terítve várta — legény- venetúgyisad, negyvenet-ne-gyvenet, 
ember — s a gazdasszony jött a tál- gynevet, negyvenet. Megette a va-
cával, mire megkérdezte: csoráját, ivott egy pohár bort, egy 

— Vacsoráztál már t feketét s szivarra gyújtott. 
— Eeee. . . na, igen, ugyebár . . . — Hát, kérlek, most ha parancso-
— Szóval, nem parancsolsz. lod, állok rendelkezésedre. Hogy 
— Neeem, köszönöm.- élsz? Milyen az elhelyezkedésed? 
— Nagyon helyesen élsz. Vannak Ragyogó. Ez kapóra jött. És el-

akik, ha mást enni látnak, rögtön mondtam neki. Még egy-két szó, 
hajlandók mégegyszer vacsorázni, mindjárt átveszem a harmincat és 
Az emberiség általában igen hely- megyek —• vacsorázni. 
telenül táplálkozik.. Elfelejtik, Ihogy — Szomorú — szólt higgadtan. —-
az evés nem öncél. Ez aaután ren- Ez is egyik jelensége a gazdasági 
geteg bajnak kútforrása, önmegtar- válságnak. Egy ilyen ügyes ember, 
tóztatásod igazán dicséretreméltó. mint te. Kár. 

— H á á t . . . igyekszem. — Kérlek szépen, tudniillik . . . 
— Ne neheztelj, — mondta később nézd, éppen ez az . . . pi-pilïanatnyi-

evés közben — de nem beszélek lag, nagyon kisegíthetnél, ha eset-
ilyenkor ^ és nem is hallgathatok leg . . . két hétre, becsületszavamra, 
másra. Ez elterelné a figyelmemet két hétre, egy egészen k i s . . . kis ösz-
a táplálkozásról. Pedig az a legfon- szeggel... két hétre, hia kisegítenél... 
tosabb, hogy mindent jól megrág- huszonöt, vagyis hu-hu-húsz pen-
junk. gővel és akkor . . . 

— Hogy élsz? Milyen az elhelyezkedésed? 



Felemelte a mutatóujját. 
— Húsz pengő először is nem kiesi 

összeg. Kicsi összeg általában nincs 
is. Ezt tanuld meg. 

— Nia, igen, úgy-e. . . a relativitás, 
hehehe . . . Einstein . . . 

— Ez nem tréfa, kérlek. 
— Hát, persze, persze... a tréfa, az 

más . . . 
— Ami pedig magát az ügyet il-

leti, elvi ellensége vagyok a kölcsön-
adásnak. A segítés ilyen módja kü-
lönben sem a magánosok feladata, 
(hanem a közösségeké. 

— De ez . . . ez kölcsön, kérlek, nem 
úgy, segítség... kérlek, úgy köl-
csönbe, ha lennél oly kedves azt a 
tíz pengőt. 

— A kölcsönügyletek lebonyolítá-

. . . várom a reggel hat órát . . . 
(Mika László rajzai) 
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sára viszont megfelelő bankintéze-
teink vannak, amelyek foglalkozás-
szerűen űzik . . . 

— Persze, dehát . . . dehát, úgy-e 
bank, hehehe, — mit vigyorgok itt 
folyton, és milyen meleg van itt — 
ban.k, ugyebár. . . egy ötpengős 'köl-
csönre . . . és hát arra fedezet kell, 
meg m i . . . 

Fedezet % nélkül viszont irreális 
az egész. A financiális kérdésekben 
pedig elvből üldözöm az irreálitást. 

— É n . . . úgyebár . . . baráti köl-
csönnek gondoltam... azt a négy 
pengőt, baráti kölcsönnek. 

— Helytelen felfogás. Nagyon 
helytelen. Ez lerontja a barátságot. 
Megöli a harmóniát és helyet ad az 
érdekek összeütközésének. Ez bizo-
nyos függőséget teremt* érted? A ba-
rátság az ideálizmus tárgykörébe 
tartozik. A kölcsön a realitások so-
rába. A kettő együtt nem fér meg. 
Az adós rögtön a hitelezőt látja ba-
rátjában, a hitelező ezt megérzi és a 
barátság megromlik. 

— De Ikénlek, hidd e l . . . ez csak 
megerősítheti... ez a három pen-
gő . . . 

— Tévedésed kézenfekvő. Magad 
sem gondolod komolyan és ez a ma-
kacsság gyerekes. A kölcsön leala-
csonyítja az adóst és én sokkal job-
ban becsüllek, semhogy képes volnék 
erre. Lealacsonyítani, kérlek! 

— De csak alacsonyíts le, kérlek... 
ha volnál olyan szíves . . . 

Szigorúan nézett rám és azt 
mondta: 

— A humorizálásmak is megvan a 
maga helye és alkalma. 

Még néhány igen helyes megálla-
pításra tanított ki, aztán kikísért, 
felsegítette a kabátomat, kézbeadta 
a kalapomat, biztosított messzemenő 
és szeplőtlen barátságáról, amelyet 
nem ronthat meg semmi — még az 
a nyomorult két pengő sem. . . — 
magyarázta, hogy hol kell meg-
nyomni a csengőgombot a kapu alatt 
— közben tíz óra elmúlt — és kezet-
rázva elváltunk. 

Most itt lapulok a hátsó lépcső 
körül és várom a reggel hat órát, 
mert a házmester csak tíz fillérért 
enged ki. 



«5? karnagy 
írta: DEMÉNY DEZSŐ* 

A zenekarnak, mint hangszernek elő-
adó művésze a karnagy. Neki kell ezt a 
képtelenül komplikált hangszert meg-
szólaltatnia. Memcsajs egyszerű taktus-
veréssel, hanem úgy keli szuggesztív 
erővel hatnia minden egyes zenész lel-
kére és szívére, hogy minden egyes ze-
nekari tag olyan lelkes, élő, érzelmes 
hangot produkáljon, ami együttesbe ol-
vadva kifejezésre tudja hozni azt a han-
gulatos hangszínt, ami az előadott mű 
eszmei tartalmának értelmezéséhez és 
megértéséhez a karmester eigyéni felfo-
gása szerint szükséges. 

A karmesterek Ősi időktől fogva két-
féleképpen dirigáltak. Hangosan: kopo-
gással, vagy hangtalanul: a levegőbe 
rajzolt kézjelekkei. A hangos dirigálus a 
XVIII . ós XIX. század határán kezd 
csak megszűnni. A karmester-1edhinika 
a XIX. században csodálatosan fejlődik 
és a XX.-ban már boszorkányos virtuo-
zitássá vált. A jobbkéz rendesen, lehető-
leg világosan, élesein üti a tempót és a 
ritmust, a balikéz pedig a kifejező gesz-
tusokkal a dinamikai árnyalásokra ad 
utasítást. 

Sokszor hallja az ember zeneileg ke-
vésbé művelt laikusoktól: »nem olyan 
nagy dolog ott handabandázni a zene-
kar élén. Meg tudnám azt csinálni éni is. 
Különben is a zenekar dirigens nélkül 
is tud játszani.« Valóban, Szovjet-Orosz-
országiban csináltak ilyen kisérleteket, 
sőt a Budapesti Hangversenyzenekar is 
adott egy karmesternélküüi zenekari es-
tét, mely pompás preciziójával és remek 
költői interpretációjával tényleg igactolni 
látszott a (karmester fölöslegessé g é t Pe-
dig éppen az ellenkezőt bizonyította. A 
betanítást karmesternek éspedig kiváló 
művészi éleknek kellett végeznie s ahhoz, 
hogy a zenekar bebiflázza kívülről a 
(karmesteri utasításokat, ahhoz megszám-
lál atlan próba kellett és az eredmény 
esak az lett, amennyit egy jó karmester 
személyes vezénylése mellett elenyészően 
kisebb számú próbával elérhettek volna. 
A hatás a közönségre az első pár perc 
után, amikor a meglepetés elveszti inge-
rét, határozottan nem előnyös, majdnem 
azt merném megkockáztatni — hogy 
unalmat Ikeltő. És ez nem is csoda, mert 
az előadás elveszti azt a báját , amit 
egy jó karmester pillanatnyi intuicióból 
származó rögtönzéssel ad meg neki. 

Mert ne tessék azt hinni, hogy a kar-
mester eigy és ugyanazon művet mindig 
szolgai egyformasággal vezényli. A ze-
nekari interpretáció különbözőségére 
végtelenül sok és nagy lehetőség nyílik. 

A rendkívül szűkszavú Toscanini, mi-
kor Verdi »I vespri Sicilian!« nyitányát 
taní totta Salzburgban a bécsi filharmó-
niának, a zenekar természetesen hibátla-

nul lejátszotta az 
egészet, a viharzó 
Allegro azonban 
nem tetszett neki. 
Lekopogott s csak a 
ennyit mondott: 
»Uraim, ez itt 
háborúi« akkor 
eztán olyan csa-^ 
tazaj t produ* 
kált a zenekar, ! 
hogy a mester 
mosolyogva bó-
lintott megelé-
gedése jeléül. 

Mengelberg nagyon bőbeszédű, de szűk 
szóval is tud jellegzetes alakítást adni. 
Mikor Csajkovszkij V. szimfóniáját ta-
nította be a Filharmóniáinak, a finálé 
előtt így szólt: »Uraim, ezt aztán kozá-
kig s zimó kell játszaniok.« 

Kleiber a iegökonomikusabb tanító. 
Sohase fáraszt ja ki a zenekart. Sok, de 
rövid próbát szeret tartani. Amint ész-
reveszi, hogy a fáradtság miatt a figye-
lem lazul, rögtön kész egy Ikis tréfával. 

Régebbi időkben a par t i tura nélküli 
vezénylés — ritkán merték megkockáz-
tatni"— szenzáció erejével hatott. Ma 
már al ig van dirigens, aki part i turával 
vezényel. Ez a dolog nem lényeges. A 
fődolog, hogy jól dirigáljon a karmes-
ter. Bülow-tól származik az a mcmdás: 
»Az a jó karmester, akinek fejében' van 
a part i tura, nem pedig a feje a parti-
turában!« 

Mindenesetre impozáns és megdöbbentő 
erővel hat , ha valakinek annyira a fejé-
ben van- a part i tura, mint Toscanininek, 
Nemcsak vezényel kotta nélkül, de a be-
tanítás munkáját ds így végzi. Eláll az 
ember léVgzete, amikor a Mester 'leko-
pog a teljes zenekar síiketítő tombolása 
között és aztán a negyedik kürtöshöz 
fordul: »ön ezt az ütemet rosszúl fú j t a , 
mert ott ez á l l . . . « s ekkor odaéuekli1 

neki rekedtes hamlgján, hogy mit kellett 
volna fújnia . Az emberi memória cso-
dája, nem is szólva arról, hogy milyen 
finom fül kell hozzá, hogy a harsogó 
bábeli hangzavarban ilyen minuciózus 
hibát észrevegyen, ö vele történt a kö-
vetkező eset: Egyik newyorki koncertje 
előtt az első oboista hozzámegy s ijedten 
jelenti, hogy hangszerén a magas »e« 
billentyű rúgó ja eltört. Kéri, engedje 
meg, hogy autón hazaszáguldjon más 
hangszerért. Toscanini azt felelte rövid 
gondolkozás után: »maradjon nyugodtan, 
a mai koncert műsorában nincs olyan 
mű, melyben az ö n magas »e«-jére szük-
ség volna.« Félelmetes agyvelőtorna! 

# Részlet Demény Dezső; »Hangversenykalauz« cimü könyvéből. A budapesti Szent István 
bazilika karnagyának, az országos birü zeneszerzőnek ez az új munkája a mindinkább terjedő ma-
gyar zenekultúra egyik legértékesebb támasza. Ebben a müvében Haydn,Mozart, Beethoven, Schumann, 
Brahms, Berlioz, Liszt, Mahler, Schubert, Bruckner, D'Indy, Csajkovszkij, Debussy, Dvorák, Sme-
tana, Eimszkv-Korsakoff, Wagner, Erkel, Dolinányi, Bartók, Kodály, Weiner «tb. nagy zenekarra 
irt alkotásalt, illetve azok rendkivül stílusmüvészettel megszerkesztett, Irodalmi szempontból is ma-
gas színvonalú magyarázatait találjuk. 
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Herczeg Ferenc »Emlékezéseim« 
című kötete, amely október végén 
jelenik meg, szenzációja és cseme-
géje lesz a magyar könyvpiacnak. 
A nagy író, aki hangban, meglátás-
ban és a kifejezés megjelenítő ere-
jében szinte megközelíthetetlen ma-
gasságokba emelkedett, ebben a 
könyvében az 1890-től 1914-ig ter-
jedő ferencjózsefi kort í r ja meg* 
Ennek a kornak Herczeg Ferenc 
nemcsak ihletett költője, hiteles 
szemtanuja, hanem nevezetes sze-
replője is volt. 

Vaszary Gábor »Ketten Párizs 
ellen« című új regénye egyszerre 
jelenik meg magyarul és németül. 

Harsányi Zsolt Németországba 
utazott, ahol most jelenik meg 
»Mégis mozog a föld« című, magyar 
nyelven már nagy sikert elért Ga-
lilei életrajzregénye. 

Surányi Miklós Széchenyi-regé-
nye megjelent németül is. 

Stefan Zweig ú j könyve, a »Ma-
gellan« karácsonykor jelenik meg 
úgy német, mint magyar nyelven. 
Az örök utazó típusát festi meg 
benne a világhírű író. 

Raffy Ádám, a »Máglya« című 
könyvével igen nagy sikert aratott 
erdélyi író »Léleklátó« cím, ü új 
könyve a közeli napokban kerül 
piacra. Mesmer doktornak, a Mária 
Terézia és a francia forradalom 
idejében élt csodadoktornak a tör-
ténetét írja meg benne Raffy. Az 
akkori időben Mesmer doktorhoz 
járni éppen olyan divat volt, mint 
ma például a freudizmussal foglal-
kozni. 

H. G. Wells ú j regényén dolgozik, 
melynek tartalmáról egyelőre a 
nagy író nem mond semmit. De 
annyit már tudunk, hogy az angol 
kiadással egyidejűleg a magyar 
kiadás is megjelenik, anélkül, hogy 
a magyar kiadó tudná, hogy mi az 
a regény, amit megvásárolt. 

Gina Kauss, a »Nagy Katalin« 
szerzője, aki évek óta Hollywood-
ban tartózkodik, új regényt fejezett 
be, amelyben Napoleon feleségének 
Josephine császárnőnek, valamint a 
francia forradalom nagy nőalakjá-
nak, Mme. Talliennek, a Robespierre 
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ellen megindult sikeres ellenforra-
dalom női vezetőjének élettörténe-
tét irta meg. A könyv német nyel-
ven Amszterdamban fog megjelenni 
és vele egyidőben hagyja el a saj-
tót a tnagyar kiadás is, valószínű-
leg február vége felé. 

Peéry Piri »Bambuszfej ü esernyő,« 
című regénye a Szépirodalmi Céh soro-
zatának következő újdonsága, egy vi-
déki hivatalnokról szól; aki otthon fe-
lejti esernyőjét és — életében először — 
kénytelen kocsiba ülni. A rendkívül 
érdekes regény minden bonyodalma eb-
ből az egyszerű tényből indul el. 

Elsa Maxwell, akit a világ legelső 
háziasszonyának neveznek, megírta em-
lékiratait, melyeket a Harpers Bazar 
című nagy amerikai folyóirat most kezd 
közölni. Miss Maxwell nagyon érdeke-
sen írja le fantasztikus karrierjét, ho-
gyan lett a csúnya, dilettáns és szegény 
színésznőből világhíresség, akinek egy 
szavát dodonai orákulumként fogadják 
el úgy Newyorkban, mint Párizsban és 
Londonban. 

Vaszary Gábor »Monpti«-ja megjelent 
angol nyelven. (g) 

S Z A K Í T Á S 

Gondolom összetéped, 
Hát elküldöm Neked: 
Ez itt az első, forró 
Szerelmesleveled. 

Megírtad benne vágyad, 
Es azt írtad, szeretsz. 
Engem ölelsz a sírig 
S a sírban sem feledsz. 

Azóta gokat írtunk 
Es sírtunk is sokat. 
Es közben elfeledtük • 
Az első csókokat. 

Küldd vissza Te is édes 
Az első levelem, 
Lássuk be végre szótlan — 
Nem ez a Szerelem. 

A szerelemhez nem levél kell 
S nem is postagalamb. 
Hűség kell hozzá és a végén — 
Asó, kapa, harang ... 

•-•• : : r I ; , : j ; • 



JÓTÉKONYSÁG 

í r t a : 
MARK HELLINGER 

A helybeli takarékpénztárral szem-
ben, sötét, szűk, levegőtlen helyi-
ségben volt a városka postahiva-
tala. Perrynek hívták a hivatalno-
kot Csinos fiú volt, kékszemű, hul-
lámos barnahajú. 

Eseménytelenül, egyhangúan folyt 
Perry élete. Nem történt vele soha 
semmi. Azaz egyszer mégis történt 
valami. Arról a bizonyos öreg 
hölgyről szól ez a történet, aki 
minden nap pontosan megjelent a 
postahivatalban és megkérdezte, 
hogy kapott-e levelet-

— Van leivél Jaekson névre? 
Csendesen, szinte panaszosan 

hangzott el ugyanez a kérdés min-
den reggel. Lehetett tél, vagy nyár, 
esett az eső, vagy sütött a nap, az 
öreg hölgy megjelent minden áldott 
nap és félénken, szomorúan kér-
dezte Perry tői: 

— Van levél Jaekson névre? 

Öreg volt már nagyon. Télen, 
nyáron ugyanazt a lapos, fekete 
kalapot hordta, álla alatt szalaggal 
megkötve. Ruhája is nehéz fekete 
szövetből készült ési a földet sö-
pörte, olyan hosszú volt. 

Türelmesen mosolygott, míg a fiú 
megnézte, nincs-e számára valami. 
Peírry tudta, jól, hogy sohasem kap 
levelet, de azért mégis mindig utá-
nanézett. Szegény öreg néni, hogy 
várt egy levelet és még soha, soha-
sem kapott. 

De szemmelláthat ólag még min-
dig reménykedett. Mert minden reg-
gel eljött, pontosan, arcán feltűnt 
jellegzetes, fáradt mosolya — és 
csendesen m egs zólalt : 

— Van levél Jaekson névre? 
— Nincs semmi Mrs. Jacksort — 

mondta Perry. — Nagyon sajnálom. 
Ma nincs levél az ön számára. 

A mosoly eltűnt arcáról. Csaló-



dás, szomorúság üli a (helyébe. Majd 
Perry utánanézett ,az ablakiból, amíg 
látta. Visszament a kis penzióba, 
szegényes szobájába. 

»Van levél Jackson névre?« 
Perry már annyiszor hallotta ezt 

a kérdést és úgy megsajnálta az 
öreg hölgyet, hogy szinte a szíve 
szakadt belé. Jószívű fiú volt. Az 
édesanyja már régen, sok-sok év 
előtt meghalt. Talán ez a két dolog 
együtt okozta, hogy annyit foglal-
koztatta Mra Jaekscai. 

Tudta jól, Ihogy nagyon kevés 
pénze van az öreg asszonynak. Azt 
is biztosra vette, hagy a fiától vár 
szegény ilyen türelmesen levelet. A 
fiától, aki elment messzire és aki 
valószínűleg már régen megfeled-
kezett öreg anyjáról. 

Egy idő multán leözébe jutott 
Perrynek, hogy ő ír majd egy le-

— Van levél Jackson névre? 

velet az öreg néninek. Miért is ne 
írna? írni ifog, ibeleteszi a levelet 
a »J« Ibetűs fiókba és azt. mondja, 
hogy a fiától jö t t Mrs. Jatetkson 
nem fogja észrevenni a csalást. Mi-
csoda öröm lesz boldoggá tenni ezt 
a szegény, elhagyatott, öreg asz-
szonyt. 

Egy ideig mégsem tette meg. Nem 
merte. Félt. Tudta jól, hogy veszé-
lyes dolog a postával tréfálni. 
Végül mégis csak legyőzte benne 
a félelmet az öreg asszony iránt 
érzett szeretete és szánalma. 

Egy este azután végre határozott. 
Hazament kis szobájába, leült és 
hozzákezdett a levélhez. Egy tíz-
dolláros bankjegyet is kitett maga 
elé az asztalra, a levélpapír és a 
bélyeg mellé. Valahogyan így (hang-
zott a levél: 

»Drága jó Anyám! Hosszú ideje 
már, hogy utoljára írtam Neked. Tá-
voli, elhagyatott helyeken dolgoz-
tam, ahol még postahivatal sincs. 
De remélem, hagy ezután már min-
den megváltozik. Mellékelek tíz 
dollárt. Bizony nem valami sok 
pénz tíz dollár, de én azt kívánom, 
bár egymillió lenne. Remélem ha-
marosan többet is küldhetek. Tudod 
jól, hogy mindig csak Rád gondo-
lok és kimondhatatlanul szeretlek. 
Szerető fiad.« 

Perry ráírt valami feladót a bo-
ríték hátára, azután gyors-an eltö-
rölte a még nedves tintát. így majd 
nem tudja elolvasni az öreg hölgy 
a címet. Másnap reggel lebélyegezte 
a levelet és eltörölte a bélyegzőt is. 

Mikor .mindezzel elkészült, be-
dobta a »J« betűs fiókba, azután 
körülnézett és úgy találta, hogy na-
gyon szép az élet, a nap siókkal ra-
gyogóbban süt, mint máskor és 
minden ember boldog és vidám az 
egész világon. 

Mint rendesen, ezúttal is pontosan 
megjelent Mrs. Jackson. Perry 
szíve hirtelen a torkába szökött, 
mikor megpillantotta: 
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— Van levél Jackson névre! 
Ugyanaz a türelmes mosoly. 

Ugyanaz a reménykedő pillantás. 
Perry remegő kézzel keresgélt a le-
velek között. 

— Iigen, — mondta végül, hivata-
los hangon. — Ma jött levele Mrs. 
Jackson. It t van, parancsoljon. 

Az öregasszony szeme fölragyo-
gott. Keze úgy remegett, hogy alig 
ibirta felnyitni a borítékot Perry 
figyelte, ahogy kivette a levelet és 
gondosan 'eltette fekete táskájába. 
Sírni szeretett volna a meghatott-
ságtól. u 

Perry szegény fiú volt, és bizon 
erősen érezte a tíz dollár hiányát«' 
Be nem törődött vele. Tíz dollárnál 
sokkal többet jelentett az a jó ér 
zés, hogy boldoggá tett egy sze 
gény, elhagyatott öregasszonyt. 

Másnap reggel újra pontosan 
megjelent Mrs. Jackson, Arca su-
gárzott a boldogságtól. Odalépett 
az ablakhoz és egy borítékot adott 
át Perrynek. 

— Talán maga tud segíteni raj-
tam, fiatalember, — mondta- — Teg-
nap kaptam egy levelet az én drá-
ga fiamtól- — Perry bólintott. — 
Itt a boríték. Nem tudok eligazod-
ni rajta, hogy honnan jöhetett. Ma-
guk postások jobban ismerik eze-
ket a dolgokat. Meg tudná címezni 
helyettem ezt a levelet? Igen? Oh, 
nagyon szépen köszönöm. Igazán 
nagyon kedves. 

Boldogan, vidáman eltipegett, 
Perry pedig eltette a levelet kabát-
ja belső zsebébe. Izgalmas, kedves 
játék kezdődött. Ismét írhat neki 
és azt hiszi majd a jó öreg, hogy 
a fiától jönnek a levelek. Alig vár-
ta, hogy este legyen, hogy 'hazame-
hessen és elolvassa a választ. 

Végre, végre esteledett. Perry 
még vacsorázni is elfelejtett, csak 
rohant ihaza egyenesen. Bezárta 
szobája aj ta ját és gyöngéden, óva-
tosan kinyitotta az öregasszony le-
velét: 

— Drága jó fiam, — így szólt a 

— Drága jó fiam, — ígry szólt a l e v é l . . . 
(Scbnitzler János rajzai) 

levél, — kimondhatatlanul baldoggá 
tettek soraid. Már azt hittem, hogy 
megfeledkeztél rólam, olyan régen 
nem kaptam hírt felőled. Nagyon 
nagy boldogság ám egy anyának, 
ha tudja, ihogy a fia gondol rá. 
Nagyon köszönöm a pénzt i®, drá-
ga jó fiam. Bizony elég nehéiz hely-
zetben vagyok és el sem mondha-
tom', milyen jól jött a tíz dollár. 
Áldjon meg az Isten, amiért ilyen 
nagylelkűen bánsz öreg anyáddal. 
Szeretném, ha 'hamaroson írnál 
újra. De jó lenne, ha valahogyan 
egy másik postahivatalba címez-
néd a választ. Soha nem kapok 
tőled levelet és azt hiszem csak az 
tehet az oka, hogy az itteni po»ta-
hi vataln ok észrevette, hogy pénzt 
szoktál küldeni nekem és ellopja a 
leveleidet. Sokszor csókollak, drága 
jó fiacskám, szerető anyád. 

Fordította; Rejtő Magda. 
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(10. folytatás) 
Szempillantás alatt vil lanyáram költözött az Alcazar hideg veze-

tékeibe. A zene fellángolt, lá thatat lan kezek felsrófoltak még néhány 
villanykörtét, a pincérek kihúzták magukat, felvették azt a bizonyos 
hivatalos tartást , amellyel jelezni akarták, hogy szolgálatban vannak 
s a lányok, szétszórtan a különböző páholyokban, előkotorták a pud-
r iéjukat a fess külföldi láttán. »Angol« — ter jedt el egy szempillan-
tás alatt a lokálban s Panni máris elkígyózott az idegen páholya előtt 
türkiszkék estélyiruhájában, mint egy mannequine. Felvonultat ta az 
alakját , a szemtelen kis pofiját, ezúttal nem egy közönséges zöld »Deák 
Ferenc« reményében, hanem ama bűvös zizegésű selyempapír bank-
jegyről álmodozva» amelyre kaligrafikus betűkkel van, rárajzolva, 
hogy a világ legjobb bankja, a Bank of England, ennyi és ennyi fontot 
fizet ki érte aranyban. Panni nagy valutaszakértő volt, otthon egész 
gyűjteménye volt különböző külföldi bankjegyekből, amelyeket egy 
bársony varróskatulyában tartogatott s amelyeket nyáron mindig be-
váltott. Ez volt az ő spórkasszája, az ő élet-, illetve nyaralási biztosí-
tása, mert mindig az összegyűjtött idegen bankjegyekből utaszott el 
nyaralni. Lulu rögtön észrevette a szekszepilfelvonulást, mert odaszólt 
Klárinak epésen: 

— Fontszagra gyűl az éji v a d . . . 
Klár i félszemmel odapillantott az idegen páholya felé. A trafikos-

lány, kék ílanell boyruhában épp egy csomag Camel-cigarettát tett az 
asztalára s a pincér egy üveg whiskyt s egy hasas üveg szódát állított 
oda, kis ezüst vödörkóben jeget és egy kris tálytányérkán »palizabot«. 
Az idegen véletlenül épp a bár felé nézett s a tekintete találkozott a 
Kláriéval. Csöppnyi érdeklődés szaladt végig a vonásain, csak éppen 
annyi, mint amikor a legenyhébb má jus esti szellőcske felborzolja egy 
kicsit, alig remegésnyit a fák leveleit. Klár i annyit már tudott, hogy 
az Alcazar-ban nem muszáj okvetlenül úgy viselkedni, mint egy boci-
nak a vásáron. Ezt egy róla folytatott és ellesett beszélgetésnek kö-
szönhette, hallotta ugyanis, mikor az újságírók társaságában ült, hogy 
az egyik fiú odasúgta a másiknak: 

— Rém kedves ez a l á n y . , . 
Mire a másik ezt felelte: 
— Ugyan, kérlek, kis szőke b o c i . . . csakhogy nem d ö f . . . 
Nyugodtan visszanézett tehát Mr. Gordon Humphreys-re, akinek 

e pillanatban még sejtelme sem volt róla, hogy mikor Londonból el-
indulva elhatározta, hogy a barátai által oly sokat emlegetett vidám 
Budapesten ki fog egy napra szállni, a sa já t sorsát pecsételi meg. 
Gordonnak ugyanis Teheránba kellett utazni, hogy a társaság ottani 
olajtelepein vezető állást foglaljon el. Teherán! Perzsia! Távolkelet 
és az,angol gyarmati tisztviselők egyhangú élete, amelynek egyetlen 
öröme a whisky és az illusztrált lapok, meg a mézzel pácolt illatos 
pipadohány. Annyit beszéltek erről a Budapestről, hogy a világ leg-
szebb városa, hogy az éjszakái még a párizsi éjszakáknál is vidámab-
bak, »mért ne szálljak ki s mér t ne csináljak magamnak egy vidám 
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napot még utoljára Európában?« Mr. Humphreys elmosolyodott, ami 
azzal volt egyértelmű, hogy széles, csontos állkapcsát jobb és bal ha-
ránt i rányban elhúzta egy kicsit ,s kék szemeibe némi fény gyűlt össze. 
Ez a fény simogatva áradt szét Klári arcán és világító szőke hajko-
ronáján, de valami olyan intenzitással, hogy Klár i érezte a bőrén a 
hőt, ami az idegen tekintetéből áradt. S amit soha nem csinált, mert 
nem akar ta ezen a téren a többi lány példáját követni s mert túl 
büszke is volt hozzá: visszamosolygott. S talán éppen azért, mert ez 
nála igazán r i tka természeti tünemény számba: ment, azonkívül pe-
dig az arcára költöző mosolyban volt valami a felhők mögül előbújó 
nap hirtelen tűzni kezdő mirakulumából is, az idegen a mosoly hatása, 
alatt megremegett. Bármennyire is azt hihette volna valaki, aki a 
találkozó két mosolyt megfigyeli, hogy ez nem több a szokásos éjszakai 
mulatóhelyi olcsó kacérkodásnál, valahogy mind a ketten megérez-
ték, hogy i t t most valamilyen találkozás történt ennek a mosolynak 
a szitakötőszárnyain. Az angol enyhén meghaj tot ta a fejét és Klár i 
visszabiccentett. 

Lulu izgatottan szólt oda Klárinak: 
— Te, vigyázz, az angol »liláz« t é g e d . . . 
Most persze meg kellett magyarázni Klárinak, hogy a lilázás 

annyit jelent, mint figyelni, bámulni, nézni va l ak i t Klár i akkor már 
előrefordult és mintegy megbánva szokaitlanul barátságos viselkedé-
sét, unottan legyintett: 

— Ugyan kérlek . . . 
Az angol azonban ebben a pillanatban felállott, odament a bár-

pulthoz s leült a Klári melletti székre: 
— How do you do? — kérdezte csöndesen, mosolyogva. 
— How do you do? — felelte Klári korrektül s rémülten gondolt 

vissza, angol leckéinek tömkelegére s a feldolgozott és elfogyasztott 
tananyagra, keservesen megbánva hirtelen, hogy annyi órát bliccelt s 
hogy mért nem volt szorgalmasabb. Most bezzeg milyen jó volna, ha 
mindazt tudná, amit meg kellett volna tanulnia. 

A társalgás azonban, ha döcögve is, de elég jól indult egyelőre. Az 
angol megkérdezte a keresztnevét s dicsérte, hogy milyen csinosan 
beszél angolul s hogy egyáltalán hol tanult angolul? Klár i elmondta, 
hogy az iskolában s hogy most Magyarországon mindenki angolul 
tanul, majd fogja tapasztalni, hogy Budapesten mennyien tudnak an-
golul s hogy először van-e Budapesten s hogy tetszik neki a város? 
Igen, először van Budapesten, a városból még nem látott semmit, 
mert a délutáni géppel érkezett Londonból, ép csak hogy átöltözött 
és megvacsorázott és sietett ide, mert a baráta i Londonban szugge-
rál ták neki, hogy ide pedig feltétlenül el kell jönnie már az első estén 
lehetőleg. Sajnos, több estéje nem is igen vain, mint a mai, mer t neki 
Perzsiába kell utaznia. Ott van a »job«-ja, ö olajbusiness-ma'n, az 
egész családja ebben a businessben dolgozik, az ap ja direktor a vál-
lalatnál, az egyik bátyja Mossulban dolgozik s a húga is egy olajbusi-
ness-manhez ment férjhez, ők Irakban laknak. 

— Szóval valóságos olaj dinasztia — mondotta Klár i elismerően. 
Ezen az olajkomplexumon keresztül megérzett valamit az Alcazaron, 
sőt a Budapesten és Magyarországon túli nagy világ ismeretlen és 
rejtélyes életéről és gazdaságáról, vele született intell igenciájával 
tudta, hogy a világon vannak nagy üzletek, amelyekből a nagy vagyo-
nok születnek. Ilyen az ezüst, a gyapot, a gabona, a vasérc, az olaj. 
Majd Teheránra került a szó, hogy Mr. Humphreys volt-e már ott? 
Nem, most megy oda először, a, papájának az a kívánsága, hogy az 
üzletet a helyszínen tanul ja meg. 

— Have a drink? — kérdezte a szőke fiú Kláritól közbevetőleg. 
Klár i bólintott és ő is whiskyt kért. Whiskyt, mert rájöt t , hogy Lulu-
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nak igaza van a whiskyt illetőleg: a whisky az egyetlen ital, amely-
től nem lesz rosszul, amelytől nem kap fe j fá jás t m ember. Szép, tiszta, 
becsületes ital. Angol. Mint ahogy ez a karcsú, szőke fiú is angol s 
mint ahogyan biztosan ő is szép, tiszta és becsületes. Minden ok nél-
kül jó véleménye volt a fiúról, rokonszenves volt neki, ha kuta t ta 
magában, hogy miért, csak annyit felelhetett volna magának, hogy 
azért, mert magas, mert karcsú, mert szőke, mert olyan csöndes és 
finom, mint amilyennek ő magát belülről érezte. Időközben már meg-
telt néhány páholy s a forgóparketten táncoltak. Az angol megkér-
dezte Kláritól, nem akarna-e táncolni? Klári felállt s kimentek a par-
kettre.' A zene egy blue-t játszott s az angol már az első lépések után 
csodálkozva érezte, hogy minden tekintet r a j tuk csüng. Hirtelen nem 
értette a dolgot, de aztán egy tükör előtt elhaladva s megpillantva 
magukat benne, megértett mindent. Ahogy ketten táncoltak, olyan 
remekül festettek egymás mellett, hogy mindenkinek az az önkén-
telenül feltoluló mondat jutott eszébe: »Milyen szép pár!« A karcsú 
szőke lány úgy feküdt tánc közben a kar ja in , olyan édesen és termé-
szetesen, olyan könnyen és könnyedén, mint egyetlen szál exotikus 
embernagyságú virág. Alig érezte, hogy t a r t valakit a kar ja iban s 
az u j ja i begyén keresztül mégis valami forró öröm já r ta át az ereit, 
azt érezte, hogy magát a szépséget t a r t j a kar ja i között, valamit vagy 
valakit, aki bársonyosan puha és finom, mint a rózsaszirom és mégis 
megfoghatatlan, mint valami, ami nem erről ai földről való. Mind-
ehhez élénken villant vissza a tükörből a fekete szmokinghoz simuló 
strucctollas, uszályos fehér estélyiruha elsuhanó kettős sziluettje. 
Gordon Humphreys hirtelen büszkének érezte m a g á t Még komikus-
nak is tünt fel önmaga előtt, mikor ezen az érzésen raijtakapta ma-
gát, elvégre mégis csak egy görllel táncolt, akivel alig néhány perce 
ismerkedett meg, de ennek a lánynak a szépségében volt valami le-
nyűgöző, valami sugárzó, valami rendkívüli, aminek az eredete egy-
előre titokzatos volt számára, de a jelenlétét határozottan érezte. Le-
hajolt a lány feje fölé és diszkréten megszagolta a haját . Klár i meg-
érezte az akciót és kissé hátravetve a fejét, felnézett a férfire. Tün-
dérmosolyával s alkonyati tengersötétkék szemeinek édes tekintetével 
volt most benne valami angyalialn boldogító szépségesség. A fantázia 
korlátlan, annak parancsolni nem lehet. Az angol most minden előz-
mény nélkül hirtelen a r r a gondolt, hogy ő szeretne ezzel a lánnyal 
boldog lenni. A szívéből feltoluló melegség most elömlött az egész 
arcán s majdnem kisfiús kedvességgel és meghatottsággal súgta 
oda neki: 

— You are lovely . . . 
— Really? — kérdezte Klári opálszemeinek csöppnyi felcsillanó 

mosolyával s lehelletnyit odabújt a férfihez. 
— Very! — súgta vissza a férfi s ő is magához szorította alig 

érezhetően a lányt. Alig érezhetően aaért, mert meg volt benne az a 
f a j t á jú kultúra, amely ismerte az adagolás nagy ti tkát. Hogy egy 
rezzenésnyi kis tszorítás mennyivel több, mint egy préselésszerű vad 
ölelés. De azért ebben a pillanatban már ölelkeztek egy kicsit, csak 
úgy áradt róluk, hogy milyen remekül érzik magukat egymás karjai-
ban, amihez hozzájárult az is, hogy nagyszerűen tudtak egymással 
táncolni. 

— Tudja, — mondotta az angol Klárinak — maga úgy táncol, 
mint egy pillangó. Azt érzem, hogy folyton figyelnem kell rá, hogy 
hirtelen el ne szálljon, el ne repüljön a ka r j a im közül. Nekem van 
egy teóriám és egy tapasztalatom. Abban mindig van valami, ha két 
ember jól tud egymással táncolni. Legalább is a két testnek a két-
ségtelen harmóniája. Hogy ők barátok és megfelelnek egymásnak. Még 
sohai olyan nővel, akivel nem tudtam jól táncolni, barátságba nem 
kerültem eddig. Magáról azt érzem, hogy máris barátok vagyunk. 
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Minden mozdulata, kellemes nekem, el tudnék így táncolni magával 
reggelig. Es közben folyton boldog volnék . . . 

Klári valahogy ugyanezt érezte, de megmagyarázni ilyen rész-
letesen nem tudta volna, ennélfogva csak azzal felelt arra , amit mond-
tak neki, hogy selyemhajával odaért nagyon kicsit a férfi arcához. 
Ezek azok a bizonyos, táneközben is gyakran észlelt fejmozdulatok, 
amelyekkel a nők odaadást és a férfihez való tartozást szokták doku-
mentálni. Amikor a fej félig-meddig a férfi vállán nyugszik, a leg-
több esetben azért, hogy a táncoló hölgy a férfi vállán keresztül za-
vartalanul kokettálhasson jobbra-balra, anélkül,, hogy a férfi észre-
venné. Ezúttal azonban nem. így volt. A Klári simulása minden alap 
és realitás nélkül szerelmes természetű volt, legalább is ezt a benyo-
mást keltette a nézőkben. így Lexiben is, aki már percek óta figyelte 
kettejüket egy oszlop mögül. És aki a gyönyörtől megremegve gon-
dolt vissza ama, hogy ő ezt az édes leányt m a reggel a kar ja iban 
tar tot ta s ennek az ő nagy t i tkának nincs más tudója kettejükön 
kívül. Ez bizonyos elégtétellel töltötte el, de azért mégis kis gyíkok 
szaladgálását érezte a szíve körül, féltékeny volt. Valami olyasfélét 
érzett homályosan, hogy attól még, ami kettejük között történt, ez a 
lány nem az övé. E pillanatban; például azé az aingolé, aki a ka r j a i 
között t a r t j a s aki oly melegen mosolyog reá. Lenézte magában az 
angolt és kinevette s mégis félt tőle. E r r e semmi más indítéka nem 
volt, mint hogy ezek ketten olyan nagyon jól néztek ki egymásmel-
leit, hogy úgy »passzoltak« egymáshoz. Megpróbálta Klár inak a 
tekintetét elfogni. Mikor ez sikerült, mindazt a sűrűséget, amely egész 
természetének jellemzője volt, igyekezett a szemeibe összpontosítani 
s egy szúró, szuggeráló tekintettel Klárihoz közvetíteni. Klár i azon-
ban nem reagált. Kék szemeinek tekintete üresen és vakon siklott el 
Lexi felett, mintha a világon se lett volna, a szó szoros értelmében 
levegőnek nézte, árnyalat i borulat vagy felfénylés sem mutat ta , hogy 
hozzá a legkisebb köze is volna, hogy valaha is lát ta volna az élet-
ben. Ezek azok a dolgok, amelyeket egy férfi sem bír ki. A férfiter-
mészet a nőtől örök hódolást, örök rajongást, örök vallomástételt és 
örök nyilvános fogadalmat, hűségesküt vár. A nő, pláne, ha van va-
lami közük is egymáshoz, mutassa rajongva és a lehető legnyilvá-
nosabban, ha másként nem, akár egy tekintettel is, hogy igen, én a 
tied vagyok, bevallom. Annak a nőnek, aki ezt nem teszi meg, még 
akkor sem, ha; érzi, hogy ezt kellene tennie, máris nyert ügye van. 
A férfi vallomáséhsége kielégíthetetlen. Miért kérdik a szerelmesek 
egymástól százszor is, ezerszer is, még akkor is, amikor a körülmé-
nyek maguk adják meg rá a kétségtelen bizonyítékú feleletet, hogy 
»mondd, szeretsz?« Ez az, amit sohasem lehet elégszer hallani. S a sze-
relem fenntartásának, életben tar tásának egyik legnagyobb s egyben 
legkínzóbb t i tka az, hogy az egyik a) másikat, még ha egymás kar jai-
ban vannak is, a bizonytalanságnak bizonyos állapotában t u d j a tar-
tani. A tények bizonyíthatják, hogy szeretlek, de legyen r a j t a m va-
lami, egy rezzenés vagy egy arcvonás, amely azt mondja, hogy hátha 
mégsem igaz. Mert a szerelem az a jakra tapadó a jaknak nem azt 
hiszi el, amit ez az a jak bizonyít, hanem kutatón és mazohista szen-
vedéssel keresve keresi azt a csöppnyi rebbenést, villanást valahol, 
amelybe belekapaszkodhatik, amelytől kételkedhetik. Igen, mert be. 
kell aztán következni annak az állapotnak, amikor szóval, tettel, tel-
jes megnyilatkozással, rebbenés- és villanásmeiitesen, egyesegyedul 
és kizárólag csak a nagy igenlés természeti tüneménye zeng és dübö-
rög fel és ez az a mennyekbe felboldogító testi és lelki áll* pot, amelyért 
érdemes volt a kétely előzetes tortúráin keresztülmenni. H a Lexi tudta 
volna, hogy Klár i mit érzett, mikor tekintete az ő tekintetével találko-
zott! Klár i nagyon is jól lát ta a rámeredő szúró, szuggeráló tekintetet, 
de még mindig a reggeli események gyilkos hatása a la t t állott. Meg 
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tudta volna ölni Lexit és utána önmagát, hogy az igazi, a nagy szenve-
dély és minden meggyőződés nélkül lett az övé. Lelkének sötétkamrái-
ban valami olyasmit remélt legmélyebbről, hogy, ha ebben a Lexiben 
egy csöppnyi becsületérzés, egy fikarcnyi tisztesség vari, akkor ezek-
után legalább is öngyilkos lesz. Akkor igen, akkor tudna rá talán 
rokonszenvvel gondolni. De élni ez,zel az ajándékkal, amely illetékte-
lenül és jogtalanul szakadt a nyakába, ezzel életben maradni, legalábbis 
olyan becstelenség, mint amilyen becstelenség az volt, hogy nem érezte 
meg, hogy annak, ami történt, nem lett volna szabad megtörténnie s 
mégis hagyta, nem tiltakozott ellene, hogy bekövetkezzen. Ezért nézett 
keresztül Lexin, ezért nem volt tekintetének egyetlen olyan sugara 
sem, amely tudomást óhajtott volna venni erről az emberről s legfő-
képpen azért, mert halottnak szerette volna tudni s legőszintébb cso-
dálatára ez. az ember az ő óhaja és vágya dacára nemcsak hogy élt, de 
még it t is volt, ahol ő van, sőt még rá is mert nézni. 

A zene véget ért, Klári és Humphreys leszálltak a parkettról. 
Humphreys meghívta Klárit a páholyába s egy üveg francia pezsgőt 
hozatott. 

— Akármilyen hihetetlenül is hangzik, — mondotta Klárinak me-
legen és majdnem megindultan — úgy érzem, mintha évek óta ismer-
ném magát és ki sem merem mondani, hogy mi mindent gondolok még. 

Klári nem felelt. Csak ránézett egy fürkésző, kutató pillantással. 
Korántsem érzett i ránta annyit, mint a fiú őiránta, de valamilyen 
tudatalat t i ösztönnel annyi mindenesetre élt benne, hogy ez az angol fiú 
legalábbis külsőleg hasonlíthat ahhoz az elképzeléshez, amellyel ő egy 
életéhez tartozó férf i t megalkothatna magának. A fiú becsületes és 
tiszta volt, - fizikailag tökéletes, sudár és izmos, nem volt r a j t a egy 
felesleges deka hús, a tekintete nyilt volt és őszinte, a modora, egész 
magatar tása férf iasan meleg. £ s angol volt! Szóval ahhoz a nemzethez 
tartozott, amelyről az iskola óta folyton csak azt. hallotta, hogy a világ 
legelső nemzete, amelynek egy ilyen pompás fiában mégis csak bízni 
lehetne, ha erre sor kerülne. E s ez a dolog Teheránnal és az olajjal 
olyan titokzatos és érdekes volt. Kaland! S e pillanatban pontosan azt 
gondolta, amit a f iú: »Jó volna elmenni vele Teheránba.« Mert a fiú 
meg azt gondolta, hogy; »jó volna ezt a lányt elvinni Teheránba.« 
Lexi most elkövette azt a hibát, hogy kettejüknek ebben az első forró 
pillanatában odasodródott a páholyhoz,, hogy töltsön, a pezsgőből. Tele-
töltötte az angol poharát s a Kláriét is. S közben ú j r a igyekezett egy 
tekintetet kizsarolni a lánytól. Majd, hogy a pozícióját, legalábbis az 
alcazari pozícióját valamilyen módon megőrizze, odasúgta magyarul 
Klár inak: 

— Komoly pali, vigyázz reá . . . 
Klár i majdnem rosszul lett az inzultustól. Tudta ugyan, hogy a 

pincérek, így köztük Lexi is, valamilyen cinkosi szövetségben vannak 
a lányokkal, a lányok társaságpénzi üzletét illetően, sőt az is uzus volt, 
hogy a lányok le is adtak a társaságpénzből a rayon-pincérnek, aki 
őket kiszolgálta, de ő még nem tört be ebbe a rendszerbe, — igaz 
ugyan, hogy eddig még nem is volt módja reá, mert hiszen amióta a 
lokálban volt, először volt társaságban — azon kívül ő Lexivel nem 
tegeződött. Belülről tehát felháborodva kérte ki magának úgy a tege-
zést, mint a cinkostársi figyelmeztetést, ö erre Lexit nem hatalmazta 
fel és Lexi erre nem érezhetett jogcímet magában. Az, ami reggel tör-
tént, az a legkevesebb jogcím arra, hogy vele így merjen beszélni. A 
legszívesebben rendreutasította volna, de aztán mégis csak, megint 
csak azt a módját választotta a tolakodás elhárítására, hogy a legpa-
rányibb rezzenéssel sem reagált arra, amit hallott. Mintha süket lett 
volna, mintha Lexi nem is élt volna, nyugodtan beszélgetett tovább az 
angollal, de ebben a nyugalomban volt valamilyen dermesztő megta-
gadása annak az egyoldalú szövetségnek, amellyel Lexi pofonszólította. 

(Folytatjuk.) 
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Az elmúlt hét díszes koncertjei, ope-
rai estéi valóságos párizsi nagy sze-
zónt varázsoltak Budapestre. Pestnek 
specialitása a díszes külsőségű koncert. 
Bátran mondhatjuk, hogy sehol a kon* 
tinensen nem lehet annyi jól öltözött 
asszonyt látni, mint, a pesti hangverse-
nyeken. Az elmúlt héten egymás után 
négy este volt, amikor ß pesti társaság 
dámái estélyiruhában jelentek meg, 

Tószeghy Rlchardnó az opera-
barátok díszelőadásán ezüst-

szürke szatenruhában 
(Angelo foto) 

részben az Operaház, részben a Városi 
Színház nézőterén. Külsőségekben idén 
az Operabarátok díszelőadása legyőzte 
a Tós canini-konc ertet. Más években 
mindig a Toscanini-koncert jelentette az 
öltözködési lehetőség tetőpontját. Nincs 
olyan nagy estélyiruhp, amely a túl-
öltözöttség hatását keltette volna a pa-
rádés Toscanini-koncerten. Más években 
erre az ünnepi alkalomra mindig egé-
szen új, speciális toalettek készültek. 
Idén azonban, tekintve, hogy a koncert 
a szezón elején volt, és még hozzá a 
légvédelmi gyakorlat estéjén a leg-
többen nem csináltak; problémát az öl-
tözködésből. Tudták, hogy a szünet rö-
vid lesz és koncert után a legtöbben 
nem is mentek el a divatos éttermekbe, 

hogy megmutassák az új 
ruhát vacsora közben is. * 

A zsúfolt nézőtéren vi-
szontláthattuk a pesti di-
vatszalonoknak úgyszól-
ván valamennyi modell-
jét. A legszebb és a leg-
hatásosabb ezek között 
egy csavart derekú, fe-
kete szaténruha volt, Vio-
net legszebb modellje. Tó-
szeghy Richárdné karcsú, 
magas, elegáns alakján 
láttuk, a toalettet, amely-
ről a legtöbbet beszéltek 
a divat-parádéval kapcso-
latban. A másik szenzá-
ciósan szép ruhát, sötét-
bordó és középkék romain-
ből szorosan az alakra 
rgffolva, Ferenczy Mar-
cellné viselte. Meg kell 
emlékezni még egy gyö-
nyörű világoskék tüllel 
kombinált estélyiruháról 
és világoskék földigérő szö-
vet estélyikabátról, amely-
ben báró Herzog András-
né jelént meg és egy 
gyönyörű rojttal díszített 
bordó bársonyruháról, 

amelyet i f j . Oberschall 
Viktorné viselt. Természe-
tesen rajtuk kívül fel le-
hetne sorolni mén sok 
stáz. kifogástalanul szép 
és elegáns dámát, akik a 
koncerten megjelentek. * 

Majdnem ugyanez a 
társaság vett részt az 
Operabarátok díszelőadá-
sárú is, de nagyobb toa-
lettben, mint a Toscanini-
koncerten. Az Operaház, 
mint miliő, különben is 
sokkal hatásosabb háttér 
a ruháknak, mint az óriás 
nézőterű Városi Színház, 
ahol a páholyokban már 
egyáltalában nem érvénye-



Ferenczy Marcellnó a Toscanini-] 

sülnek a ruhák. Felejthetetlen szép volt 
a nézőtér a »Simone Boccanegra« elő-
adásán. A főhercegi páholyban nagy 
feltűnést keltett a fiatal Magdolna fő-
hercegnő remek összeállítású toalettben. 
Rózsaszínű raffolt bársonyruhát és 
hozzá ruhfihosszúságú fekete bársony-
kepet viselt. A miniszterelnökségi pá-
holyban Röder honvédelmi miniszter fe-
leségét láttuk — férje társaságában — 
a vállon színes virágokkal díszített, fe-
kete toalettben. Nagyon szép fekete bár-
sonyruhát viselt a finom eleganciával 
öltözködő Vértessy Sándorné; egyik kis-
lánya rózsaszínű, másik világoskék sza-
ténruhában ült mellette a páholyban. 
Mint mindig, most is a legdekoratívfibb 
jelenségek egyike volt herceg Hohen-

len bordó ós liláskék romain ruhában 
(Studio Várkonyi) 

lohe Ferencné, fekete toalettben, bordó 
szegfű tokkal, Frigyessy József né fekete 
ruhában, fekete flitter keppel, báró 
Weiss Eugénné ezüsttel kombinált fe-
kete toalettben, Erney Kár olyané bri-
liáns klipszekkel díszített fekete romain-
ruhában. Mindenkinek a szeme meg-
akadt ezen a páholyon, a rózsaszínű 
muszlin ruhába öltözött, fiatal, tündér-
szép Erney Lujzikán és .a fekete bár-
sonyba öltözött i f j ú Erney Károlynén. 
A nézőtér legcsodálatosabb toalettjei-
nek egyike Sorg Antalné fekete tüll-
ruhája volt, színes flitter hímzéssel. 
Mainboch'er leghatásosabb modelljének 
gyönyörű keretet adott az Operaház. 
Tószeghy Richárdné ismét remekelt. Ez-
úttal Patou ezüstszürke szatén estélyi-

JEL 



ruhájában volt, smarßgd ékszerekkel. Az 
Operabarátok estjének mindig attrak-
ciója Fellner Alfrédné finom elegan-
ciája. Nagy, piros pipacsokkal díszített 
fekete ruhát és hozzá földigérő hermel-
lin kepet viselt. Nagyon szép volt fe-
kete trikóruhdjríban, földigérő tarka 
virágokkal díszített estélyi kepjében 
Horváth Boldizsámé. Fekete tüllel kom-
binált fekete taft ruhájában most is a 
legelegánsabb jelenségek egyike volt 
Wulff Oláfné. Gyönyörű ezüst laméban, 
földigérő hermelin köpenyben mindenki 
megcsodálta Gergely Vilmosnét. Nagyon 
szép volt báró Weiss Alfonzné közép-
kék taft ruhája, Horváth Erzsébet 
arany flitterrel díszített fekete ruhája, 
Törley Antalné fekete brokát toalettje, 
Máday Sándor né fekete muszlinruhája, 
Kátay Ern&né nerzvállú, bordó bár-

sony kepje, Krammer Hugóné fekete 
bársony fiplikációjú feket tüllruhája, 
Halom Imréné húzott elejti fekete ro-
mainruhája, Drucker Gézáné ciré- és 
csipkekombinációjú toalettje, Serédi 
Aranka ezüsttel átszőtt fekete brokát-
ruhája, Klein Istvánné fekete taft stíl-
ruhája, Kertész Nándorné fekete musz-
lin- és csipkekombinációjú toalettje. 
Palló Imréné changean bordó bársony-
ruhája. Arannyal hímzett fekete kaza-
kos ruhájához cobolykepet viselt, a disz-
krét elegánciájtí Gschwindtné. 

Lawrence Tibbett hangversenye volt a 
harmadik eseménye, az elmúlt hét zenei 
programjának. Megfigyeltem a közön-
séget, nagyon sokan voltak a hölgyek 

közül, akik mind a négy 
estélyen megjelentek és 
mind a négy esetben más, 
új toalettet viseltek. A 
Lawrence Tibbett estnek 
volt egy igazi nagy ruha-
szenzációja. A fiatal Fes-
tetics grófné, gróf Palla-
vicini Tyra viselte. Hó-
fehér csipkeruha volt és 
hozzá fehér -marabuból 
álomszerüen szép kis ka-
bát. Nincs az a fehér po-
lárróka, ami ennyire ha-
tásos és hízelgő lenne, 
mint az a vastag fehér 
marabu, melyből a grófnő 
estélyikabátja készült. 
Barna hajában briliáns-
csillagot viselt az érdekes 
toaletthez, amelyet min-
den jelenlévő hölgy meg-
csodált. Érdekes, hogy 
nemcsak a saját, hanem 
sok más hölgy megfigye-
lése szerint is, a Law-
rence Tibbett hangverseny 
szintén elegánsabb volt az 
idén a Toscanini honcert-
nél. Néhány igazán gyö-
nyörű toalettet láttunk a 
nézőtéren. Elsősorban Jos-
sua Richárdné fekete Alix-
modell után készült jer-
seyruháját, Máday Sán-
dorné arani/yosfényü vörös-
brokátruháját, Ungár Ka-
tó remek vonalú gyöngyö-
zött fekete ruháját, Petz-
rik Jenőné fekete tafttoa-
lettjét, földigérő bordó bár-
sony keppel, Holländer 
Jenőné ezüsttel átszőtt vi-
lágoskék brokátruháját, 
Föld Aurélné bordó csipe-
toalettjét. Nagyon szép 
volt Kun Imréné fekete 
estélyiruhája. Elsősorban 
kellene megemlékezni a 
koncert egyik legérdeke-
sebb toalettjéről, egy apró 

Gergely Vilmosnó az operaba-
rátok díszelőadásán esOstlamé 

toalettben 
(Studio Várkonyi) 



virágot már megszokták 
és jóllehet, hogy az in-
kább nyári viselet és Pá-
rizsban most már csak 
hosszú fátylflkkal kombi-
nálva lehet látni, Pesten 
még mindig viselik. De 
estélyikalapokat, sapká-
kat vagy estélyifátylakat, 
amelyekből olyan sokat 
lát az ember Párizsban, 
Pesten egyáltalában nem 
viselnek. Pedig hízelgőbb, 
dehorativßbb toalettkiegé-
szítő igazán alig van. 
mint apró flitterekkel be-
szőtt fátyol, a fejtetőn 
kis virággal. Ugyancsak 
elragadó a flitterektől 
csillogó estélyisapka vagy 
kalap. 

A pesti nő egyelőre 
kissé feltűnő viseletnek 
tartja a fejdíszt, aki 
azonban párizsi divathoz 
van szokva és végignézte 
a párizsi divatbemutató-
kat, az természetesnek, sőt 
szükségesnek tartja az 
idei toalettekhez az esté-
lyikalapot, a bársonysap-
kát y a fátyolra dolgozott 
színes strucctoll-ponpono-
kat, a sokszínű paillette 
virágokat. 

Marlene Dietrich érdekes tolldíszes kalapja az 
»Angyal« című filmben 

gyöngyökkel beszórt, kepesujjú, magas-
nyakú, fekete tüllruháról, amelyet Föl-
diák Frigyesné viselt. 

Aki szereti a szép ruhát, prémeket, 
ékszereket, az feltétlenül nézze meg az 
új \Marlene Dietrich-filmet. Marlene 
Dietrich ma, a legelegánsabb színésznők 
egyike. Nagyon sok holmit vesz Párizs-
ban és mindig jótékonyam hat a di-
vatra. KalapbanJ, szőrmében idén az 
volt a sikk, amit ő választott. Ebben a 
filmben is három gyönyörű kalapja 
van. Legszebb azonban minden ruhája 
között a színeskövekkel és strasszal 
hímzett lamé estélyikosztümje, coboly-
prémezésű sállal. Van egy nagy coboly-
sálja is, ßmelyet Iáméval díszített kok-
tél-ruhához visel. A ruha és a sál fe-
lejthetetlenül szép. TjXllel kombinált, 
zsinórra húzott derekú estélyiruhájáért, 
egy remek, szép fekete bársony kosz-
tümjéért, amihez fekete rókastólát vi-
sel és ezüstrókával prémezett fekete 
szövetkepjéért is érdemes lenne meg-
nézni a filmet. 

* 
Érdekes, hogy a pesti nők milyen ne-

hezen fogadják el a fejdíszdivatot. A 

Marlene Dietrich ezüstlamé, gyöngyökkel és 
színes kövekkel hímzett estélyiruhában az 

»Angyal« című filmben 
(Foto Paramount) 



Paquin újjászületése — A világ legszebb 
szőrmekabátjai — Aranyfiitterekből ké-

szült szoknya — A muffretikül 

A leggázMg&bb, a legpárizsibb 
és a legnagyob.bsikerü idei kollek-
ciók egyike Paquiné voit. Érdekes 
megfigyelni azt az újjászületést, 
amin ez a szalon néhány szezón 
óta keresztülment. Uj tervezők, ú j 
szabászok és főleg ú j tőke bevoná-
sával ma Paquin ismét régi, béke-
beli fényében ragyog. A divatsza-
lont teljesen átépítették, óriási tü-

körfalak, süppedő, bársonyos* sző-
nyegek között állandóan nagy kö-
zönség nézte a divatbemutatókat. 
Mikor már más szalonban alig lé-
zengett egy-két vevő, Paquinnél 
csak protekcióval lehetett széket 
kapni. 

Vevőitnek igen nagy része az 
előkelő francia és angol társaság-
beli dámák közül kerül ki. Felejt-

hetetlen számomra az 
a fiatal, harisnya és 
kalapnélküli hölgy, aki 
a bemutatón apjával 
és férjével ült mellet-
tem. Kalap helyett 
két tenyérnyi nagysá-
gú, félköralakú rubin-
klipszet viselt, vállig 
érő, középen elválasz-
tott frizurájában, a 
homlok felett. Olyan 
könnyedséggel és ha-
tározottsággal rendelt 
toaletteket és két szőr-
mefkabátot, mintha nem 
is százezrekről, hanem 
csak pár frankról lett 
volna szó. 

Paquin régebben is 
arról volt nevezetes, 
hogy a világ legszebb 
szőrmék ab át j ait ebben 
a kollekcióban mutat-
ják. Idén szintéin volt 
néhány gyönyörű mo-
dellje, a legkülönbö-
zőbb fa j t a szőrmékből, 
buenobáránytól a co-
bolyig. Igazán nagyon 
csinee volt egy három-
negyedes, elől nyitott, 
álló gallérú, barna 
bueno kabátja, az ol-
dalvarrások helyén két 
uj jnyi széles »lampasz«-
szerű szövetpánttal é9 

.Majomszőrrel prémezett fekete 
télikabát a PAQUIN kollek-

cióból 



ugyanilyen szövetbeái látással a de-
rékon. Mutatott hátul szeimiberánoos, 
klasszikusan szabott angol kabátot 
fekete szilszkinből, nyírott ibíber 
kabátot bő háttal, hosszú, fekete 
perzsa kabátot, aminek a reverje 
és az öve ^ galambszürke posztóból 
készült. Egészen rövid, slusszigérő 
ezüstróka kabátot, estélyiruhához 
földigérő ezüstróka kabátot A ka-
bát dereka fekete posztóból készült 
és a rókát kepszerűen dolgozták rá. 
Csodálatosan szép egy arany lamé-
ruhával mutatott, földigérő nerz-
red ingot, oldalt csokorba kötött 
barna muszilinövvel. A nerz a de-
rékon keresztbe, derék alatt pedig 
hosszában volt dolgozva. Egy fe-
kete délutáni rulhához csípőigérő 
cobolykabátot matattak, elől nagy 
álló taft csokorral gallér helyett. 
Sok szép b re 1 tsch w an z k alb át van a 
kollekcióban, teljesen átmenő, ol-
dalt csukódó fazonnal; az oldalrész 
harangos. Ezüsbrókagallér és muff 
díszíti az egyik modellt. Nagyon 
szép egy barna perzsa, hátul kicsit 
glökmi» angol kabát, hátul «pangni-
val, elöl arany gombokkal. Sok 
szőrmeikabátot taftszalag'csokor fog 
össze. 

Sok kepet is láthattunk Paquin 
kollekciójában, kosztümökhöz, dél-
utáni- és estélyiruhákhoz. Sport-
kosztűrnökhöz ruihahosiszúságú szö-
vetkepeket mutattafk. Sok nutria, 
breitschwanz is akad a kollekció-
ban, mindegyik szögletes, erősen 
hangsúlyozott vállal. Feltűnő, de 
nagyon szép egy fekete délutáni 
ruhához hófehér b rei tsch w an z 
háromnegyedes kabát kis sálgal-
lérral. A tweed kosztümökhöz nyí-
rott ibíber kepeket mutatták, esté-
ly iruhákhoz pedig muszlinra dolgo-
zott polárrókakepeket. 

Paquin kabátjai és kosztümjei 
mindig különös márkát jelentettek 
Párizsban. Angol kabátjai majd-
nem mind kétsorosak, derékiba-
szabcttak, nagy reverÄkel. A dél-
utáni kabátok legtöbbje derékba-
szabott és vagy oldalt gombol 
vagy oldalt csokorral kötődilk. E1-
lentétben Schiaparelliyel. Paquin 
minden kabáti át rendkívül gazda-
gon prém ezi. Óriási harangos róka-
gallérok, majomszőr, perzsa, biber, 
iszilszkin a leggyakrabban használt 
prémjei. Egé-z Párizsban együtt 
nem leshetett annyi ezüstrókát és 
kékrókát látni, mint a Paquin kol-
lekcióban. 

Az elegáns délutáni kosztümök ka-
bátjai, majdnem mind háromnegye-
des vagy hétnyolcadosa'k. A legszebb 

Fekete szövőt ensemblé a PAQUIN kollekció-
ból. A kabát prómezése perzsa, a szövetruh® 
disze: kétszer három sor aranypénz a ruha 

derekán 



ilyen típusú modellek egyike hamu-
szürke bársonyos düftinből ké-
szült, hétnyolcados, elől gloknis ka-
háttal, amelyet ezüstszürke polár-
róka szegélyez. Ugyanilyen polár-
rókából készült a kabát .gallérja is. 
A rövidebb kosztümök között két 
szenzációs modell látható Paquin 
kollekciójában. Az 'egyik sötét-
bordó, majdnem fekete szövet-
szoknya, lilás világosabb bordó, ol-
dalt csukódó kabáttal, amelyet 
nagy harangos ezüstrókagallér díszít. 
A másik sötétbarna szcknya, tera-
kottszínű, csípőigérő kabát, a kabát-
színével megegyező színre festett 
rókagallérral és rókaszeigélyezéssel 
a kosztümkabát elején. 

Kosztümökhöz, kabátokhoz, főleg 
a délutáni modellekhez, bársonyos, 
düftinszerű anyagot használ Pa-

quin. Angol kosztümjeinek leg-
többje mintás tweedből készült. 
Ezekhez a ^ sportkosztümökhöz nad-
rágszoknyát, bársony- vagy trikó-
blúzokat mutat. Az angolos kosztü-
mökön is gyakori a rókagallér és à 
zseb. Sok szép kordbársonykosztű-
möt is láthatunk Paquin kollekció-
jában. Elegáns délutáni kosztümök-
höz élénkszínű gyöngy jumpereket 
készített Paquin. 

A sok szép délutáni- és szövet-
ruha mellett rendkívül gazdag kol-
lekciót láthatunk estélyiruhákbóL 
Paquinnál dominál a flitter, a leg-
különbözőbb nagyságban parányi 
pettytől egészen krajcár nagyságig. 
Főiéig az átlátszó anyagból, tüllből és 
muszlinból készült ruhákat díszíti 
fLitterrel. Nagyon érdekes egy matt 
fehér bársony estélyi toalettje, mely-

nek szoknyája arany 
f litt érből készült. Sok 
estélyi kosztűm is van 
a kollekcióban, tüllből, 
csipkéből, bársonyból. 
Terakottaszínű angol 
kosztümjének reverje 
és nagy négyszögletes 
zsebe gyönggyel van-
nak hímezve. Nagyon 
csinos egy fekete csíp-
kekosztűm, fekete per-
zsa bubigallérral és 
keskeny fekete perzsa-
övvel. Általában sok 
szőrmével díszített ru-
hát láthattunk a Pa-
quin kollekcióban, fő-
leg fekete bársonyt, 
hermelinnel. Vállpán-
tok, kivágás, szegélye-
zések vagy stílruhák 
taftbársony anyagú 
szoknyák, nagy rozet-
tái készült ek h erme l in -
bői. A legszebb estélyi-
ruhák egyike egy kö-
zépkék gyöngy estélyi-
kosztüm. Sok arannyal 
és ezüsttel átszőtt hó-
fehér laméruhát mu-

gi tat, arany és ezüst aai-
norövekkel. 

Mint bájos tartozók 
I szerepelt az estélyi-

i g ruhákhoz a muffreti-
kül, hófehér bársony-

A ból türkiszgyöngy hím-
A zéssel, meggy vörös bár-
fl sonyból virágdíszites-

sel. 

Ezüstrókával diszitett fekete 
télikabát PAQUIN modell, fe-
•cete bársonykalap Eric-kreáció 
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A szépség a nő legdrágább kincse. 

A szépség egyben jólápoltságot is 
jelent. Csak a jólápolt arcbőr szép 
igazán. A nő, aki ápolja magát, 
örömet, jókedvet és napfényt su-
gároz környezetére. 

HUDNUT világhírű szépségápolása lehetővé teszi, hogy 
kevés és egymást tökéletesen kiegészítő készítménnyel 
rendszeresen ápolja otthon arcbőrét, amelynek kiváló 
hatása nagyon előnyösen befolyásolja az arc szépségét. 
Atisztító krémből,tápláló krémből,nappali krémből,bőr-
tonikumból (arcvíz) és púderből, tehát 5 készítményből 
álló arcápolásnak naponta csak néhány percet kell szen-
telnie. A HUDNUT készítmények kiválósága világhírű. 

RICHARD HUDNUT 
P A R I S N E W - Y O R K 

A t e l j e s s z é p s é g á p o l ó - k é s z l e t CSak 7.70 
M i n d e n |ó s z a k ü z l e t b e n k a p h a t ó 



Az álmok és káprázatok boltja 
írta : FORRÓ PÁL 

Lágy mozdulattal 
áll meg a gyönyö-
rű Limousin kocsi 
az elegáns belváro-
si üzlet előtt és a 
színes Neon-csövek 
szikrázásában lép 
be az üvegajtón a 
pesti arisztokrácia 
híres szépségű dá-
mája. A boltban 
francia párfőm 
diszkrét illata és 
köröskörül mintha 
az ezeregyéjszaka 
szultánjainak kin-

i cseskamrája tárul-
na fel káprázatos 
színes ragyogás-
ban. Brossok, gyű-
rűk, karkötők, pú-

I derszelencék, nyak-
láncok, melyekből 
a színház és privát 
társadalom leg-
szebb hölgyei ra-
gyogó arecal válo-
gatnak és közöttük 

a nagyvilági dáma megvesztegető mo-
solyával e kincsek elárusítója és tulaj-
donosnője Gáborné, a Kígyó-utcai Jolie-
bolt főnöknője, aki arról is híres, hogy 
feltűnő szépségű, nagyszerűen öltözködő 
lányaival valahol megjelenik, méltó 
feltűnést keltenek. Kétségtelenül ez a 
kis üzlet a legdivatosabb ma Budapes-
ten, amit mutat az is, hogy a nap min-
den órájában zsúfolt és, hogy tulajdo-
nosnője maga is mondain társaságbeli 
asszony, aki nemcsak az üzlet érdekeit 
tar t ja szem előtt. 

— Nálunk minden vevőt egyénileg 
szolgálnak ki, akárcsak egy előkelő di-
vatszalonban — magyarázza Gáborné. — 
Az ékszernek összhangban kell állnia 
viselője karakterével. Most a gyöngy a 
legnagyobb divat, mégpedig a tenyész-
tett igazgyöngy. Az elegáns hölgy há-
romsoros gyöngyöt visel. Valamikor ál-
modni sem lehetett ilyen kincsről és ma 
a szerény polgárasszony is nyakába 
akaszthatja. És éppen így vagyunk a 
briliánsgyűrűkkel is. A szintetikus úton 
előállított úgynevezett cirkonkövek, me-
lyeket fehér aranyba foglalunk, ugyan-
azt az elragadó sugárzást produkálják, 
mint a valódi briliáns és mégis a való-
dinak egy százalékát fizeti csak a vevő. 
A nagyvilági dáma az ékszert toalettje 
kiegészítő részének tekinti és a hang-
súlyt az ékszerek eredeti fazonjára és 
színharmóniájára fekteti. A szépség ha-
tásának felkeltése a fontos és ezt töké-
letesen szolgálják az ékszerutánzatok, 
melyeket a legkiválóbb iparművészek 
bámulatos fantáziával, művészi tökéle-
tességben visznek a közönség elé. 

8A 

D I V A T H A Z S O I X K 
Bajor Gizinek nemcsak a toalettjei, 

hanem remekül sikerült kalapjai is nagy 
feltűnést keltettek a Kék rókában. A 
négy gyönyörű kalap közül három sap-
ka, egy pedig arconkívüli, merészen ki-
hajtott karimájú modell. A sapkák kö-
zött van egy óriási korong, oldalt be-
rakva, ezt viseli majomprémmel diszí-
tett, szenzációs fekete-fehér ensembléjá-
hoz Bajor Gizi. 

* 
A pesti asszony garder ob jának legfon-

tosabb ruhadarabja a délutáni zsúrruha. 
Alig van olyan szmház, étterem, kávé-
ház, vagy kisebb vacsora, ahova a jól 
öltözött középosztálybeli hölgy ne me-
hetne el délutáni ruhájában. Leginkább 
azonban zsúrokra, bridzspartíra, ötórai 
teára viselik a délutáni ruhát, amely 
egyik legnagyobb problémája a pesti 
szabókmaik. Egyszerű, de mégis elegáns, 
hatásos délutáni ruhát nagyon nehéz ta-
lálni, azért van kétszeres sikere az Am-
brus-szalón kollekciójának, mert sikerült 
néhány olyan délutáni ruhát hoznia, 
amely egyrészt egyetlen pesti szalonban 
sincs meig, másrészt ötletben, vonalban 
teljesem újat mutat. Különösen egy Mo-
lyneux-modell után készült délutáni ru-
hának van nagy sikere, amelynek egé-
szen újszerű, érdekes kivágása és díszí-
tése van. A délutáni ruhákat gyönyörűen) 
szőrmézett elegáns köpenyeikkel láthatjuk 
az Ambrus-szalón remek .kollekciójában. 

* 
Arra a kérdésre, hogy milyen kabát-

típus divatos az idén, nehéz lenne hatá-
rozott választ adni, oly \nagy a változa-
tosság és a választási lehetőség a divat-
ban. Aki szereti a háremmégyedes kabá-
tot, annak idén sem kell lemondania 
róla. Mairtbocher sportruhákhoz nagyon 
sok böhátú, csipőigérő Hveed-kábátot 
készít, rendszerint elől végig gombolva, 
visszahajtott kis gallérral, bevágott zse-
bekkel. A ruha gyakran kétrészes, a de-
rék kötött, csipőigérő jumper, a szok-
nya pedig trikó vagy szövet. Ugyan-
csak Mainbocher kollekciójában látha-
tunk ilyen háromnegyedes kabátokat 
kétsor gombolással. Érdekes, hogy Main-
bocher talán az egyetlen divattervező 
idén Párizsban, akit eljesen elejti a rö-
vid kosztümkfxbátot. Egyetlen darab 
sincs a kollekciójában. 

A Harpers Bazar és a Vogue, a külföld do-
mináló divatmagazinjainak legújabb számai 
oldalas illusztrációkban számolnak be az új 
ékszerdivatról. A Pestre érkezett nagy külföldi 
f i lmek főszereplői is, akik rendszerint hóna-
pokkal előre jelzik a divatáramlatokat, ha-
sonlóképpen gazdag ékszerdekorációkkal tűn-
nek fel. (Marlene Dietrich »Angyal«-beli ha-
talmas vörösköves karkötője az ékszermüvészet 
modern remeke.) Ezek a momentumok már 
nem is előjelei, hanem valóságai annak, hogy 



a télen fulmináns ékszerdivatban lesz része 
hölgyeinknek. Persze megint csak Párizs kifi-
nomult ízlése diktálja az ékszerek új divatját 
is. A Váci-utcai Arkansas főnöke a párizsi 
őszi kollekcióból már egész sereg olyan külön-
leges modellt hozott magával , amelyeknek bi-
zonyára csodájára fognak járni hölgyeink. 
Nagy virágbrossok és klipszak, fantasztikus 
levelek, ágak és bogyók strasszokkal kirakva, 
rengeteg v á l t o z a t b a n . . . Azután Párizs leg-
újabb »szerelme« és kabbalája, a turbános 
»Mórfej« fé lnemeskövekkel kirakva, — újsti-
lusú karkötők és hajdiszek; — ezekről a tün-
déri modelldarabokról néhány napon belül 
egész Pest beszélni fog. Arkanzas Váci-
utca 20. alatti üzlete, Párizs és l»ondon eddig 
még nem látott ékszerujdonságait bozta el el-
sőnek és kizárólagosan Budapest hölgyei ró* 
szére. 

* 
A fehérneműdivat örven-

detes újítása a csipke mél-
kiili modell. Hímzések, kon-
traszt anyagból való apli-
káeiók és tűazsur díszítik 
a legújabb modelleket. {Né-
hány helyen a hálóingeket 
n»m a szokásos pasztell -
színekben, 'hanem élénk es-
télyiruha színeikben készí-
tik. Szemmttk szokatlan, de 
semmiesetre sem előnyte-
len a cyklámeini, smaragd-
zöld vagy zinóbervörös 
hálóing. Az anyag minél 
vékonyabb, annál szebb és 
mutatósabb. Muszlin, zsor-
zsett és még a muszlinnál 
is vékotoyabb triple voll a 
legkedveltebb anyagok. Vo-
nalban a legtöbb hálóing 
empire szabású, de tekin-
tettel a csipkenélküli di-
vatra, sok ainigolos, férfi-
ingszerű és visszahajtott 
pulloveres nyakú hálóinget 
is készítetnek. Hosszú há-
zikabátok alá pliszírozott 
és guvrírozott modelleket 
mutatnak. Általában a há-
lóing mostanában majd-
nem mindig hosszú, földig 
érő, nyitott köpennyel ké-
szül. Mutatnak Párizsbam. 
ilyen köpenyeket paplan-
szerüen steppelt aranyia-
méból, puha szőrméből is, 
u j j nélkül, elől nyitottan. 
A köpeny alatt virágos 
muszlin) vagy zsorzsett em-
primébő'l, vagy sima p'lisz-
szírozott muszlimból, eset-
leg krepdesinből készül a 
hálóing. Láttam piros-
muszlininget, vastag step-
pelt aranyiamé köpennyel, 
bálvány rózsaszín egészen 
apró plisszéjű muszlint há-
lóim,get, u j j néliküli, csin-
csilla utánzatú szőrméből 
készült kabáttal. Nagy cm 
divatosak a pettyes fehér-
nemű ek is, a pettyeket a 

selyem színében hímezik az anyagra. Fe-
héren fehér, rózsaszínemi rózsaszín, feke-
tén fekete petty a divat. Muszlin háló-
ingeket gyakran kombinálnak szatén ká-
bátokká!. 

* 
A kalapdivat egyik újdonsága, hogy a 

megszokott grosgrain szalag helyett idén 
élénkszínű, puha kashmir szalagokkal 
díszítik a modelleket, * 

Régi gyöngysorából, minimális 
árért szép, divatos 2 vagy 3 soros 
gyöngysort (készít a Souvenir-cég 
(Kígyó-utca és Váci-utca sarok.) 
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Feszt y Árpád: Az Ô nótája 

Őszi aukcicrkiállítás 
Csarnokban 

A Postatakarékpénztár Árverési! 
Csarnoka az elmúlt héten nyitotta 
meg őszi aukciójának kiállítását. 
A kiállításon összegyűjtött, külö-
nös gonddal összeválogatott mű-
tárgyak között a magyar és kül-
földi festők kiváló alkotásai szere-
pelnek. Kiemelkedő szépségű Paál 
László sötét színekkel festett »Táj-
kép«, Feszty Árpád melegtónusú 
»Az ö nótája«, Molnár József »For-
rás« és Csók István »Tanulmány 
Báthory Erzsébethez« c. festménye. 

Az aukció ezüstjei között nagyon 
sok a XVIII. és XIX. századi 
darab. A porcellánműtárgyak között 
feltűnő sok a finom bécsi és meisseni 
eriedetû. 

Régi kínai fegyvereik, főúri zász-
lók, selyem terítők és re/keszzománc-
díszű vázák teszik érdekessé és; vál-
tozatossá a keleti műtárgyak gaz-
dag csoportját. 

Antik bútorok, zongoráik* kézimun-
kák, perzsaszőnyegek, kandalló-dí-
szek és gyertyatartók egészítették 
ki a szezónnyitó aukció anyagát 

Az aukción kiállított tárgyak ár-
verése — a Lónyay-utca 30. sz. pa-
lota I. emeleti helyiségeiben — ok-
tóber 38-ig tart. Kunsági Elek 

Donáth Ági 
Ez a modell valódi breitschwanz paletto, ké-
szölt PALUGYAY VIKTOR szücsmesternél 

(IV., Bécsi-utca 5.) 
ANGGLO < P O T ° A N Ï S L 0 ) 

L»HOTOS_ 



Megyei asszony. Sajnos, nem irta meg, hogy 
mi lyen a f eke te kabát f azon ja és így fogal-
maim sincs, hogyan lehet á ta lakí tani . Minden-
esetre tekintettel a, helyzetre, nem begombolt, 
hanem elöl összefogható kabá t ra van szüksége. 
A sálgallért , ha megunta , csinálhat elöl a ka-
báton mell'énysiíerű szörmenéflzt, stuartszerű 
állógallérral . De a sálgallér sem lenne csúnya. 
Az alul bö kazak bizony .nem divatas, sokkal 
szebb lenne, ha a bőségét elvenné, a magas 
nyak maradnia, a a öv pedig égés« keskeny arany 
vagy ezüst bör legyen. Ese t leg a színes 1-evél-
apl ikáció helyett lehetne valami kis aranyhim-
zést, a rany vagy ezüst aplikációt tenni a ka-
zakra , bá r azt hiszem, ezt a nagy munkát neun 
ért ineg. Ha nincs délutáni r u h á j a úgy a fe-
ke te klóké ruhát csinál tassa át. Ha kokté l ru-
hát akar , természetesen hosszú szoknyát a j án -
lok. Legszebb lenne hozzá kis angolos kosz-
tümkabá t , zöld flitterböl hímzett zsebekkel és 
zöld tüll zsabóval. A ruha lehet egészen egy-
szerű, ingszerű. A vas tag taftklokébő] mást 
nem igen lehet csinálni . A divatos délutáni 
ruhák legtöbbje vékony jerseybőil van és raf -
f olt, A íbord'ó (miaroik<einfruikát sajátsai nű «Ha-
tén diszitéssel ú j í t sa fel, keskeny a rany övvel; 
eset leg valami l i láskék sált és ugyani lyen 
szinü övet vegyen hozzá. — Huszonnégy. Te-
kintet tel fekete cipőjére é.s fekete ka lap já ra , 
inkább azt tanácsolom, hogy fehér-fekete min-
tás angol kabátot csináltasson, ezt össael job-

ban tudja kihasználni , mint a világos drappot 
és főleg minden tar tozéka illik hozzá. Aizért 
az összegért amit kabá t ra szánt-, f inom teve-
szőrt nem kapna, az olcsó pedig sokka l hama-
rabb tönkremegy, mintha jó, angolos ka r ak t e rű 
mintás, szövetet venne. Feke te gyap jú sállal, 
f eke te kesztyűvel és ka lappal nagyon elegáns 
lesz. — Marienne. Az a n y a g olyan olcsó minő-
ségű, hogy nem éri meg a festést. Kétsoros 
angol kosztümöt csináltasson belőle, egésaen 
egyszerű szűk szoknyával, igy, ha nincs na-
gyon hűvös, a kosztümöt sállal viselheti ut-
cá ra , különben pedig kabát alá egész csinos 
lesz. Szép kék, vagy ciklámen árnyalatú sál-
lal nagyon . e legáns ruhá ja lesz, — Gyászban. 
A feke te bársony-blúz egy kicsit nehézkes. In-
kább jerseybe»! csináltasson jumpert , k i v á g á s 
nélkül, vagy visszahajtot t nyakka l , ese t leg 
magasan a nyak körül kerek gallérral . Egé-
szen keskeny lakk- , vagy bőrövet viseljen 
hozzá. Délutáni lá togatásokra ez megfelelő öl-
tözet lesz. — Patkó Mária. A szövetanyag iga-
zán nagyon szép. A beküldött fazon elég jó 
lenne, elől c i p z á r r a l , ettőil jobbra ás balra-
egy-egy vi rággal . Virág helyett sokkal csi-
nosabb lenne élénk színű, mondjuk türikiiszkék, 
vagy meggyvörös bársonysál , de akkor még 
egy övet kellene csinál tatnia , mert a sálhoz 
nem illik ez az oldalt megkötöt t hosszú öv. 
Szóval v i rággal viselje ezt az övet, a bársony-
sállal pedig kis egyszerű nngol-ois övet. Ha az 
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Közeledik a vidám téli szezon : de az uj ruhákhoz és 

divatos kalapokhoz sima és puha arcbőr is i l l ik. 

Sohasem szabad a szépség három föparancsolatáról 

elfeledkezni : tisztítás, frissítés és táplálás. Es befeje-

az elragadó Ardena púder. zesul 

Venetian Cleansing Cream (tisztításhoz) 
Ardena Velva Cream ... 
Ardena Skin Tonic (frissítéshez) 
Orange Skin Food (tapláláshok) 
Ardena Powder  

Pengő 8.80 
Pengő 8.80 
Pengő 8.80 
Pengő 8.80 
Pengő 14.-

L O N D O N 25 O L D B O N D S T R E E T W 1 

Kapható Magyarországon, Csehszlovákiában és Romániában 

1st. 



Fekete selyem délutáni, búzott 
mellféaszel 

Bordó télikabát szilszkin 
szörmózéssel 

Fekete bársonyruha három-
színű csavart övvel 

Usá 
ttyátMUuulc 
hutdalcfau*! 
Kéri ük a nb. höl-
gyeket, bunda» 
v. prémuásárlás 
előtt nagyon ér-
de ke s kirak a-
ta inkát és ra A> 
tárainkat meg> 
tekinteni szives' 

kedfenek, 

TsuU 
sxuis- és 

sz&cu*cácuUá& 
Kirátyu. 35-37. 
Alapítási év: 1883. 

övet bélelni a k a r j a , ehhez legszebb lenne a 
szövettel egyforma színből k repp szatén. Eb-
ben az esetben persze nem tennék virágot a 
ruhára , hanem a krepp szaténből háromszög 
a lakú sálat, elől a k ivágásba bedugva, hátul 
pedig a nyakon megkötve. A zsorzsett négy 
méte r sajnois kevés , mert szép lenne földigérő 
ruha , hosszú ujjal . Elől a hason mf fo lva és a 
raffolás közepén, tenyérnyinél nagyobb ma-
deiraszerü k ivágású , ezüst bőrkorongga] . A ki-
vágás ne legyen nagyon mély. Ha hosszú r u h a 
.nem telük, délufeámirulha hosszúságot csdnAltM-
son. — Bundaprobléma. A háromnegyedes ka -
bát idén is divatos, de semmilyen körülmények 
között se válasszon de rékba szabott, ha rang-
alakú fazont. Ha sportszerű kabátot a k a r , 
egyeneshátú legyen, ha pedig délutáni, vagy 
esti viseletnek óha j t j a a kabátot , cs inál tassa 
hátúi harangodra . A barna hermel in nagyon di-
vatos, de természetesen nagyon drága. I lyen 
zsánerű kabáto t csínál tathat sötétbarna mókus-
ból, természetesen iépp úgy dolgozva, min t a 
ketskenycsíkú hermel int . A mókus á l ta lában 
divatos szőrme az idén. Ha még olcsóbb szőr-
mét szeretne, sötétbarna színűre festet t hör-
csögből csináltassa meg ugyanezt tipusú ka-
bátot. Csinosnak ez is elég csinos, de viszont 
korántsem olyan tartós, mint a drágább szőr-
mék. Ugyanez a helyzet a vakonddal is, amely 
nagyon tetszetős, szép szőrme és h a csak dél-
utáni- , vagy esté'lyiruhához kell és nincs nagy 
s t r apának ki téve, ebből is cs inál ta that ja & 
bundát. — Tánciskola. Kis l eányának szilva-
kék bársony ruhát a ján lanék , bő sti lruhaszerű 
szoknyával , sitik derékkal , puffos rövid u j ja l , 
nagy kerek , kissé keményí te t t fehér csipke-
gal lérral . Ez a ruha nagyon előnyös, f iatalos, 
és nagyon divatos is lenne. Ha félhosszú a 
f r izurá ja , úgy befelé c sava r j a a rollnit, egyéb-
ként pedig s imán, onduMífttlantil viselje a 
ha já t . 



T T # / I g g tetsué*suer inti á} árnyalatot éa fény* 
f / * / / > f / ) F ad halának 13 sulnben, a világhírű pi-

/ V I C 1 C l y r/xsí „INEC TO hajUatékgyár" készítménye 
Vezérképviselet: Kánitz Iván és Társa Kertósz*u. 43 

•*erke«*ti : L u b k o v s z k y Károly 

Stogyan mérje magát a modern nö? 
A modern fürdőszoba legfontosabb 

kellékeinek egyike a személyméirleg. 
Akár hajlamos a hízásra a nő, akár 
nem, mindennap mérje meg test-
súlyát, mert alakjának szépségét, 
«őt egészségét csak ebben az esetben 
tudja megőrizni. 
. Ennek a » mérlegtan «-nak legfon-
tosabb tétele, hogy ne 
hazudjunk! Nem szabad 
félrenézni a mérlegnél, 
amely ' 'megmondja az 
igazat. A mérleg nem 
árulkodik idegennek, 
nem pletykázik, csak 
tényeket állapít meg. 

Jegyezzük fel, amit mond, mert 
szükségünk van a véleményére. 

A női testsúly állandó megmérésé-
nek legfontosabb kelléke, hogy na-
ponta kétszer álljunk a merle gr e. 
Először reggel, másodszor pedig este. 
A két testsúly között nem szabad 
nagyobb különbségnek lenni, mint 

Magasság 
Mét«r 

Súly 
Kg 

1 m. 50 . 51 
T m. 52 . 51.500 
T m. 54 7 52 
T m. 56 "7 "13" 
T m. 58 . 54 
T m. To~7 56 
T m. 62~7 57 
T m. 64 . 58 
7 m. 66 7 59.500 
1 m. 68 7 60.500" 
1 m. 70 . 62*500" 

T m. 72 7 63 
T m. 74 . 64 
T m. 76 . 66 " 
T m. 78 T 67.500 
T m. 80 7 68̂ 500" 



PUDER 

L U I S E R A I N E B 
Lemosó krémmel keni be az arcáf 

szépség 
titka 

2 
készítmények 

használatában rejlik 
Zcíro« bőrnek : lalaghé Night Cream ét Cleansing 
Water tisztításra. Száraz b o r n e k i Skin Food Cream 
és Skin Lotion tisztításra. Normdl l« b ő r n e k t 
Lalaghé Peach Cream és Cleansing Cream tisztításra. 
Rdncok « l i en : Muscle oll. Púdereink hamvas ha-
tásban utolérhetetlenek. A lakrgzaok hi t színben 

tartósak és kiváló minőségűek. 

Lerakatok ! 
Bárdi parfümériák 
Gerő parfüméria, VI., Teréz-körút 7 
Kallós drogéria, IV., Régi posta-utca 10 
Kosztellts parfümériák 
Molnár és Moser drogisták üzleteiben 
Moskovitx Elemér drogéria, V., Vilmos cs.-út 10 
Salvator drogéria, II., Margit-körút 50 
Simplon parfüméria, .XI., Horthy Miklós út 00 
Bogdán parfüméria, Újpest, Árpád-út 56. 
Abonyl László gyógyszertár, Békéscsaba 
Árpád drogéria, Kecskemét 
Fórrá Ldszlá Belvárosi illatszertár, Miskolc 
Galatlk Mátyás illatszertár Sopron 
Geltsch Vilmos drogéria, Szombathely 
Hattyú illatszertár, Győr 
Kalmár illatszertár, Veszprém l\UI|IIUI lMUIHeilUlf T VMpiSIII 
Kutassy drogéria, Balassagyarmat 
Lázár parfüméria Baia 
Mandl Ilona Mátra drogéria, Gyöngyös 
Moskovlts Jenő illatszertár, Székesfehérvár 
Prdger illatszertár Kaposvár 
Segesvdry drogéria Szeged 
Schwimmer illatszertár Szolnok 
Vágó Endre illatszertár Nagykanizsa 

legfeljebb összesen 700 grammnak. * 

A magassághoz viszonyítva ideális 
testsúly az, amikor a nő öt kilóval 
nyom kevesebbet, mint ahány centi-
méter a százon felül. Tehát a 160 
centiméter magas nő súlya 55 kiló, a 
163 centiméter magas nőé 58 kiló. 

Meg kell azonban jegyezni, ha pél-
dául két nőnek azonos a bőrtípusa, 
izomzata és magassága, még nem je-
lenti azt is, hogy egyforma súlyúak. 
Egyiknek talán a szíve és mája ne-
hezebb, vagy a csontrendszere. Vi-
gyázni kell a mérlegnél még a gram-
mokra is, hiszen egy kiló súly — kü-
lönösen az alaesonytermetü nőnél — 
már katasztrófát jelenthet, ha az a 
bizonyos kiló véletlenül »másutt« je-
lentkezik, mint kellene . . . 

* 
A londoni és párizsi ú j lakások 

építői már gondolnak a súlymérőre, 
erre a fontos kozmetikai gépezetre. 
A fürdőszobákban beépített mérlege-
ket szerelnek fel. Elektromos mérle-
gek is vannak, amelyek grafikón-
szerüen jegyzik a súlyt. Üjabban 
minden előkelő külföldi hotel fürdő-
szobájában is megtalálható a sze-
mélymérleg, hogy utazás idején is 
pontos lehessen az, aki a súlyára vi-
gyáz. 

Természetesen vannak elemi sza-
bályok, amelyeket mindenkinek meg 
kell tartani, aki »jegyzi« a súlyát és 
vigyáz) arra, hogy az lehetőleg ál-
landó maradjon. A mérleg tízparan-
csolata a következő: 



ESTI KOZMETIKÁJA 
Negyedóra múlva szivaccsal lemossa 

1. Reggeli előtt, fürdés után kell 
mérlegre állni. 

2. Testsúlyunkat nem fogjuk pon-
tosan tudni, ha ruha van rajtunk, 
mert mindig jóakaratúan mondjuk 
»a cipő legalább félkiló«. 

3. Ha fülbevalóval és jeggyűrűvel 
mérjük magunkat, mindennap hord-
juk a haj tűkkel és fésűkkel együtt. 
(A karórának is van súlya!) 

4. Esti mérésünk vacsora után tör-
ténjék. 

5. Olyan nő, akin 20 kiló felesleges 
súly van, az, első 5 kilót igen köny-
nyen leadja. 

6. Az, a nő, aki »csak« 5 kilóval 
több mint kellene, az. első radikális 
fogyókúra után 1—2 kilóval lehet so-
ványabb. A többi már csak szenve-
déssel megy. 

7. Aki a gyógyszertárban méri meg 
magát a fogyókúra ellenőrzése cél-
jából, mindig ugyanabban az időben 
menjen oda és ugyanazt a ruhát ve-
gye fel. Retikült letenni! (Ezért van 
szükség az otthoni mérlegre. Otthon 
a fürdőszobában nem kell felöltözve 
a mérlegre állni.) 

8. Aki rendszeresen méri a súlyát, 
az ne hagyjon ki olyan napot sem, 
amikor »nagy vacsorára« hivatalos, 
vagy reggel jön hazia. 

9. A modern személymérleg ugyan 
pontos műszer, de nem kell rajta ál-
lati zsírt, vagy kockacukrot mérni. 

10. Ne essünk kétségbe, ha a mér-
leg igazat mond. Egy hét múlva • 
rendes fogyókúra után — a gép is 
megenyhül... 

Puha kendővel letörli az arcát és nagyitóval 
vizsgálja, nem maradt-e festék rajta 

(Foto M. G. M.) 

reie 
érleli a szőlőlőke nemes 
gyümölcsét. A napsugár 
od nekünk is erőt, egész-
séget, nagyszerű arcbőrt. 
A kődös-borús hónapok-
ban a hanaui „mestersé-
ges magaslati nap" suga-
rai lakásunkban nyújtják 

mindezt. 

Csakis a z e r e -
det i hanaui lám-
pát fogadja el> 
Kapható a szak-

üz le tekben. 
Bemutatás, képes ár-
jegyzék d í j m e n t e s . 
V e z é r k é p v i s e l e t : 

Siemens, Kvarc-
lámpa-osztály 

Budapest, 
VI KI/ 



A IflINUUQMl'JVÉSZETE 

Célszerű forma, amiben kekszet vagy krémet 
készíthetünk 

SZ E Hk.ESZTI s ^ c Q y a M c â i y ^ y & y y * 0 1 

Sacelláryné receptjei 
GRAHAMKENYÉR KÉSZÍTÉSE. 3 kiló kor-

pás búzaliszthez 4 fillér á ra élesztőt veszünk. 
A lisztnek a felét forró -vízzel leforrázzuk, lia 
kihiilt, az élesztővel az égészet k idagasz t juk , 
1» még kell , kevés tougyos viazel, a k i alkarja 
kevés sót is tehet bele, ez a diétától függ . Jó 
kidagasztás után, mikor már a kezünkről le-
válik, nem túl meleg helyen 1 óráig pihentet-
jük. Hosszúkás cipókat formálunk a. lisztezett 
deszkán, belőle, húsvil lával megszurká l juk a 
tetejét és 'zsírozott vagy va jazot t tepsiben: forró 
sütőben vagy kemencében l és fél órá ig sü t jük , 
de közben egyszer a tetejét megken jük hideg 
vízzel, hogy szép fényes legyen. — GYÓGY-
KÉTSZERSÜLT. 12 és fél deka lisztből, 3 deka 
élesztővel és kevés tejjel kovászt készí tünk, 
ha megkel t , a deszkára készített 38 deka liszt-
hez hozzáadjuk a kovászt, 7 deka va ja t és 12 
deka cukrot, kevés langyos tejjel az egészet 
összegyúrjuk. Az összegyúrt tésztát hosszú ge-
rinc vagy más hosszúkás keskeny formába 
tesszük 'és le takarva p ihente t jük 20 percig. Ha 
megkelt , a formában jó forró sütőben meg-
süt jük. A megsült tésztát másnapig állni hagy-

Mintás égetett cseréptál nemcsak sütés-főzésre i u k > a J t k o r vékonyan felszeleteljük és egymás 
a lkalmas, hanem dísz« is az asztalnak m f I é helyezve a vékony szeleteket, jó meleg 

sütőben megszár í t juk , míg szép sá rgák lesz-
nek. - VELÜPUDDING. Egy borjúvelőt le-
forrázunk, hár tyái t lehúzzuk, sós vízben meg-
főzzük, azután szitán á t tör jük. Két evőkanál 
vajból, két evőkanál liszttel világos rántás t 
készítünk, hozzákeverünk ké t evőkanál sűrű 
tejfelt , 3 to jássá rgá já t keve rünk egyenként 
bele, a tojás felvert habjá t ad juk hozzá és 
légvégül az áttört velőt. Kivajazot t formában 
1 óráig gőzöljük. Gombakrém-már tás kitűnő 
mellé. — PARAJGÖNGYÖLÉK SONKÁVAL. 
Negyedkiló tisztított para j t megfőzünk és szi-
tán, á t tör jük . 10 deka. vtajbil, 10 deka lisztből, 
félit&r tejből nagyon sűrű pépet főzünk. Ha a 
pép Kihűlt, egyenként hozzákeverünk négy 
to jássárgá já t , az áttört pa ra j t és végül a négy 
tojás kemény habjá t . Vajiazott, lisztezett tepsi-
be öntjük és megsüt jük , de nem szabad kiszá-
rítani. Nyuj tódeszkára boritjuk és azonnal 
töl t jük, darál t sonkával , amibe kevés tejfelt 
keverünk , hogy jó pépes legyen, összegön-
gyöl jük, tetejét reszeltsajt tal szórjuk meg és 
olvasztott forró vaja t adunk mellé, mártás-
esés z étien. — GOMBÁS SERTÉSPAPRIKÁS 
PALACSINTÁVAL. FélfcilLó sertéscombból , 2 
f e j vöröshagymából, 2 evőkanál zsírból kávés-
kaná l pirospaprikából , 1 zöldpaprikából, 1 da-
nab kis paradicsomiból és 15 deika gom-
bából jó paprikáiét készítüiruk. A húst apró 
darabokra f e lvágva tesszük bele, a forró 
pirospaprikás , hagymJás zsír,lm, beleadjuk a 
zöldpaprikát , sót, paradicsomot és így párol juk, 
kevés víz hozzáadásával , míg a hús jó puha 
lesz, a tisztított, felszeletelt gombát rátesszük 
a j-ó mártá-sas húsra és 10 pereiig páro l juk . 2 
darab vastagabb sós palacsintát készítünk, az 
egyiket tűzálló tál a l j á ra tesszük, ráönt jük a 
gombás húst, 1 deci tejfelt öntünk rá és be-
fedve a más ik palacsintával , 15 percig süt jük 
forró sütőben. — GESZTENYEPERECEK. 20 
darab gesztenyét megfőzünk, azután szitán át-
törünk, 10 deka liszttel, 6 deka cukorra l éis i 
deka vaj ja l az egészet összegyúrjuk és pere-
ceket formálunk belőle. Vajazott és lisztezett 



lemezen megsüt jük és ha megsültek a perecek, 
csokoládémázzal vonjuk be őket. — CSOKO-
LÁDÉMÁZ. 13 deka reszelt jó csokoládé, 3 evő-
kanál forró, tiszta, víz és 3 deka vaj . E>zt a 
mennyiséget tiszta, nem zsíros lábasban addig 
keve r jük , míg a kellő sűrűséget edérjük, cuk-
rot nem szabad beletenni, mert elveszti a szép 
fényét a máz. 

Az étlap-pályázat e heti nyertesei: I. 
Pataki Anna Városmajor-utca 26/a. I. 
em. 4. Viktoria aprító- és passzirozó-
gépet nyert, szállítja Kiss Ernő és Társa 
háztartási szaküzlete, Erzsébet-körút 13. 
I I . Magyar Dezsőné St. Paris No. 33. 
Bucuresti. I II . Románia, könyvet nyert 
amit címére postán továbbítunk. 

É t l a p egy h é t r e 
I . Összeállította: Pataki Anna. 

PÉNTEK. Ebéd: Tejfel«,« fbaMeves, töltött 
metélt. Vacsora: Kirántott kel sa j tmár tássa l , 
szőlő. 

SZOMBAT. Ebéd: Gombaleves, töltöttpapri-
ka , csöröge fánk barack lekvár ra l . Vacsora: 
Juhtúrós tejfeles palacsinta. 

VASÁRNAP. Ebéd: Csirkeaprólékleves griz-
nokedlivel, töltöttparadicsom, sült csirke, rizs, 
majonézes káposztasalá ta , a lmás- és túrósrétes. 
Vacsora: Hideg csirke, krumplisa lá ta , rétes, 
vegyes gyümölcs. 

HÉTFŐ. Ebéd: Tejfeles krumpli leves, lecsó 
debrecenivel, csúsztatott palacsinta. Vacsora: 
Hideg kávé, va j , paradicsompapr ika , ősziba-
rack. 

KEDD. Ebéd; Pirított tarhonyaleves, natur-
saeL&t, tökfőEelék. Vacsora: Lïbamâjiriz.otto, 
ringló. 

SZERDA. Ebéd: Zöldbableves, rácpörkölt , 
kovászos uborka, k i f l l smarni . Vacsora: 
Krumplipiré , tükörtojás, fr iss gyümölcsből 
kompót. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Sóskaleves, bécsiszelet, 
róseibiil, papr ika- és paradicsomsaláta . Va-
csora: Krumplls lángos, körözött liptói. 

II. Összeállította: Magyar Dezsőné. 
PÉNTEK. Ebéd; Gyöngykásaleves , sajtos 

krumplipuding, vaj ja l leöntve, szőlő, dió, körte. 
Vacsora: Zöldpa.szuj f ranc ia módra, keksz. 

SZOMBAT. Ebéd: Zelterleves iborjúeson-
tokikal, 'borjúsaegy töltve, kruraplipüré, cékla. 
Tojófánk. Vacsora. Töltött tojás, délről tészta. 

VASÁRNAP. Ebéd: Karfiol leves csirkeapró-
LékkaL. Töltöttkáposzta. Csirk> sült, rizzsel, 
párolt (vörös káposzta) borsóval, sa j t , csoko-
ládétorta, feketekávé . Vacsora: Hideg csirke, 
körözött liptói, torta, gyümölcs. 

HÉTFŐ. Ebéd: Borsópürélevcs, borsótésztá-
val, dinsztelt marhahús , p ikáns szósszal, víz-
ben főtt petrezselymes burgonyával , ízes pa-
lacsinta. Vacsora: Tormás virsl i , saj t , kávé, 
gyümölcs. 

KEDD. Ebéd; Marha csonttal zöldségleves. 
Bőrös disznókaraj , gombás rizzsel, papr lkasa-
láta, csokoládé szuflé. Vacsora: Spenót tükör-
tojással , délről h ideg sült, gyümölcs. 

SZERDA. Ebéd: Burgonyaleves. Ponty ki-
sütve, tárkonyos .majonéz z-el, gylimöJlcs. Va-
csora: Hideg fokhagymás l ibamáj , tea. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Húsleves csigatésztá-
val. Főtt hxis, zöldséggel, kaporszósz, reszelt-
krumplival , szllvásgombóc. Vacsora: Főzelék 
bundáskenytérrelj .sajt, gyümöJcs. 

tfiwâhÀ /ftX&hillyx MQC^tjC 

BORJUVELÖ HIDEGEN. 
A borjúvelőt hártyáitól megtisztítjuk és 

sós vízbe, mikor bugyborékolva forr, be-
letesszük és erős forrással mintegy 10—:15 

percig főzzük. Vigyázva kell beletenni, ne. 
hogy széjjelfőj ön, egy darabban kell ma-
radnia. Mikor megfőtt, a tésztaszürővel ki-
vesszük, jól lecsepegtetjük róla a vizet és 
hűlni hagyjuk egy üvegtálon. Készítünk 
ezalatt i g e n s ű r ű tartármártást. A 
velőt, mikor kihűlt, szeletekre vágjuk, ösz-
szerakjuk ismét, mintha egy darab lenne, 
egy kis törött borssal meghintjük és a tar-
tármártással jó vastagon bekenjük. Teához, 
esetleg vacsorához hideg előételnek tálal-
juk. 

JELLEMZI A MODERN 
TESTALKATOT ' 
KARCSÚ ÈS KÖNNYED 

LESZ, WA GONDOZ KOPIK 

A ÖÓ EMÉSZTESZŐL • 

HAS HAJTÓ DRAGEE 
enyhe és biztos • 

93 



Színes selyem fehérnemű 
Készül jól mosható iműseilyemből, vagy 

satinból, rátét- és himzésdisszeL Háló-
inghez szükséges anyag: m. b. lavable 
3.30 mtr à P 2.70, m. s. erepe de chin ti 
2.90 mtr à P 2.60. 

Kombinéhez szükséges anyag mtr 1.6 
Előra jzolás : (hálóing 80 fill., combiné 60 
fill. Szúrt sablonja P 1.50. 

Ágykészlet 
Az itt közölt ágynemű készülhet fehér 

és színes anyagból, angolszéllel, rátét- és 
himzésdísszel. Három darabból áll. Szük-
séges hozzá 8.80 méter 80 cm széles 
anyag; métere: fehér P 1.40, színes P 
1.45. Három darabból álló garni túra elő-
rajzolása P 1J.0, szúrt sablónja P 1.50. 
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Ernla-modell 

Antik kínai szőnyeg: 
Műibecsű kínai szőnyeg, mely vi-

lágos színezésénél fogva nagyon al-
kalmas háló vagy szalonba. Készít-
hető szőve 30-as felvetéssel, 95X165 
om méretben. Anyag ára eea P 55.—. 
25-ös felv. 115X200; anyag ára 72.-
pengő. Minta ára P 4.80. Varrva: 
125X200 m; anyag ára P 85.—. Minta 
ára P 4.— 

Színei: alap bronz, többi színeik: 
csont, sötétkék, vagy kék, frész, 
török-vörös. Lehet töröik-vörös alap-
pal is készíteni, a. többi színeik 
ugyanazok. így is tökéletes é® szép. 

Függöny 
A lakás fényét emeli ez a mutatós 

függöny, mely egyaránt alkalmas 
úgy modern-, mint stílbútorhoz. 
Könnyen elkészíthető házilag is. A 
modell mérete 180X280. Tüll mérete 
300 szélességben P 6.80. Csipke rajza 
P 4.— Hozzávaló anyag cea P 12.—. 

l i f 

I ï 

4<> 

Entfa-modeU 
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Erma-modell 

A blouse 
részletrajza 

1*1 JEi 2 j 

színtartó selymes 
M O N O G R A M M H I M Z Ö 

Blouse 
Elkészíthető satkira és 

.bársonyra apró virághim-
aéssel. A modell anyaga: 
satin, métere P 3.50, szúrt 
sablonja P 1.50. 

Pullover 
Igen kellemes időtöltés 

az itt közölt elegáns [kötött 
blouse elkészítése, mely 
ma az öltözködésben fősze-
repet játszik. Készül 25 de-
ka »Tekla« fonálból, dekája 
28 fillér. 

Erma-modell (Teróz-körút 4.) 
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A S Z E R K E S Z T Ő K Ü Z E N E T E I 
1ïackat IvMt ptotája 

Aggódó anya. Nagyon tisz-
teletreméltó az ön félelme, aa 
ön aggódása, De — sajnos — 

i a a ilyesmibe, ha bole is lehet 
szólít, eaak rendkívül óvato-
san é* nagyon tapintatosan 
lebet b e l e é l n i . A szívügy, 

asjszoaiTOTíT, mindenkinek a legsajátosabb ügye, 
ebbe belenyúlni »oki8»or végzetes, soksoor ellen-
kező, éppem ellenkező hatást érünk el vele, 
mint amit elérni akarunk. Én értem és méltá-
nyolom AZ ön aggodalmait, sok, igen sok elő-

• Ítélet van az ön felfogAsáhann. ezzel i s aok-
«sor ta lAlikioztaan már az életben, eat is .isme-
rem. De mert nyitva marad ez a kérdés, ea 
az egyetlen legfőbb kérdés: liolyes-e a« a 
mimlonArofl való vehemens ellenzés? Jót cse-
lek szik-e ezzel ön. aki magától értetődően' csak 
a legjobbat akarja? És mindenekfölött — vál-
lalja-e a felelősséget ön aaért, hogv esetleg 
energiájáért, jóakaratáért ait vessék as ön 
raeruére: megakadályozott egy boldogságot? 
Mindezeket tessék figyelembe vewni és felei-
len nagyon megfontoltan önmagának Asszo-
nyom, e kérdísekre, anielőtt akcióba lép. — 
Harminchároméves. Ez a nagy elkeseredés 
nem indoíkolt. Higyje el. valramemnvien. küz-
dünk, harcolunk a magunk területéin, a ma-
gunk módján, A imai fősaabáiy: a gondokat, 
a küzdelmet i« szeretmi kell, mert — e» az 
élet! — Sxeret? Nem »»eret? Eat ne tőlem 
tessék megkérdezni, hanem őnagysáAától. Erre 
a kérdésre (jobban mondva erre a két kér-
désre) válaszolni egyedül ő a kompertensi. Más 
senki ezen a kerek világon. — D, P. Nekem 
nam tetszett! Látja, kedves, énnekem pedig 

tetszett. Higyje el, hogy a legegys^rübb, a 
legsablonosabb, de egyúttal a legcéltatanabb 
dolog a világon, más munkát leszélni. a ma-
gunkéval szemben. Elősaör is: az összehasonlí-
tás erőszakolt, m&rt az egy világfilm. Másod-
szor: es egy világsiker- Harmadaior: van 
benne egymillió dolláJ. Eat éppúgy játsszák 
Kamo&atkában. mint Lissaabonban ós imilllók-
nak van jó véleménye erről a filmről. Az ön 
ötletéről egyelőre csak önnek van jó vélemé-
nye. Nekem nem lehet, mert ia filtmtervről 
alig ir egy pár saót csak fölényei kritikát 
mond arról a pár mozidarabról, amit látott. 
Kliséé hosszasan írtam ezt meg, de azért kí-
vánkozott mindez ki belőlem, mert úgy látom, 
hogy az önkritika hiánya sehol sem tobzódik 
úgy, mint éppen a »filmszinopszis« terén. — 
H. W. Kérem szépen, csak írjon nyugodtan 
magyarulI Aki ilyen szépen, szabatosan tudja 
magát kifejezni magyar nyelven, mint ön, az 
csak irjon az anyanyelvén. — Nagy probléma. 
i>MiW csak a jeligém at. Önmagam észrevét-
len szakítással: megoldottam a p r o b l é m á t . . . I« 
Már ne is menjünk tovább. rersze, hogy fog-
lalkozik még sokat w i e . De bámulatosan tud 
az ilyen seb gyógyulni — nem ia hisziI Gon-
doljon rám. amikor boldotran és elégedetten 
fogja konstatálni: már uem fájl — T» Gé«a. 
Lejátszottam a két dalt. Ügy a keringő, mint 
a tangódal nagyon kedves. Én — sajnos — 
netm lehetek a kiadásban segítségére, de a 
magam részéről csak biztathatom a további 
munkásságra. — Vergődő. Ura ml EJ a levél 
egy okos — gyógyulni akaró ember írása.. 
Gratulálok az eszéhez, az intelligenciájához és 
legyen meggyőződve róla, hogy ez a levél 
mindéit, csak nem sablón. Annyira nem sab-
lón. hogy megőrizem, mint egy érdekes és 
értékes emberi dokumentumot. — Barna 

F O 
ELADÁSI ÁRAK: óriás tubus P 1 —, rendes 
tubus P - , 7 0 . Minden szaküzletben kapható 



menyasszony. A* ön jövendő-
belijének Álláspontja lehetsé-
ges, hogy nem egészen mo-
dern én bizonyos, hogy egy-
általában nom praktikus, — 
de esst is, mint miniden jóaka-
ratú és szerető szívből fakadó 
álláspontot szeretettel és meg-
értéssel ikell fogadni, önnek 
ikejj ügyesen és okosan ráve-
scetui, hogy ön «zivosem dol-
gozik, nemcsak a« anya-
giakért, hanem azért, inert 
érdekli a munkai Tudom óu 
i», véletlenül jól tudom, mi-
lye» komoly munka folyik ott 
önöknél és meg vagyok ró'a 
győződve, ha ön egyszer meg-
mutathatja a munkahelyiségt--
ket, ha vőlegénye rájön, hogy 
ott milyen nagy és tiszteletre-
méltó munkáról van szó, nem 
tog az ön munkake4vémek el-
lene szegülni, A házi dolgok-
tód nem féltein önt — hamar 
bele fog tanulni abba is, — 
»Ilyen az élet-« Lehetséges az 
is, hogy ön csupán rémeket 
lát. Lehetséges, hogy az csak 
idegenség okon« képzeNídós, 
ez aa elhidegülés, mindenesetre ebbOl a szem-
pontból 1* nyugodtan, objektive kellene miT-
legelnl a dolgot. De — tegylik föl, hogy igaza 
van az ön megállapításainak, tegylik föl, hogy 
ez az elhidegülés nemcsak látszólagos hanem 
•tényleg fönnáll, ön akkor is haladjon egye-
nesen a maga kijelölt titján, a korrektség, a 
családiasság, a gyermekeihez való jóság©» 
önfeláldozás és odaadás Utján, ö n itt megta-
lálja az örömét, a jutalmát. 

F I L M . Dr. P. 8.-né. i , K. S. London Film, 
Denfcara, Bucks, England, a. Martha Eggerth— 
Kiepura, Krynica, Hotel Kiepura, Lengyelor-
szág. >8. Glial Franciska, Paramount Pictures, 

BERLITZ-l ü H l m i a l • m m 

MÓDSZERŰ 

az élőnyelvek gyors elsajá-
títására Irányuló tanításaink 
k i z á r ó l a g Intézetünkben 
IV., Vörö»marty-tér 2, 
I. emelet. T«l. 187-46« 

Óvakodjon az érdeklődő 
közönség a Berlitz-módszer 

utánzóitól! 

JÔDY KABOLY SBtNTABSULATA NAGYENYBDEN 
Varga József, Jeníosek Antal, Papp János, Földes látván, 
Bor so« Mária, Földes Aranka, Juhász Joli. Szabados Mária, 
Lantos IIa (primadonna), Jódy Károly (bcmviván-szinlgas. 
gató), Balogh Julia (koloratúr primadonna), Janosó Joli, 
Tóth IIa, Tabódi Mária, Fogarassy Ha, Kálmán Márton, 
Flóra Jenő, Harry Gyula, Beviozky Fereao, Bomán Sándor, 

Sebők Tibor, Bögi László, Simon Láazló, Bácskai Gyula 

Hollywood, Calif. U. 8. A. — H. Klér». A 
férfitőjworepeket Kari MarteU és Attila Hörbi-
ger játszották. — S, Julia, Kemény Ss.-u. 
Szerdán vagy csütörtök délelőtt keressen fel 
bennünket. — Veszprém. Csak « saját pályá-
zatainkkal foglalkozhattunk. — 101 áve« kí-
váncsi. Levélben hiába ajánlkozik. 0««k sze-
mélyesen tárgyalhat, de még akkor sem jé-
soiuak eredményt. — Párizsi magyar asszony. 
Adolph Zukor, Paramount Picture«, Hollywood, 
Calif. U. 8. A. 

SZÍNHÁZ. Erdélyi orvoa, Az illető a 
Komédia Színház művésznője, Kérésével for-
duljon közvetlenül hozzá, — B, T. Timlsoar*. 
Détlolaszonwágb«« született, Édesapja is ze-
nész volt, Első tanítómestere. — Piri. Felső-
erdősor-u. B. — Műkedvelő. Mielőtt felköl-
tözne «s egész család Pestre, föltétlenül hall-
gattassa meg a kislányt szakértővel. Az önök 
városának színházigazgatója Fodor Oszkár, 
olyan hivatott képvlsolője a mesterségnek, 
Uogy amit ö mwwl, arra hallgassanak. Csmkt* 
arca! A műkedvelőt sikerek miéig nem bizto-
sítják a kiwlányit, hogy nagy színésznői kar-
rier előtt áll. Ha Fodor Oszkár is rendkívüli 
tehetségnek találja a kislányt, akkor írassák 
be szlnéBziskolába, De csakis akkori 

KÉZIRATOK. K. Adám József. Nagyon 
Ugye* és ötlete*, kár, hogy nincs helyünk szá-
mára. — Dr. B. Sándor. Jól informált, intelli-
gens. irások. Átlagos. tWüUeik, de még együk 
sem hibátlan » így a nyilvánosságra nem éret-
tek. — Diáklány. Ebben » korban legtöbb 
igyekvő osztálytársa ir ilyesmit. Ereini az ol-
vasottságot, de ez még nom költészet, 

K O Z M E T I K A . Sok » hajszál, l , A rend-
ellenes szőrnöyést a belső kiválasztásos miri-
gyek és legeUönorbaw az ováriumok működési 
»»varai oUvoxzák. Nagyon sokszor a szörnövé» 
sek »továbbfejlődését« a megfelelő belső ke-
*elé*«el meg. lehet akadályozni, természetesen 
n már megJevö «öröké t ezzel kiirtani nem 
lehet. 3. A már meglévő szőrzetnek diatet-
tniával történő végiege» kiirtása mellett pár-
huzamosan bonnonkürát kell végezni, mert ez-
által befolyásolni lehet a szőr növekedési haj-
lít mát. illetve pótolni a belső mirigyek hiányos 
működését. A tenni vo l ) tehát ftülsűleg: a meg-
lévő »»álak kiirtásai, belsőleg; a mirigyek 
célszerű gyógyitásta. — Osunya, A kövér ar-



cot középen kell erő-
sen pirosítani, dt? 
minden esetben fon-
tos, hogy az egyenle-
tesen legyen az arcon 
elosztva, nem folto-
sán, mert különben 
nem hat terrraéísxetes-
nek. — Katalin. Nem 
szabad bevárni a hű-
vös időt, amíg me-
gint kiújul a Jagyása, 
hanem már most, a 
langyos őszi időben 
kell megkezdeni an-
nak kezeltetését, tgy 
nemcsak a tüneteket, 
hanem ma#át az alap-
bajt is gyógyítani le-
het és egész télen 
nem lesz semmi pa-
nasza. — Hiú férfi. 
Abból, hogy kopaszo-
dik, semmire követ-
keztetni nem lehet é& 
igv tanáccsal sem 
tudjuk ellátni. Ko-
paszságot gyógyit-oil 
nem lehet, de m e g le-
het akadályozni a 
hajhullást, a hajrit-
kulást és n fccpa-

szodá9 beálltát, vagy meg nem lehet «Ikft-
dálvoziii. vagy annak idejét ki lehet hosszú 
évekkel tolni. írja. meg részletesen panaszait, 
miből állott eddigi hajápolása é® részletesen' 
megválaszoljuk a tennivalókat. — Kövér. A 
felesleges zsírrétegeket, ha nem szervi meg-
betegedés okozza, vagy nem a csont megva«-
tagodásn, helyi fogyasztással vékonyítani le-
het. A soványitá* különleges géppel történik, 
a kezelés nem fájdalmas és nem hosszadal-
mas. — Sz. M. Melléikeljen' válaszbélyeget, 
ismételje meg kérdéseit, közölje pontos cimét. 
— Judit. Olvaissa el a fenti jeligére írottakat. 

Arháber István 
és Klucsik Erzsébet 

házasságot kötöttek 
(Foto Rozgonyi) 

KONYHA. Dr. Már-
tonná, Baja. Az alma-
hiéjteát a következő-
képpen készítjük: a 
savanykás almák hé-
ját feltesszük föni 
annyi vízzel, amennyi 
teára van szüksé-
günk, a forrástól szá-
mítva 10 percig főz-
zük, azután úgy szűr-
jük le, hogy a csé-
szébe edöre cukrot, 
kevés tejszint és pár 
csepp rumot teszünk, 
rászűrjük a. teát és 
forrón adjuk a beteg-
nek. Nagyon kelle-
me«, üditő iés nem iz-
gató tea, gyermekek-
nek is bátran lehet 
adni megfázás idején. 
— Szegő Jenöné. Szá-
gó felfujtat adjon, 
mert a másik tápszer-
ből készült receptet 
én még nem próbál-
tam, ki és így nem is 
ajánlhatom. A szágó 
felfújt úgy készül, 
hogy : 4 deka vajat lő 
deka cukorral jól ki-
keverünk, hozzákeverünk 4 tojássárgáját, kevés 
vaníliát és négy tojás habját. Egy liter tej-
ben il2Vt deka *«ágót főzz-öa meg és ha ki-
hűlt, keverje hozzá a tojáskeveréket. Lecsuk-
ható formában gőzben főzze ki. Csokoládéön-
tettel tálalja. — Szentirmay Gézáné. Alabást-
romvázáját benzinbe mártott puha fogkefével 
óvatosan kefélje ki . A foltok hamar eltűnnek 
és a v á m szép tiszta lesz. — Gondéné. Leven-
dulaecetet a régi asszonyok maguk készítették 
otthon. Mast már, azt hiszem, üzletben Is kap-
hatja, elkészítési módját megérdeklődöm és 
legközelebb postán küldöm el. 

Dr. Botbár Sándor és 
neje, Schmidt Adrian 

Lucy 
(Foto Kredatua) 



7 u t U t p g A tataim' 
Pompás dolog, mikor az embernek négy 

ász, négy király és egynéhány dáma van 
a kezében. A licit hallatlanul egyszerű, hi-
szen még a partner lapja sem érdekel, a 
lejátszás pedig még egyszerűbb. Az ütések 
egymásután lehívhatók. 

Pompás dolog ez, — miut mondottam — 
az igazi vérbeli bridzsezőnek azonban még-
sem az ilyen esetek jelentik az igazi örö-
met és élményt. Azok az igazi lelkesítő 
szép parrtk és felejthetetlen élményeink, 
amelyekben a felvétel bizony »lötyogős«, 
A teljesítést minden oldalról veszélyek fe-
nyegetik ős az első ütéstől az utolsóig a 
legfinomabb logikára és legügyesebb já-
tékra van szükség. 

• A D 2 
9 7 4 3 2 

• BIO 8 4 
9 KD 10 
OD732 
• 76 

• 9 5 3 
9 A B 9 
O A K B 
• À D 104 

Dél Bzanzaduval indított, Észak kettőre 
emelte. Dél bemondta a harmadikat. 

Nyugat indítása a pikk bubi. Ahogy úgy 
ránézünk a kiosztásra, rögtön szembetűnik, 
hogy ez a legkellemetlenebb indítás, És 
mindjárt itt az első csapda. Impassz lehe-
tőségünk van, ez csábít, de nem szabad 
megadni. Azonnal be kell ütni az ásszal. 
Miért î Ha a király Nyugatnál van, a dá-
mánk még üt. Ha a király Keletnél van 
és a tízes Nyugatnál, az ellenfél nem tudja 
a színt úgy játszani, hogy a felvevő ütést 
ne nyerjen. 

A felvevőnek nyilván egyetlen alkalma 
ez hogy az asztalról hívhat. Melyik színt 
impasszoljaî A kárót vagy a treffet! A 
treffet! Mert ha ez nem is sikerülne, még 
rákkor is képződik egy treff-átmenet az asz-
talra és így szükség esetén a kárót is lehet 
Ím passzolni. A helyes hívás a treff kilen-
ces! Hiba volna a bubit hívni, mert még 
ha s treff király Keletnél fekszik is, de 
negyedmagával van, nem lehet elfogni. 
A második menetben ugyanis (ha elő-
ször fc bubit hívtuk) át kell ütnünk ma-
gunkat a tízessel. A tizest nem dobhatjuk 
be a bubiba, mert akkor a kilencest a ki-
rállyal fedi Kelet és egy ütése magasodik. 

A felvevő lejátssza a négy treff ütést és 
a negyedikbe az asztalról kőrt dnb. Nyu«rat 
eldobott a harmadik ós negyedik treffre 

SZERKESZTI t 
DARVAS RÓBERT 

egy kis kárót és egy kis pikket. Kelet 
raiud a négyszer adott treffet. 

A felvevőnek már biztosau a kezében vau 
nyole ütés. A kilencedik pikkben remél-
hető, A helyes folytatás most káró ász, 
káró király ós káró bubi. Bármelyik ellen-
fél üt is és pikket hiv, megadja a kilen-
cediket. Ha viszont kőrt hívnak vissza, elő-
ször nem szabad ütni az ásszal, csakis a 
második menetben és vissza kell hívni a 
színt. így aztán mégis csak kénytelenek 
lesznek belebontani a pikkbe. 

El kell ismernünk, hogy ez nem egy holt-
biztos játék volt, hiszen lehet valamelyik 
ellenfélnél még mindig négy káró. Csak az 
mond ellent e felteivésnek, hogy úgy 
a-* asztalnak, mint a kéznek olyan egyen-
letes a színelosztása, hogy remélhető az 
ellenfélnél is egy Ilyen egyenletes szín-
elosztás. 

A felvevő egy kommersz partiban tény-
leg teljesített is és amikor az ellenfelek 
prüszkölni kezdtek, hogy milyen botrányo-
san nagy szerencsiébe volt, az elsoi'olta, 
hogy: 

X, a pikk király rosszul ült, 2, a káró 
dáma rosszul ült. 8. a kőr mariázs rosszul 
ült, 4. a treff elosztás kedvezőtlen volt, 
5. azonnal kivették egyetlen asztali átmene-
tét. Mindössze egy körülmény volt kedvező: 
a treff király helyzete. 
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.1 ü*rab előadási joga kizárólag dr. Hartini 
György «ztopadl kiadóvállalatától (Wien, Bö-
seiylorfer Strasse 4.) a&erezhetö meg. Az en-
gedély nélküli előadást szigorúan Minteti az 
1921. évi IJLV. t.-o. Copyright I W by Georg 

Marton Verjag, Wien. 
Kzüirekerlilt a MŰVÉSZ SZÍNHÁZBAN (előaaőr 
1987 ozepteanher 2ö-éjj) a kővetkező szereposztásban: 
XVI. Lajos, Franciaország 

királya Toronyi Imre 
Mária Antoinette Tarnúozay Anna 
Jeanne de la Matte . . . . Titkos Ilona 
Cagliostro Góth Sándor 
Rohan biboros Mihályit Bál« 
Reteaux de Viliette . . . . Makláry János 
A parlamenti törvényszék 

elnöke Harsányt Rezső 
Jftly de Floury, az ügyész . Nagy György 
Breteuil, rendörminiszter • • Boray Lajos 
Necker, pénzügyminiszter . Gál Dezső 
D'Oliva Selmeczy Margit 
Nicolas de la Motte . . . . Pethő Zoltán 
Mirabeau Thuróozy Gyúl'« 
Bassenge, udvari ékszerész . Z. Molnár László 
Böhmer, udvari ékszerész . Gond a György 
Doillett, Jeanne védője . . Hoykó Ferenc 
Target, Rohan védőié . . . Mészöly Tibor 
Georgel abbé Lacxkó József 
•Salomon, bankár . . ; , . Lengyel József 

Titkos Iloaa 
(Angelo foto) 

Udvarmester Tompa Bél« 
Po'Iignac grófnő Bornemisza Éva 
Börtönőr . , « l.osonczy Zoltán 

Történik Párizsban iTS.yben. 

E L S Ő F E L V O N Á S 
1. k ö p 

{Rohan herceg palotája Párizsban. Néhány 
évvel a nagy forradalom kitörése előtt. A 
herceg fogadószobájának váróterme, Geor-
gel abbé, Rohan herceg titkára, baloldali 
íróasztalánál ül. Egymásután járulnak 
elébe azok a felek, akife Rohan elé szeret-

nének jutni s akik kint várakoznak.) 
Salomon (egy tömzsi bankár, belép), 
Georgel: Mi jót hozott nekünk, Monsieur 

Salomon! 
Salonion (előveszi az irattáskáját): Ki« 

esedékességek. Georgel abbé , . . Váltócskák. 
(Mutatja a váltókat.) 

Georgelt Igen . . , Igen . . . Természete-
sen . . . Persze. , . Pe miért hozzám fordul 
ezzel az üggyel, Salomon!».. A hercegi 
pénztárnak megvannak a hivatalos órái, 

Salomon: Tucatszámra alkalmatlankod-
tam a hercegi pénztárnál.,. sajnos ered-
ménytelenül . . . Még gorombák voltak. . . Sőt 
testileg bántalmaztak. 

Georgel: Mélyen sajnálom. Nem fog el-
maradni a megtorlás, 

Salomon: Igazán nem értem, Georgel 
abbé, hogy Franciaország leggazdagabb 
embere, sokmilliós évi jövedelemmel... Pár 
százezerlivres adósságot ilyen nehezen . . . 

Georgel: Igaza van. Salomon. Hossz a 
gazdálkodás. 

Salomon: De a herceg számtalan kasté-
lyai közül csak az egyiket, becsukná . . . 

Georgel: Nem a mi dolgunifc Monseigneur 
udvartartását és repzenetálási módját kri-
tizálni, Salomon. Monseigneur buzgón tesz 
eleget ebbeli kötelességének, hogy jö-
vedelméből mentől több embert részel teu-
ren. Mennyire szólnak ezek a váltók! 

Salomon: Háromszázezer livres. 
Georgel: Még kétszázezerre volna sürgő-

sen szükségünk, Salomon. 
Salomon (tiltakozva): Kérem, hogy tet-

szik ezt képzelni! A mai rettenetes pénz-
szűke mellett , . . 

Georgel: Kendbe v a n . . . Holnap jelent-
kezni fog önnél a brüsszeli Léons-bankház 
megbízottja, beváltja a váltókat és ezen-
túl majd Ő fogja lebonyolítani a hercegi 
bankügyleteket. 

Salomon: Kérem, én ő hercegségét min-
dig hűséggel és odaadással szolgáltam . . . 

Georgel: Akarja továbbra is! Akkor hol-
nap lefizet kétszázezer livrest az iskola és 
jótékonysági alap főnökségénél, inert a mi 
jövedelmeink, Salomon, erre is szolgálnak, 
s ennek tudatában ön keresztényi alázattal 
fogja elviselni az önnel történt méltatlan-
ságokat , . . (Visszaadja a váltókat.) Az új 
váltókat holnap aláírjuk. (Kegyesen elbo-
csátja.) 

Reteaux: (előlép, Georgel kérdően néz rá): 
Reteaux de Viliette, de la Motte Valois 
grófnő titkára vagyok. 

Georgel (hitetlenül); Valois grófnő! 
Reteaux (már szedi is elő az okmányo-

m* Tcied Picoska Uo^eükáU z?::';» izT,:z', f 
és kezetésévet szöwsmőlÍ- és szemölcsíwtásban. Teréz-krt 54, T. 327-955 



kat): Jeanne de Valois , . , Második Henrik, 
az .utolsó ValoisHidrály leszármazottja, 

Georgel : Sohasem hallottam ilyen grófnő 
létezéséről. 

Reteaux (kérvényt nyújt át): Az okmá-
nyok ehhez az alázatos kérvényhez tartovi-
nak, melyet Rohan ő hercegsége résaere 
nyujtunik b e . . . Nem tetszett haíianlí . , , 

Georgel: Mit? 
Reteaux: Szörnyű volt, kérem, Trianon-

ban a multheti fogadtatásnál a királyné 
rokona, II. Henrik leszármazottja, egy de 
la Motte, grófnő, elájult az éhségtők 

Georgel (cinikusan): Es az eredmény? 
Reteaux (beesXc): Százötven livres év já-

radék . . . Lehetetlenül kevés . . . Ezért for-
dulunk a királyság régi híveihez, Francia-
ország néhány kiválasztott nagyurához, 
hogy egészítsék ki ezt az adományt any-
nyira, amennyi elég egy királyi leszárma-
zású hölgynek, ha nem is rangjához méJtó, 
de tisztességes megélhetésre, 

Georgel: Örn írta ezt a kérvényt! 
Reteaux; Bátorkodtam... 
Georgel (Lis iróniával): Es az okmányo-

kat? 
Reteaux: Kérem? Az okmányoik valódiak. 
Georgel: Tökéletesen -ehetetlennek tar-

tom, hogy egy Valais-leszármazott eddig ho-
mályban élhetett volna Franciaországban, 
ahol annyira számon tartják a nemessé-
g e t . . . 

Cagliostro (fesztelenül az abbéhoz lép). 
Georgel: Á, Cagliostro gróf! {Nem min-

den irónia nélkül.) ön, mint a század leg-
nagyobb tudósa, jobban meg tudja. ítélni 
ezeket a homályos dolgokat, — nem ter-
jesztené ezt a kérvényt ő eminenciája elé! 
(Átnyújtja az irateftat.) 

Cagliostro: Szívesen. (Átveszi az iratokat, 
belenéz.) Valois-leszármazott? . . . E j h a . . . 
Tökéleteseik! (Végignézi Reteauxt, a cinkO' 
sok jókedvével.) 

Georgel: Ess az úr a titkára, 
Reteaux (bemutatkozik): Reteaux de 

Viliette. 
Cagliostro: Címük? 
Re.«aux: Rajta van a kérvényen. 
Cagliostro: Helyes! Köszönöm. 
Georgel (haXvari): ö eminenciája. 
Rohan ((belép): Jó reggelt, Cagliostro! 

Majd aztán referál, Georgel. (Georgel el.) 
Cagliostro (mélyen meghajol): Hogy 

aludt, Eminenciád? 
Rohan: Rosszul, Cagliostro, rosszul! Hogy 

haladnak a kísérleteik? 
Cagliostro: Persze, mindenhez idő kell. A 

sziász .uralkodéherrcegnél nyolc esztendőbe 
kerü'lt, amíg éjfélkor megindult a kristá-
lyosodás — de azon az éjjelen egy pincére 
való aranyat hoztam lé tre . . . Ma is abból 
é l . . . Mindert csalk azért, hogy Eminenciád 
ne veszítse el « türelmét.. . 

Rohan: Nyolc esztendeje várni, lesni a 
királyné egy szavára, egy tekintetére, — 
egy mosolyára — megszólítására. Minden 
reggel aazal ébredni: talán ma — s lefe-

küdni reménytelenül. KünlódnA... elcsüg-
gedni . . . remélni . . . s megint kétségbe-
esni . . . Nem birom tovább!. . . 

cagliostro: Eminenciás urain, megint csak 
erre gondol! 

Rohan (kitörve): Nem birom tovább! 
Mindennap ott lenni, szolgálni, szerepelni... 
Mindennap újra megalázva lenni mindenki 
e lő t t . . . Nyolc esztendeje, hogy Maria An-
toinette-nek egy szava sincs számomra. 
Hiába állok előtte, nem lát meg — egy 
Roham hercegét! 

Cagliostro: Csillapodjék Emineiniciás Uram ! 
Rohan: Miért ez a kegyetlen hidegség? 

Ezt magyarázd meg, ezt oldd fel, Ne ara-
nyat csinálj ós ne életelixirt kotyvassz! 
Ebből gyógyíts k i . . . ezen segíts, ha tudsz! 
Tudsz?.. . Hát beszélj . . . 

Cagliostro: Mondtam már Eminenciád-
nak, hogy a fordulat már közeledik. 

Rohan (mohón); Mikor?... Melyik ua-
pon?. . . Melyik érában?. . . 

Cagliostro: Már régen bekövetkezett 
volna, ha Eminenciád meg nem zavarja. . . 
Ezen dolgozom... S delejes körök egyre 
szüikelbbre szorultak . . . Egyszerre megrop-
pant volna minden ellenállás és akkor. . . 
de hányszor már. Eminenciád türelmetlen-
sége mindent elrontott. Mit osinált ma 
hajnalba»? 

Rohan (mint akit csinyen kaptak rajta): 
Ma hajnalban? 

Cagllostiro: Igen . . . . Ott állt az útfélen, 
amelyiken a királyné kikocsizott a vadász-
társaságával.. . A l i t . . . Mire várt? Hogy 
a királyné megállítsa a kocsiját? Leszáll-
jon és bocsánatot kérjen? Vegye tudomá-
sul, hogy megtette volna . . . 

Rohan: Tényleg? 
Cagliostro: Mert már nem állhat ellent 

sokáig. De nem tehette a társasága miatt, 
akik kacagtak a jeleneten.. . Francior-
sv.ág bíborosa az útfélen, mint egy koldus, 
az Udvar után bámul. . . Mennyi erőfeszí-
tésünkbe kerül, amíg ezt jóvá tesszük. 

Rohan: Isten elvette az eszemet. . . Már 
nem is vagyok magamnál. . . 

Cagliostro: A vlgasztalásnak olyan sok 
módja és eszköze áll rendelkezésére. 

Rohan: Nem ér semmit. Csak egy szét 
szóljon hozzám, — egy sor írást kapjak 
egyszer tőle. Meg tudod tenni? 

Cagliostro (merően néz maga elé a leve-
gőbe, mintha nagyon koncentrálná magát, 
azután halkan mondja)-. Meg! 

Rohan: Mikor? 
Cagliostro: Ma éjjel vizsgálódom... A 

helyzet kedvező. . . holnap válasz jön. 
Rohan (kételkedve): Hogy képzeled? 
Cagliostro: Médium út ján . . . Olyan mé-

dium útján, aki királyi vérből származik. 
Rohan: Királyi vérből? 

(Sötét. Színpad elfordul.) 
2. kép 

(De la Motte »grófék« nagyon szegényes 
izobdJa. Jeanne, a »grófné*, a szoba köze-
pén. Férje egy asztal előtt ül, az asztalóH 

ital.) 
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Jeanne (dühösen)-, Királyi vérből «ár-
mázom I 

De 1« Motte: Addig kiabálod, ami* ma-
gad is elhiszed. 

Jeannei Okirataim vannak. 
De la Mottes Jeanne, te megőrültél, . . 

Az okirataidat Reteaux, a titkárod gyárt-
ja, — ezekkel akarod bizonyítani nekem 
Királyi saaivmazásodaH 

Jeannet Nem neked akarom bizonyítani, 
te tökfej I 

De la Mottet Hát kinek? 
Jeannet Magamnak. 
De la Mottet No és sikerült 
Jeannet Majdnem... Majdnemt Bizto-

san J , . . Királyi vérből szármázom! Sze-
gény apám is mindig mondta. 

De la Motte: l ia részeg volt. 
Jeannet Folyton mondial 
De la Motte: Mert folyton részeg volt. 
Jeannet Nézze gróf úr. Közrendű népe-

ket, pórokat és polgárokat csak királyi 
vérből származók emelhetnek nemesi 
rangra. En téged gróffá ütöttelek, tehát ki-
rályi vérből származom. 

De la Mottet Bar maradtam volna meg 
pénzügyőrnek.. Rendes zsoldon, szép egyen-
ruhában. Nekem pandur-leikem van. 

Jeannet A lelkedet hagyjuk, drágám, —• 
a tested! — Arról lehet beszélni. Hát menj 
vissza a pénzügyőrökhöz zabot hegyezni . . . 
Majd egyszer látni fogsz, amint trianoni 
kastélyomból berobogok Párizsba, az Opera 
előadására, — barátnőmtől a királynétői 
jövök . . . Antoinettenek bizalmasa va-
gyok . . . Mária Terézia leánya nem is le-
het intim mással, csak velem, a k i . . . 

De la Mottet Királyi vérből származol. 
(Az ajtón kopogás.) 

Cagltostro (belép): Bocsánat, senkit sem 
találtam, aki bejelentsen... De la Motte 
gröfnőt keresem.. . 

Jeannet ön előtt áll. (Kezét nyújtja.) 
Cagltostro (kezetcaókol): Grófnői Szabad 

legyen magam bemutatni: Cagliostro gróf 
vagyok. 

Jeannet Örvendek. (Bemutatja férjét.) 
Férjem, gróf de la Motte. 

Caglioatro meghajlik)-. Gróf úri 
De la Motte (meghajlik); Gróf úri 
Jeanne (méltóságteljesen)\ Foglaljon he-

lyet. (Cagliostro le akar iUni.) Annak a 
•zéknek el van törve a lába. (A férjének.) 
Gróf, lenne szíves behozni egy széket a 
konyhából! (De la Motte kisiet s aztán két 
konyhaszékkel tér vissza.) Nagyon sajná-
lom gréf Cagliostro, de nincs mit szégyen-
lenem. Szégyelje Franciaország, hogy nem 
tudja megbecsülni II. Henrik, az utolsó 
Valois, leszármazottját... Mert az va-
gyok . . . Királyi vérből származom... 

Cagliostrot Tudom. 
Jeanne (meglepődve): Honnan tudja) 
Cagliostro: Rohan hercegtől, akihez tit-

kárjuk eljuttatta az iratokat 
Jeanne (férjéhez, játszva a méltatlanko-

dót): Gróf, ön megint visszaélt bizalmam-
mal! Ön titkárját ismét elküldte magas-
rangú emberekhez, hogy támogassanak 
bennünket. Pedig jói tudja, hogy ez meny-
nyire sérti önérzetünket. Támogatást csak 

egyenrangú helyről fogadhatok el, de vi-
szont azt is osak a legvégső esetben. (Most 
már egész vakmerően.) Megzavarná a köz-
tem és Toinetto kusti bizalmas viszonyt, ha 
azt gondolhatná, hogy barátságom mögött 
anyagi érdek rej l ik . , . 

Cagliostro: Toinette! Kit ért ezalatt, Ma-
dame 1 

Jeaenne: Kit érthetnék! Antoinettet, a 
királynét! 

Cagliostro (persze egy szavát sem hiszi 
el, de azért egész komolyan, csak egy lehel-
letnyi iróniával): Hát bn érintkezésben van 
a királynéval! 

Jeanne: Természetesen... Ha vágyik tár 
saságomra, elküldi értem a kocsiját. 

Cagliostro: És mikor szokott ez megtör-
ténni! 

Jeanne: Hetenként legalább kétszer. . . Ha 
azt hallja, hogy Antoinette visszavonult 
legbelső termeibe és mindenki számára 
megközelíthetetlen, akkor bizonyosra ve-
heti, hogy én ülök nála. 

Cagliostro: És miről beszélnek! 
Jeanne: Csakis a legbizalmasabb dolgok-

ról. Én királyi vérből származom, énelőt-
tem önti ki a szívót. 

Cagliostro: Nagyon érdekes. . . 
Jeanne: Miért volna ez különösebben ér-

dekes! 
Cagliostro: Mondja grófnő, ha olyan bi-

zalmas őfelségével, meg tudná mondani. . . 
Jeanne (közbevág): Nem mondok sem-

m i t . , . Csak nem képzeli, hogy ki fogom 
fecsegni, amit bizalmasan beszélgetünk!! 

Cagltostro: Isten őrizz. Én csak egy na-
gyon ártatlan dologra vagyok kíváncsi. 
Miért gyűlöli a királyné Rohan herceg 
őeminenciáját! 

Jeanne: Erről nem nyilatkozhatom 
Cagliostro: De tudjaí 
Jeanne: Tudom. 
Caglloatrot Mondja grófné, közbe tudna 

maga járni őfelségénél Rohan herceg érde-
kébon! 

Jeanne: A királyné gyűlöli Rohant — és 
ön azt akarja, hogy én békítsem ki őketT 

Cagltostro: Igen, hiszen ön olyan bizal-
ma» a királynével, — csak egy jelet kap-
junk. egy kis bizonyítékot, - akármilyen 
picit — hogy a királyné érzelmei megvál* 
toztak. . . Lehet erre remény! 

Jeanne: Remélni mindig k e l l . . . 
Cagliostro: Hajlandó szót emelni a gróf-

nő Rohan herceg érdekében! Most már 
megmondhatom, hogy az ő megbízásából 
vagyok itt. Alaposan átvizsgálva ugyanis 
ezeket az okmányokat, különösen az ügyes 
aláírásokat, melyek hiteleseknek tűnnek fel 
a leggyakorlottabb szem előtt is, kézenfekvő 
a feltevés, hogy csakis rokoni szó segítheti 
elő a királyné kibékülését Rohan herceggel. 

Jeanne: önnek, gróf úr, az ember a kis-
ujját nyújtja s ön máris az egész kezet 
szeretné. 

Cagltostro: Ha a herceg egy levelet akar-
na küldeni, vállalná-e a grófnő annak a 
bizalmas közvetítését! 

Jeanne (férje felé, aki eddig bután hall-
gatta a két szélhámos párbeszédét): Mit 

aS^Svlbiyi Mátyás Király üdülőben 
Terraszos ncobih. Hagy park. Autdgarázs Elsőrangú ellátás. Diéta. Központi fUtét. Mátjrit király M 7. Tri. 165-361,16V362 



gondol, gróf, éu vállalhatom egy ilyen levél 
fttadá«átl 

De la Motte: Miért ne? 
Jeanne: Köszönöm, gróf, ez megnyugtat. 
Cagüostro: De ez persze nem elég. A le-

vélre válasz is kel lene. . . Elég egy sor. 
vagy kettő, a királyné aláírásával. . . A ki-
rályné szép kalligrafikus kézjegyével. . . 
Vállalja? 

Jeanne: Ezt aztán igen. 
Cagliostro: Asszonyom, akkor a mi össze-

köttetésünkből áldás, békesség és jólét fog 
származni., . Ebben a kérvényben szó van 
bizonyos anyagi dolgokról.. . 

Jeanne (sértődötten feláll): Erről én nem 
tárgyalok . . . Azt hiszem, máris túlmessze 
mentem . . . Bevallom, gróf, személyének ro« 
konszenve megvesztegetett.. . ön jól kép-
viselte megbízója érdekeit, minden meg fog 
történni, a többi nem énrám tartozik.. . 
Gróf úr, örültem a szerencsének. (Megbic-
centi a fejét, átmegy a másik szobába s 
mialatt Cagliostro mélyen meghajlik, oda-
int a férjének, hogy most aztán vegye ke-
zelésbe a pasast.) 

Cagliostro fleiil az egyik konyhaszékre): 
Elragadó teremtés. 

De la Motte (a másik széken): Azt elhi-
szem! 

Cagliostro: Okos, mint a nap. 
De la Motte: ßs szíve van. 
Cagliostro: Hát kedves grófom, egymás-

közt vagyunk most grófok, térjünk a tárgy-
ra. Itt, mint látom, gyors segély kell, egy 
nagyobb összeg. 

De la Motte (mohón): Mennyire gondol? 
Cagliostro; Húszezer livres elég lesz? 
De la Motte: Hogyne . . . azaz megkérdem 

a feleségemet. 
Cagliostro: Ne kérdezze... Ne terheljük 

őt rút anyagiakkal. . . Elég, vagy nem? 
De la Motte: Köszönettel, elég. 
Cagliostro: Ebből a pénzből némi bú-

tort kell venni, vagy kölcsönözniök . . . Nem 
lehetetlen, hogy a herceg meg fogja láto-
gatni a grófnőt, akit magas származásához 
méltó környezetben kell találnia. Ruhára se 
sajnáljanak költeni, mert én ugyan nem 
kételkedem abban, hogy Mária Antoinette 
nem azt nézi egy Valois-ivadékban, milyen 
toalettben jelenik meg előtte, de jó lesz ezt 
az egész összeköttetést a herceg előtt is 
valószínűsíteni... Egy kis ékszer is beszer-
zendő . . . 

De la Motte: Ezt bízza csak a felesé-
gemre. 

Cagliostro: Rá van bízva . . . Azt hiszem, 
mindent rábízhatunk. Ha megengedi, gró-
fom, a húszezer livrest holnap ideküldetem. 

De la Motte: Megengedem.,, azaz — kö-
szönöm. 

Cagliostro: Gróf úr, rendkívül örültem a 
szerencsének. 

De la Motte: Gróf úr, részemről a meg-
tiszteltetés. (Kölcsönös hajlongások, Caglio-
stro eltávozik, de la Motte vár még egy 
percig, aztán kivágja a szoba ajtaját.) 
Jeanne! . . . Jeanne! . . . (Jeanne, bejön, de 
la Motte kapkodva beszél.) Jeanne! . . . Ko-
losszális . . . Képzeld!.. . Holnap felvehet-

jtt.fr  
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Jeanne (nyugodtan): Mennyit 
De la Motte: Húszezer livresI 
jeanne: Csak? 
De la Motte: Csak húszezer livres, Jean-

ne?! . . . 
Jeanne: Lesz ez még több is. 
Reteaux (bejön, nagyon rosszkedvű): A 

tűz vesse fel ezeket a nagy urakat 1 Meny-
nyit talpal, kopogtat, hajlong, magyaráz az 
ember. . . Ne adj Isten, hogy ki tudjon va-
lamit hegedülni a zsebükből. 

Jeanne: Hol hagytad az okmányokatt 
Reteaux: Mindenütt, ahol lehetett . . . Az 

összes eredeti okmányok több példányban 
készültek. 

Jeanne: Mondd esak, Reteaux, tudnáo 
utánozni Mária Antoinette aláírását? 

Reteaux: Reggeltől e s t i g . . . (Noteszt vet* 
elő.) í m e . . . ebben mindenki benne van. 
Tizenhatodik oldal Mária Antoinette. (La-
poz a noteszben.) Itt v a n . . . csak kis kacs-
karingós alsó vona l . . . úgy leírom, hogy 
sajátmaga esküt tesz rá, hogy az övé. 

Jeanne: Akkor, Reteaux, menj a legjobb 
asztaloshoz és kárpitoshoz, jöjjenek rögtön 
bútorrajzokkal és szövetmintákkal... Ezt a 
szemetet innen kidobálom. (De la Matté-
hoz.) Te kiválasztod a legszebb fogatot, ami 
a kocsikészítőnél kapható, hat lovat veszel, 
ahhoz értesz. (Reteauxhoz.) Felszereled 
a háztartást, mindennap a legjobb hús 
jöjjön. , . hízott pulyka . . . 

De la Motte (vágyakozva): Kacsa . . . 
Jeanne: Kacsa. Fűszer . . , borok. . . pezs-

gő . . . Elintézni! (Indul.) 
De la Motte: Hová mégy? 
Jeanne (kéjesen): Ruhákat rendelek., és 

ékszert veszek. . . Ékszert! 
(Színpad elfordul,) 

8. kép 
(Böhmer és Bassenge ékszerésxboltja, Hát-
térben kirakat az utcára. Középen ajtó a* 
utcára. Böhmer a baloldali pult mögött ül, 
újságot olvas. Irtózatosan rosszkedvű, a kéx 
társ között különben is ő a pesszimista. 
Bassenge belép az utca felöl, hóna alati 
szorongatja az ékszeres dobozt, leteszi a 

pultra.) 
Böhmer (kérdően néz rá): Na? 
Bassenge (kétségbeesetten leroskad egy 

székre.) 
Böhmer: Szóval nem sikerült?., . Tud-

tam . . . (Veszi az ékszerkazettát és minden-
esetre elzárja.) A királyné előszobájáig < 
nem jutottál?, . . Tudtam.. . 

Bassenge: Ha csak megmutathatnám ezi 
a nyaklánc-csodát!.., Egyszer felpróbálná 
a királyné. . . Soha többé le nem venné a 
nyakáról. . . Ha meglátná, nincs az a hata-
lom, ami visszatarthatná attól, hogy meg-
vegye. 

Böhmer: Végünk van... Csőd a boltban.. 
A váltók lejártak... Megesz a kamat. Több 
mint egymillió kölcsönpénz fekszik ezekben 
a kövekben.., Végünk van,., Ezt jól össze-
csiszoltuk, ezt a nyakláncot . Isten el-
vette az apám eszét, mikor a te apádat 
társnak vette a boltjába . , , (Kis szünet.j 
Nem lehet mást cs inálni . . . szétszedni.. . 
próbálni egyenként eladni a köveket. 

Bassenge (feljajdul): J a j ! . . . Azt nem! 
Milyen szép és mennyi munka volt benne. 

Böhmer: Mit tudísz tenni? El tudod fedni? 
. . . Add el! Próbáld! (Jeanne már előbb 
megjelent az utca felől, a kirakatot nézt, 
Böhmer gúnyosan rámutat.) Ott egy vevő... 



Jeanne (bejön.) 
Bassenge: Szolgálhatok ? 
Jeanne: Valami ékszert szeretnék. 
Bassenget Mi legyen azt üyürü , fülön-

függő, karperec, fejdíszt Nyakiánct 
Jeanne: Mutasson nyakláncot. 
Bassenge: Milyen árban t (Megbecsült 

Jeannet.) öt-hatezer f r a n k i 
Jeanne: Lehet több is. 

(Bassenge ékszereket vesz elő, mutatja. 
Jeanne kelletlenül válogat, nem tetszenen 

neki.) 
Bassenge: Ez nem tetszik Madamenakt 
Jeanne: Nem. 
Bassenge: Es ezt 
Jeanne: Ez sem... Csúnya... fénytelen... 

Ez úgylátszik nem ékszer-, hanem ószer-
kórcsködés» 

Böhmer (aki eddig mogorván ült, felhor-
kan erre az inzultusra, aztán metsző gúny-
nyal): Miért nem mutatsz Madamenak va-
lami rendes d o l g o t . . . Ajánld a nyakláncot. 

Bassenge (nem érti rögtön a tréfát): Me-
lyiket Î 

Böhmer: A nyakláncot. (Nehézkesen fel-
kel, előveszi az elzárt dobozt.) Van it t egy 
mutatós kis holmi. De attól tartok, valami-
vel magasabb lesz az ára , mint amit Ma-
dame r á s z á n t . . . De ha spórol a háztar tá-
sán, talán megveheti. (Hirtelen kinyitja a 
kazettát, Jeanne elé teszi, majd elégtétellei 
nézi, hogy Jeanne hosszan bámulja a kin-
cset.) Tetszik? Kétmillió l i v r e . . . Ekszer-
vagy ószerkereskedést 

Jeanne (nehezen tudja levenni szemét o 
nyakláncról, mely egészen feldúlta; Bas-
sengehez): Mutasson v a l a m i . . . 

Bassenge: Nyakláncott 
Jeanne: Kanierecet . 
Bassenge (f ürgén kai pereceket vesz elő, 

ajánlja): P a r a n c s o l j o n . . . ez nagyon csi-
nos . . . Ez pedig a legújabb f o r m a . . . Ezt 
itt a türkizekkel igen ajánlom. 

Jeanne: Azt hiszem, ezt a türklzest vá-
lasztom . . . (Szünet.) Kinek a jánlot ták felt 
Ezt csak a királyné hordhatná . . . 

Böhmer (morogva): Csak úgy lehet mh 
napság ékszereket a jánlani a királynénak... 

Jeanne (kezében a karpereccel): Mi ennek 
az á r a t 

Bassenge: Tizenkétezer livres. 
Jeanne (sajnálkozva végignézi a két em-

bert): Magukon nem lehet segíteni. 
Böhmer (dühösen): Miértt... Ez is sok?... 

Tizenkétezer l ivrest 
Jeanne: Ez rendben van. (Bassengehez.) 

Állítsa ki a számlát. (Böhmerh».z.) Ne rám 
legyen dühös, hanem sa já tmagára . . . Azt 
hiszi, a kétmilliós nyakláncot is úgy tudja 
majd eladni, hogy valaki bejön az utcá-
r ó l ? . . . I t t ül, csúfolja a vevőt, ahelyett, 
hogy szaladna az üzlet u t á n . . . törné a 
f e j é t . . . Elszomorodom, ha ügyetlen keres-
kedőt l á t o k . . . 

Bassenge: Madame, mi mindent megpró-
báltunk . . . Ki vehet meg egy ilyen ék-
a z e r t . . . a királyné nem v e s z i . . . 

Jeanne: Ki mondta, hogy a királyné 
vegye m e g ? . . . Adja a számlámat. (Átveszi 
a számlát, aláírja.) Ezt vigye el a Rohan 
Hercegi palotába, mutassa be a herceg bi-
zalmasának, Cagliostro grófnak, aki rögtön 
kifizeti. A karperechez készítsenek egy szép 
dobozt és küldjék a címemre: De la Motte 
Valois grófnő, 52 Hue St. Oermain. 

Bassenge: Tgenis grófnő, szolgálatára. 

Jeanne: Es jegyezzék meg, hogy ékszert 
egy nőnek mindig valaki v e s z . . . aki nen. 
okvetlenül a f é r j . . . még ha király is. 

Bassenge: Ki vehetne m á s . . . ékszert a 
királynénak? 

Jeanne: Talál ja k i . . . Hogy ki lenne bol-
dog, ha ezzel a nyaklánccal esetleg vissza 
tudná magát könyörögni a királyné ke-
gyeibe. 

Bassengei Szóval olyan, a k i . . . kegyvesz-
tett . . . (Gondolkozik.) 

Jeanne: Es akinél kétmillió nem játszik 
olyan nagy szerepet. 

Bassenge (iájőn): Rohan h e r c e g ? . . . 
Jeanne (nem mond igent, csak mosolyog): 

Jónapot . (Előkelő köszönéssel kimegy.) 
lBassenge izgatottan fordul Böhmerhez, aki 
azonban csak egy leintő kézlegyintéssel 

válaszol.) 
(Színpad elfordul.} 

4 . H 6 p 
(XVI. Lajos dolgozószobája. A király közé-
ven egy asztalnál. Jobbra tőle Necker áll, 
a pénzügyminiszter, balra Breteuil, a rend-

ői miniszter.) 
Király <aktákat tart a kezében): Szeret-

ném, kedves Necker, ha ezeket a tételeket 
változatlanul bennehagynánk a költség-
vetésben. 

Necker: Felség, ez lehetetlen. 
Ki rá ly : Az én udvar tar tásommal csinál-

jon, amit a k a r . . . Hagyjon meg néhány 
hátaslovat, p á r vadászt a kíséretemben, a 
többit mind t ö r ö l h e t i . . . De a királynét 
nem szeretném elkedvetleníteni. 

Necker (szárazan): Sajnos, felség, a pénz-
ügyi viszonyok a lehető legrosszabbak. Az 
elkeseredés r e n d k í v ü l i . . . A nép nyomora 
a vidéken megdöbbentő. Es fá jdalom, a 
pénzügyi viszonyok végzetes leromlásáért 
a tömegek a királyné őfelsége költekezését 
teszik felelőssé. 

Ki rá ly : Abszurdum. 
Necker: Lehet, felség, hogy abszurdum, 

de az emberek mást hisznek. Hogy meg-
nyugtassuk őket, ezen á ponton kell a ta-
karékosságot a legszembetűnőbben doku-
mentálni . . . Különben nem tudom vál-
lalni . . . 

Ki rá ly : Jó-jó. De hogy magyarázzuk ezt 
meg a királynénak? 

Necker: őfelsége oko» a s s z o n y . . . 
Mária Antoinette (berobban): Pardon, azt 

hittem, egyedül van felség . . . Csak egy 
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percre, azután nein zavarom az u r a k a t . . . 
Képzelje, milyen öröm ért, megkaptam a 
szerepet . . . 

Király: Miféle szerepet! 
Mária Antoinette: Hát nem tudja? Két 

bét múlva egy műkedvelő előadást rende-
zünk , . . Lefőzzük a Uomédiet!.. . Egészen 
független bizottság, titkos szavazással osz-
totta kl a szerepeket és egyhangúan én 
kaptam a Rosinát a Sevillai borbélyban . . . 
(Kicsit elcsodálkozik, hogy ezt a nagy ese-
ményt zavart csend fogadja.) 

Breteuil: Szabad legyen alázatosan, tiszta 
szívből gratulálni a lelségen asszonynak. 

Király: I g e n . . . Azonban, ha jól emlék-
ezem, ezt a darabot a cenzúra betiltotta. 
Nagyon destruktív, mindent kicsúfol, amit 
egy államban tisztelni ke l l . . . Hozzám fel-
lebbezték és én a betiltást jóváhagytam. 

Mária Antoinette: Kegyes lesz feloldani. 
Király: Nem tudom. . . Es azt sem tudom, 

kedves Antoinette, tanácsos-e, hogy kitegye 
magát a k r i t ikának . . . A színjátszás, a 
deklamáció az nehéz mesterség. . . Külön-
ben nagyon örvendünk, hogy felséged meg-
tisztelt látogatásával, ugyanis éppen udvar-
tartásának költségvetését tárgyaljuk. Taka 
rékoskodni kell, Madame. . . Neeker pénz-
ügyminiszter úr szigorú kötelességünkké 
t e t t e . . . Az állam pénzügyei rosszul álla-
nak. 

Mária Antoinette (nevet): Soha életemben 
nem hallottam sem itt, sem Bécsben, hogy 
az állam pénzügyel jól állanak. Ebbe, úgy-
látszik, bele kell nyugodni, uraira. 

Neckar: Nem lehet belenyugodni, íelség. 
Azon a ponton állunk, hogy kiadásainkat 
korlátozni kell. Vagyok bátor átnyújtani a 
főbb tételek felsorolását. (Papírlapot nyújt 
át a királynénak.) 

Mária Antoinette (olvassa, aztán vissza-
adja, jéghidegen): Köszönöm. 

Király: Egyetért vele, Madame! 
Mária Antoinette: Mérhetetlenül csodál-

kozom. 
Király (minisztereihez): Űgy-et 
Mária Antoinette: Az én szerény kis épít-

kezésemet, kertemet, személyzetemet, szóra-
kozásaimat akarják megspórolni Francia-
országnak? 

Necker: Meg kell hogy magyarázzam, fel-
ség . . . 

Mária Antoinette: Köszönöm, ne magya-
rázza . . . Majd Őfelsége lesz szíves, önöknek 
csak annyit, uraim, hogy ne a királynén 
kezdjék. Nem én vagyok a legnagyobb köl-
tekező ebben az országban. . . Sem őfel-
sége . . . Ha majd mindenkit leépítettek és 
megrendszabályoztak, akkor jöhetnek hoz-
zám i s . . . De amíg egy Rohan hatszáz-
szeimélyes vendégeskedést rendez Savmves-
ben, egy Condé százezreket kártyázik el 
barátai társaságában, egy Chalon, eg> 
D'Argot szajhákra szórja a pénzt, addig ne 
vessék nekem szememre azt a költekezést, 
ami Franciaország királynéját megilleti. 

Király: Ez igaz, uraim. 
Mária Antoinette: Még Bécsben voltam, 
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mikor édesanyám, Mária Terézia, majdnem 
elájult a dühtől, látva azt az őrületes té-
koziast, amit a trancia követ k i f e j l e t t . . , 
Megmetelyezte vele az egesz bécsi ariszto-
kráciát. KI volt ez az ember! Megint csak 
honan hercegi Egy bíboros! Az önök fő-
embereinek biineit, erkölcstelenségét, köny-
nyeimuségét ne kenjék az udvarra . . . . Mi 
ennek felette á l l unk . . . Ha a francia király 
sem vezethet többé rangjához méltó udvart, 
önök lesznek felelősek, ha a királyság te-
kintete lehanyatlik. 

Breteull: En csodálattal helyeslem őfel-
sége álláspontját. 

ixecker: Felség, szabad legyen tárcámat 
rendelkezésére bocsátani. 

Király: Jó-jó, majd .eiről még beszélünk. 
(A két miniszter kivonul, a k,raly gondter 
hesen, kissé megriadva közeledik Mária 
Antoinettehez.) 

Mária Antoinette: No most mondja meg, 
Sire: nem vagyok elég jó színésznő? Tudja 
a Comédie akármilyen színésznője ezt a 
dikciót így elmondani f Nem tudnám elját-
szani a Rozinát? 

Király (megkönnyebbülten): Hát nem ha-
ragszik? 

Mária Antoinette: Miért? Az a költség-
vetés . . . nem Is é rdekel . . . Azt hiszi, en-
gem bánt, ha nem kell estélyeket adni? . . . 
Ha tudnák, milyen mérhetetlenül ú n t a t . . , 
Miért építeni Tr ianont? . . . Hogy legyen 
hova elvonulni . . . Játszani szeretnék, Sire, 
játszani. Olyan kedves ez a Roz ina . . . Tud-
nék ám mást is. Valami szép, szomorú sze-
repet, valami t ragéd iá t . . . 

Király: Elragadó vagy, Tolnette. Az em-
ber nem tudja, mikor tréfálsz, mikor vagy 
komoly. . . Ez a kedves benned. Szóval ez 
az egész beszéd csak olyan dikcló volt . . . . 
Rolianra sem haragszol! 

Mária Antoinettes R o h a n ! . . . Nem szere-
tem. 

Király: Miért! 
Mária Antoinette: Nem is tudom. (Gon-

dolkozik.) Mikor mint menyasszonyod Stras-
bourgba érkeztem ás az a nagy ceremónia 
volt, ő fogadot t . . . én még majdnem gye-
rek voltam . . . ahogy rámnézet t . . . abban 
volt v a l a m i . , , (összerázkódik.) ne is be-
széljünk róla. Nem érdemes. Semmi közöm 
hozzá . . . (Odasimul a királyhoz.) Sire . . . 
Felség . . . Felséges királyom . . . Uracs-
kánt . . . Bará tom. . . a Rozinát szeretném 
já t szan i . . . 

(Színpad elfordul.) 

S. kép 
(De la Motteék lakása. Ugyanaz a szoba, 
de most már fényűzően berendezve. A kis 
nöi íróasztal elölt Reteaux utolsó simítá-
sait végzi mesterművén: egy Mária Antoi-
nctte-levél hamisításán. De la Motte belép.) 

De la Motte: He! 
Reteaux: De megijesztettI 
De la Motte: Mit csinálsz? 
Reteaux: Levelezek.. . Mária Antoinette 

ebben a pillanatban fejezett be egy remek 
kis levelet Rohan herceghez. 

Jeanne (bejön, végignézi u két férfit, 
akik szinte kaptákban állnak előtte): 

Kész a levél! 
Reteaux: Igenis kész van. 
Jeanne: Add ide . . , (/ítveszi a levelet, 

hosszan tanulmányozza.) Remek. Reteaux... 
Remek... Ebben zseni vagy. 



Reteaux (szerényen): Van egy kis tehet-
eégem... Nem hiszem, hogy valaki utánam 
tudná csinálni. 

Jeanne: A világ legjobb hamisítója vagy 
. . . aki nálad jobban hamisít, az c s a l . . . 
Miars — öltözni1! 

Reteaux (kimegy, majd rögtön mint ko-
mornyik bejelent): Louis de Rohan herceig 
őeminuiciája. 

Jeanne (betuszkolja De la Motteot a má-
sik szobába): Menj, menj! (Reteauxhoz.) 
Kéretem őemiinenciáját. • 

Rohan (belép, Jeaunehoz siet, kezet csó-
kol): Végtelenül örvendek, hogy személye-
sen . . . 

Jeanne (méltóságteljesen): Foglaljon he-
lyet eminenciád. 

Rohan (mielőtt leül, körülnéz): Szép bú-
t o r o k . . . Kicsit értek hozzá. Megengedi, 
grófnő! (Szemügyre veszi a bútorokat, egy 
asztalka előtt megáll): Nagyon finom darab, 
honnan származik! 

Jeanne: Családi h a g y a t é k . . . Amit még 
meg tudtunk menteni. 

Rohan: Cagliostro említette, hogy a gróf-
nő a Valois-kig vezeti vissza származását. 

Jeanne: Egyenes vonalban . . . Valois Hen-
rik leszármazottja vagyok. 

Rohan (nagy érdeklődéssel): Hogyan le-
hetséges, hogy Franciaország egyik leg-
régibb sarjával eddig nem volt szerencsém 
találkozni? 

Jeanne: Nevelőanyám, Briancourt grófnő 
zárdában neveltetett, ahonnan csak férj-
hezmenetelemkor jöttem k i . . . Aztán vidé-
ken éltünk, csendes e lvonul tságban. . . Ez 
felel meg a természetemnek, őszintén BZÓI-
va, nem is jöttem volna Párizsba, de olyan 
helyről jövö kívánság szólított ide, amely-
nek lehetetlen ellentmondani. 

Rohan (diszkréten): Ertem. 
Jeanne: Soha nem (mutatkozom udvari 

ceremóniákon és nyilvános ünnepségeken. 
Akinek a kedvéért itt vc^yok, azzal a leg-
jobban szeretek bizalmas kettesben beszél-
ni. Most Trianoniban bérelteim egy kis kas-
télyt. (Panaszosan.) ö csaik egy szót szólt 
és meikem M kell költözni a szomszédságá-
ba. Mennyi fáradság, mennyi költség. A 
drága teremtésnek persze fogalma sincs a 
pénzről. Én pedig nem mondhatom neki, 
ihogy az ilye sarui' mennyibe k e r ü l . . . Érti, 
ugyebár, b íboros! . . . 

Rohan: Tökéletesem. 
Jeanne (nevet): Az a mulatságos, hogy 

gyakran még ő panaszkodik pénzhiányról. 
. . . Halíatlam jószívű s néha szegényeinek 
gyorssegély keli, amit nem tud honnan 
előteremteni. Mert a király előtt titifcolja 
titkos adomiányait. Persze ilyenkor szíve-
sen vállalom, hogy kisegí tsen . . . így kel-
lett igénybe vernnem a múltkor Cagliostro 
gróf közibenjárását, azért az ötvenezer liv-
reswért.. . mert ha a magam részére nem 
fogadnék el egy centime-ot sem, de mikor 
neki kellett, kötelességemnek tartottam, 
hogy szióljfllk... Köszönet, bíbornoik. 

Rohan: Mtoidig készséggel. 
Jeanne: A királyné nagyon hálás volt. 

Rohan {nagy csodálkozással): Hát meg-
mondta neki? . . . A királyné tudja, hogy 
az adomány tőlem származott! 

Jeanne: Nem lelhetett eltitkolnom, s nem 
is akartam. 

Rohan: Es ennek ellenére elíogadta! 
Jeanne: Megbízott, hogy köszönetét tol-

mácsoljam. Nemcsak ezóv&l, hanem írás-
ban is. 

Rohan (egyre fokozódó izgalomban): A 
királyné — kegyeskedett — írni! 

Jeanne: íme a levél. (Átadja a levelet.) 
Rohan (mohón kap utána): I g e n . . . Az Ő 

p a p í r j a . . . A Bourbon l i l i om. . . Aa 5 ir i-
sa! (Mohón olvassa, szinte megtántorodik.) 
Ó Istenem! Ez valóság! Az aláírása? An-
toinette! Az első jel! Nyolc év ó t a . . . 
(Majdnem zokog, amint újra elolvassa a 
levelet.) Grófnő, ön nem tudja, mit tett 
•velem. (Izgatottan.) Holnap kihallgatást 
kérek — a lábai elé vetem magam — m<Jn-
dent meg fogok magya rázn i . . . 

Jeanne: Hallgasson rám, b íboros . . . Sza-
bad önnek azt a látszatot keltenie, hogy 
ötvenezer livresért vissza akar ja magát 
vásárolni a királyné kegyeibe? Ugye, ez 
lehetetlen?... 

Rohan: Isten őrizz! 
Jeanne: Hát most hallgasson ide, bíbo-

ros! ön erre a levélre egy nagy hódolat-
teljes választ fog írni, amelyet én átadok 
neki. De ez csak néhány sor legyen. Majd 
azután — késöibb — rószletesen írhat, vá-
laszul a királyné egy másik leve lé re . . . 

Rohan: Hát azt hiszi, kapok még egy 
másik levelet is? 

Jeanne: Fog még adódná' ilyen alkalom. 
Köribe miajd én előlkészítem a hangulatot, 
ön iránt. Mert hogy maga ellen milyen 
intrika folyik! 

Rohan (mohón): Kik csinálják? 
Jeanne: Kik csinálják! Pl. ez a Brabaint, 

a rendőrfőnök is, halálos ellensége önnek. 
Meg azután. No de majd mindent meg fog 
tudni —• legfelsőbb forrásból. 

Rohan: Miikor? 
Jeanne: Nézze, bíboros — nyolc év óta 

szenved ettől a ha lyré t tő l . . . Várjon most 
már még néhány hónapig tü re lemmel . . . 
Bízzon bennem. Csak semmi elhamarkodott 
lépést. . . Es mindenben reám hallgat, kü-
lönben nem vállalom, hálátlan s z e r e p . . . 
Kockáztatom a Toinette barátságát. 

Rohan: ön oly jó — oly okes, Jeanette! 
Jeanne: Mflre megyünk ezzel a mai vi-

lágban, kedves bíboros!. . . Vállaltam, el-
végzem . . . í r j a meg a Választ — s küldje 
el hozzám . . . S bízzék bennem . . . (Feláll.) 

Rohan (szintén feláll); ... Sorsom az ön< 
iketzében Tan . . . Köszönöm, nagyon köszö-
nöm, g r ó f n ő . . . (Elbúcsúzik, kimegy.) 

De la Motte (bedugja a fejét a másik 
szobából): Elment! (Bejön.) Miért nem 
hávtál ibeí.. • Na, hogy volt! És mi lesz? 

Jeanne: Az lesz, h o g y . . . Nem — n«m 
mondom el — babonából sem . . . 

De ]a Motte: Nem bízol bennem? (Sértő-
dötten.) 
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Jeanne (felhúzva): Hegy játok, hogy vé-
gigcsinál j-am! Olyan jó — olyan tehetsége« 
— olyan érdekes, amit kigondoltam. Es 
sikerül — megfutod, sikerülni fog! 

De la Motte: Micsoda! 
Jeanne: Minden. . . Mindent egy tétre! 
Reteaux (belép és bejelent): Böhmer es 

Bassenige /Nyomatékosan.) udvari ékszeré-
szek. 

Jeanne: Memj. 
De la Motte: Jelen alkarok lenni. 
Jeanne: No j ó . . . Be vigyáz® ké r l ek . . . 

ha l lgass . . . Lehetőleg még a r r a se felelj, 
amit én kérdezek tőled. (Reteauxhoz.) Bo-
csásd be őket. (Reteaux \kimegy, Böhmer és 
Bassenge alázatosan, bélépnek, Böhmer hó-
na alatt az ékszeres kazettát szorongatja.) 
Mit Jcivánnafc az ur£<k! 

Bassenge (De la Mottera néz): Magánk!-
hallgatást, (ha oly kegyes volna a grófnő. 

Jeanne: Férjem előtt nincsenek titkaim. 
Bassenge: A dolog 'bizalmas természetű. 
Jeanne (elneveti magát, férjéhez fordul): 

Aa urak most azt hiszik, el kell tdtkolniok 
előtted, hogy azt a karperecet, amit a 
múltkor vettem tőlük, házunk régi barátja, 
Rohan herceg fiaette k i . . . Nincs abíban 
semmi", nraim, hogy Őeminenelája apróbb 
ajándékokkal szokott nekem kedveskedni.« 
A karkötőt különben pocséknak találom. 

Bassenge Rettenetesen s a j n á l j u k . . . Fá-
radjon be grófnő az üzletbe s a legszebbre 
fogjuk kicserélni 

Jeanne: Ezért Jöttek! Ne<m ezért jöttek... 
(Férjéhez.) Az uraknak egy meglehetősen 
drága gyémántnyakiáncuk van, amit nem 
tudnaik eladni. 

Bassenge: De a grófnő remek ideát adott 
mekünk. 

Jeanne: Felhasználták! (Kis gúnnyal.) 
Gratulálhatok! 

Bassenge: A mi összeköttetéseink, sajnos« 
nem érmek fel odáig. 

Jeanne (férje felé, kis gúnnyal): Udvari 
ékszerészek.. . 

Bassen ge: De ha a garófnő lenne kegyes 
pártfogásába venni két tisztességes iipa-
r o s t . . . 

Jeanne: Nahát ez igazán mulatságos. (Fér-
jéhez.) A végén még azit fogják kívánni, 
hogy én adjam el az ékszerüket. Most kép-
zeld el, hogy nézne az ki. ha egyszer, mű-
kor a királynéval bizalmas 'beszélgetésben! 
vagyok, úgy mellékesen egy nyaikláncot 
ajiinlanék neki megvé te l re . . . 

De la Motte (elszólja magát): Az tökéle* 
sen lehetetlen. 

Jeanne: Nem éppen lehetetlen, de én nem 
tehetem. 

Bessange (aki szájtátva hallgatta az újsá-
got, hogy Jeanne a királynéval is bizalmas 
viszonyban van): De k é r e m . . . Erire mi 

M Á S O D I K 
1. kép 

Jeanne de la Motte háza Trianonban. Hátul 
kilátás a királyi parkra. 

Reteaux: Ennyire már v o l n á n k . . . A ki-
rályné szomszédságában- l a k u n k . . . 

Jeanne: Olyan gazdagok leszünk, Reteaux, 
hogy belőled is gentleman lesz, mint az an-

aem is mertünk gondolni . . . Böhmer —-
gondoltunk mi e r r e ! . . . Hiszen nem is tud-
tuk, hogy a grófnő és a ikiralymá... 

Jeanne (majdnem megsértődve): Ezt nem 
tudtaiüf jNem tudják, nogy én Valois-ház-
iból . . . AkKor nem is ériem, miiért fordul-
nak hozzám!. . . 

Bassenge: A mi legmesszebbmenő remé-
nyűink. az volt, hogy a grófnő Rohan her-
ceghez lesz kegyes ajánlani minket. 

Jeanne: Azt nem teszem. 
Bassenge: Könyörgünk, g r ó f n ő . . . (ösz-

tökéli a komoran szótian Böhmert, hogy ő 
is kérje a grófnőt.) Könyörgünk . . . 

Böhmer: igen, könyörgünk! 
Jeanne: Nem tehetem, ha mondom. Hi-

szen, ha a jánlanám a hercegnek, amilyen 
könnyelmű, megvenné . . . 

Bassenge: Ez volt az i d e a . . . 
Jeanne: Miért vegye meg! . . , Miért do-

bassak k i a barátommai két milliót! Hogy 
maguk üzletet esináljanaik? 

Bassenge (izgatottan kitépi Böhmer hóna 
alól a dobozt, felnyitja, mutatja de la Mot-
te-nak): Gróf úr, az ön páxtfogásiért kö-
nyörgünk . . . Nézze ezt az éksze r t . . . ezt 
a m u n k á t . . . ezeket a gyémántokat, ame-
lyek tündökölmelk . . . r agyognak . . . néz-
nek . . . vágyakoznak, hogy odajussanak, 
ahová valók, a királyné keblére... A 
grófnő tudja az utat. A grófnő az egyet-
len, aki segíthet r a j t u n k . . . Legyen (ke-
gyes — szóljon n e k i . . . 

De la Motte: Azt hiszem, Jeanne* meg 
lehetne p róbá ln i . . . Az urak i t thagyják az 
ékszert, és maga majd alkalomadtán meg-
mutathat ja . . . 

Böhmer (aki eddig egy szót sem szólt és 
áltálában pesszimistán viselkedett, most 
veszi az ékszerkazettát, bezárja és megint 
a hóna alá teszi): Ez kétmilliós érték . . . 

Jeanne: Vigyék és, hagyjanak nekem 
ibékét. 

Bassenge (dühösen Böhmerhez, halkan): 
Miért nem akarod ii'ttihagynit 

Böhmer: Én üzletember vagyok. A meg-
felelő rendes kereskedelmi formák közt — 
szívesen. Es aiki az üzletközvetítésben se-
g í t . . . 

Jeanne: Isten vélük, uraim, önök rette-
netesen, félreismerik a he lyze te t . . . úrnők-
nek sejtelmük sincs arról, hogy ki vagyok, 
iha azt hiszik, hogy én jutalékot akaróik. . . 
Ez a legnagyobb tévedés. Távozzanak ké-
r e m . . . (A két kereskedő a legmélyebb bo-
csánatkérő hajlongások között kimegy.) 
(őszintén felháborodva.) Hallottál i lye t ! . . . 
Ostoba e m b e r e k . . . Azt hiszik, én jutalé-
kot akaróik!. . . 

De la Motte: Hát mit akarsz! 
Jeanne: A nyakláncot a k a r o m ! . . . 

Pü&otMíir 

F E L V O N Á S 
golok modják. Es egy vagyonos gentleman-
nak nálam mindig vannak sanszai. 

Reteaux: Ó Jeanne! 
De la Motte (bejön D'Olívával. Ez egy 

feltűnően csinos, naiv, ostobácska, meg-
szeppent, kedves teremtés): I t t van Made-
moiselle d'Oliva. Jöjjön kisasszony, jöjjön. 

Jeanne: Isten hozta, kedvesem. Ez itt 



Bateaux de Viliette báró, a titkárául. 
D'Oliva: Örvendek. 
Jeanne: Jöjjön .kö&elebb, édesem . . . így 

. . . forduljon m e g . . . pár lépést e lő re . . . 
Profilban, ha kémem szabad . . . 

D'Ollva: Mibe?. . . 
Jeanne: U ida l t . . . í g y . . „ köszönöm.. . 

(A férjéhez.) Igazán ihaxnulatoa. Prof iban 
nagyon hasonlít. 

Keteaux: Árnyékban élőiről is hasonlítani 
foigl 

De la Motte: Ugye! A kisasszonyt már 
napok 6ta figyelem a Palace Royal kert-
jében — jvégre bátorságot vettem, hogy 
megszólítsam; kitűnő modorú, elbájoló sze-
mélyiség — aki nem véletlenül hasonlít az. 
ország első asszonyához. 

D'Oliva (pirulva): Uram! 
Jeanne: Mi a foglalkozása, kisasszony? 
D'Oliva (nagy zavarban): K é r e m . . . Egye. 

dülálló«. . m a g á n o s . . . 
Jeanne: Nem b a j . . . Azt akartam tudni, 

nem szinésznő-e? 
D'Ollva: Fájdalom, nem. 
Jeanne: Szeretett volna aa lenni? 
D'Ollva: Sohasem mertem remélni. 
Jeanne: Arról van szó tudniillik, — ha j -

landó volna-e egy kis szerepet eljátszani? 
D'Oliva: Nem hiisizem, hogy képes volnék... 
Jeanne: Dtíhogy nem! Meg fogjuk taní-

t a n i Csak pár szó az egész. Pár mozdulat. 
Biztosan megtanulja. 

D'Oliva: Azt hiszem, irtózatos zavarba 
jönnék közönség előtt. 

Jeanne: Nem lesz közönség. . . Tudja — 
egy ikis t réfát gondoltak ki, ahhoz keres-
nek szerep lő t . . . De persze roppant komo-
lyan kell já tszania A világért sem szabad, 
hogy észrevegyék, hogy maga más« mint a 
szerepe. 

D'Oliva: De kérem, nekem fogalmam 
s i n c s . . . 

Jeanne: Neon b a j . . . mondtam, hogy meg 
fogom t a n í t a n i . . . A szerep nagyon háláé 
és a fellépési d í j ezer livres. 

D'Oliva (ijedten): J a j Istenem! Kérem, 
én szívességből is eljátszom, ha a szerep 
k i c s i . . . 

Jeanne (átkarolja): No jöjjön csak velem, 
kedvesem, már elő van készítve a kosztüm 
és a parókai (Bevezeti a másik szobába.) 

De la Motte: Ez nem megy tovább. Te sem 
tudod, mi a célja Jeannenak ezzel a nővel? 

Reteaux: Most hallom először, hogy va-
lami szerepet akar vele eljátszatni. 

Jeanne (bejön, hátraszól D'Olivának): Ha 
készen van. mutassa imagát. (Férjéhez.) Mi 
nem megy tovább? 

De la Motte: Az, thogy nem avatsz be a 
terveidbe, nem tanács kozod meg velünik, 
mit akarsz csinálni. Tudom én, mi van 
emögöt t . . . ki van emögöt t . . . 

Jeanne: Ugyan ki? 
De la Motte: A b íboros . . . Nekem ne ma-

gyarázd, hogy közted és a bíboros kö®t ez 
csak egy anyagi do log . . . 

Jeanne (elneveti magát): O te lángész! . . , 
Ezit k i t a l á l t ad . . . De most aztán elég le-
gyen. Hagyjatok tragem dolgozni. (Reteaux-
hoz.) Ül j le és ír j . 

Reteaux: Levelet? A te nevedben? 
Jeanne: I g e n . . . í r d . . . Kedves bará-

tom . . . sietve írok, olyan eseményről ér-

tesítem, ami felülmúlja még az én leg-
vérmesebb várakozásaimat Is. Tartsa ké-
szen magát, mert holnap este a trianoni 
parkban négyszemközt találkozni fog, be-
szélni fog önnel az eddig megközelíthetet-
len és elérhetetlen . . . 

D'Oliva (belép, királynői kosztümjében. 
Tényleg meglepően hasonlít Marie Antoi-
nettehez). 

Jeanne (mintegy bemutatva őt de la 
Motte/nak és Reteuuxnak): A királyné! , . . 

(Színpad fordul.) 
2. kép 

(Kettészosztott színpad.) 
(Jobbfelé a trianoni kastély, abban is Marie 
Antoinette hálószobája, balfelé a trianoni 
park részlete. A parkot csak a hold vilá-

gítja.) 
(A parkban.) 

(Homály, melybe csak a lombokon átütő 
nagyon gyenge holdfény világít. D'Oliva, 
Marie Antoinettenek öltözve, egy nagy fa 
tövében áll. Mellette Jeanne, hátul Re-

teaux ) 
Jeanne (a háttérbe mutat, súgva): On-

nan fog jönni. Te innen a fa mögül elő-
lépsz, Így. Semmit sem szólsz, csak csókra 
nyújtod a kezed. így. ö meg fogja csó-
kolni. 

D'Ollva: És mit fog mondani? 
Jeanne: Azt nem t u d o m . . . Nem ls fon-

t o s . . . Ne gondblj másra, csak arra , te mit 
fogsz mondani . . Ismételd. 

D'Oliva: Sajnálom, herceg, a z t . . . (El-
akad.) 

Joanne: Ami t ö r t é n t . . . 
D'Oliva: Ami történt. 
Jeanne: Mondd t o v á b b . . . Félreértés 

volt . . , . ezen tú l . . 
D'Ollva: Ezentúl barátságunk a k a d á l y a . . 
Jeanne (kijavítja): »Ezentúl nem lesz 

akadálya barátságunknak.« Borzasztó, hogy 
ezt az egyttlen mondatot nem tudod meg-
tanulni ! . . . 

D'Oliva: Mondtam, hogy semmi tehetsé-
gem . . . 

Jeanne: Mégegyazer az egészet! 
D'Ollva (most végre nehezen elnyögi): 

Sajnálom, herceg a z t . . . ami történt . . . 
Félreértés v o l t . . . ezentúl, remélem, barát-
ságunk a k a d á l y a . . . vagyis nem lesz aka-
dálya barátságunknak 

Jeanne: Na végre! (Atad egy rózsát.) És 
akkor ezt a rózsát eftejited többet egy szót 
sem szólsz, nyugodtan hallgatod, amit Ő 
mond, amíg el nem hívják tőled . . . (Hátra-
-szól.) Reteaux — nem jön méig? 

(A szín elsötétedik.) 
(A királyné szobája kivilágosodik,) 

Mária Antoinette (az ágyban, kezében 
könyv, az ágyon mellette Polignac ül): 
»Tflrd az igazságot, ha nines miből meg-

Uíímann 
gumi fűzők, 

divatfürök 
Vf., JVagymezö-utca 28, sac. 



fizetned a -hazug hízelkedőt. Tán bizony 
király vagy, hotgy úgy me&'kívánod a fark-
csóváláat.« Kis Polignac, te is azt hiszed, 
hogy van tehetsége ml 

rolignac: 1 el tétlenül. 
Mária Antoinette: L e h e t . . . Különben 

honnan venném ezt a szomjúságot . . . azt 
a nyugt ai amsagoi.... Ëni szerelem a nagy 
jeleneiteket... szeretem a Figaró házassá-
gát. Hallgasd például e z t . . . (Kinyitja.) 

Lakáj (belép, bejelenti): őfelsége & királyi 
Mária Antoinette (párnája alá dugja a 

könyvet). 
Király (bejön, Polignac. mélyen megha-

jol előbb a thirdly, aztán a királyné előtt 
s kihátrál. A király az ágy mellé ül.) 
Hogy vagy Toinette t 

Mária Antoinette: Hogy van. Felséged! 
Király; Nagyon jól. (Szünet.) 
Mária Antoinette: Mi ú jság az ország-

ban! 
Király: S e m m i . . . Nem történőik s e m m i . . . 
Mária Antoinette (felkönyököl az ágyban, 

élénken): Biztos ez? 
Király: A miniszterek mondják. 
Mária Antoinette: Hátha hazudnak, volt 

már rá eset. ( S evet.) 
Király: Min nevet, Toi nett if 
Mária Antoinette: Bolond gondolatom :á-

m a d t . . . Mi volna, Felség, ha mint a régi 
királyok, álruhába öltöznénk s bejárnánk 
az o r szágo t . . . a világot! Olyan keveset is-
merünik be lő le . . . I t t élünk Versaillesben, 
amiig megöregszünk. . . Meg fogunk halni, 
mielőtt megismertem volna az életet. Az 
ember meghal s aztán egy koporsóban fek-
szik — mozdulat lanul . . . J a j , de unalmas 
lesz ! . . . » 

Király; Ne gondoljo-n ilyesmire. 
Mária Antoinette: Történjék valami! 

Lepjen meg va lamive l ! . . . (Szinte könyö-
rögve.) Szeressen, felség! 

Király (közömbösen): Tudja, Toinette, 
hogy szeretem. 

Mária Antoinette: Csináljon v a l a m i t . . . 
Hívjon randevúra a kertbe. iSzöktessen meg 
hajnalban , . . Térdeljen le előttem. Kö-
nyörögjön — mintha ettől függne az élete. 
Legyen nyugtalan, amiért nem hallgattam 
meg . . . (Kitör.) Történjen már valami ebben 
a kas té lyban! . . . (Magáhoztér.) Bocsásson 
meg, felség . . . Csak úgy beszélek . . . ját-
szom . . . egész elálmosodtam . . . Jó éjsza-
kát. 

Király: Jó éjszakát, Toinette . . (Kis ha-
bozás után ) Korán kell kelnem . . . Reg-
gel vadászni m e g y e k . . . (Feláll.) és Ihigyje 
el, Toinette, még mindig az a jobb, iha nem 
történik s e m m i . . . 

Mária Antoinette: Biztosan igaza van, 
felség . . . Jó é j s z a k á t . . , 

Király: J ó é j s z a k á t . . . (Kezet csókol, ne-
hézkesen kimegy.) 

Mária Antoinette (felül az ágyban, elő-
veszi párnája alól a »Sevillai borbélyát). 

(A szín elsötétül.) 
(A park kivilágosodik.) 

(iyOliva a fa alatt áll. Jeanne eltűnt. 
Reteaux előrevezeti Rohant.) 

Reteaux: Vigyázzon, Monseigneur — őrt-
állok — ha valaki közeledne, jelt adok s 
alkkor gyorsan távozzék. 

Rohan (nagy felindultságban): Hol van,! 

Reteaux: Ott. 
DOliva (előlép a nagy fa mögül — Ro-

han odasiet — eléberogy). 
Roan: Felséges asszonyom!. . . 
D'Oliva: Sajnálom, iherceg, ami tör tént . . . 

Félreértés v o l t . . . 
Rohan (féltérden, lehajtott fejjel, majd-

nem zokogva hallgatja). 
D Oliva (akadozva): Remélem . . . ezen-

t ú l . . . nem lesz . . . a k a d á l y a . . . barátsá-
gunknak — 

Rohan (erőt vesz magán, de nagyon 
meghatottan): Köszönöm, felség. Köszö-
nöm ezt a szenvedéssel, megaláztatással teli 
nyolc esztendőt — mert enélkül ez a pil-
lanat nem lenne ilyen (földöntúli . . . Be-
szélhetek még, felség! 

D Oliva (zavartan igent int). 
Rohan: Akármit mondtak az ellenségeim, 

az irigyeim, soha1 nem vétettem Felséged el-
len — gondolatban s e m . . . Mindig csak 
imádója, hódolója voltam, attól a perctől 
kezdve, 'hogy Franciaországba kísértem, 
mint egy t ü n d é r t . . . Ez laz imáilat nem halt 
meg a szenvedések nyolc esztendeje alatt , 
csak növekedett. Csak egyre jobban lán-
golt a reménytelenségben. És most bocsá-
natával és kegyelmével az életemet adta 
vissza . . . Rendelkezzék ezzel az é l e t t e l . . . 
Szóljon, f e l s é g . . . (Könyörgöm . . . Adja je-
lét, hogy elfogadja (hűségemet.. . Az éle-
temet! 

D'Oliva: H ja . . . I g e n . . . (Most eszébe 
jut, hogy a kezében tartott rózsát le kell 
ejtenie. Rohan utánakap s boldogan a szí-
vére szorítja.) 

Reteaux (besiet a színre): Jöjjön, emi-
nenciád, g y o r s a n . . . Közelednek. . . (Meg-
érinti Rohan karját, sietve el.) 

(Mária Antoinette lakosztálya is kivilá-
gosodik.) 

(A királyné éjszakai csipkeruhájában előre-
jön a parkra néző, széles ablakhoz, kinéz. 
Most a két nő, igazi és dlkirályné, ott áll-
nak egy percig egymás közelségében. 
D'Oliva, a held fényében megzavarodva és 
meghatva egy kissé. Mária Antoinette szin-
tén elmereng, aztán előveszi a kezében tar-

tott könyvet, »Figaró házasságáét.) 
Mária Antoinette (Rozina szerepét mond-

ja és játssza): Nem történik semmi! 
(A színpad elfordul.) 

3. köp 
(De la Mot te-ék lakosztálya. Este Jeanne 

Rohannal bizalmas beszélgetésben.) 
Jeanne: Mondom, ezt az ügyletet csak a 

legnagyobb óvatossággal lehet lebonyolí-
tani. Nem lehet az, hogy a királyné egy-
szer a nyakára teszi a csodás ékszert s a 
király megkéndiezze : »Mi ez! Honnan van 
ez!« — ö erre nem (felelheti, hogy Rohan-
tól kapta a j á n d é k b a . . . Az hiszem, megta-
láltam a megoldást. Az ékszert tulajdon-
képpen a királyné veszi meg — maga csak 
a jótálló, a közvet í tő . . . a szerződést a ke-
reskedők már régebben átadták nekem. 
(Kiveszi ßz íróasztal fiókjából a szerző-
dést.) I t t van. Én erről már többször be-
széltem Toinette-al. ö megadta a jóváha-
gyását. I t t a kézjegye — lá t j a ! Mária An-
tinette KÜe France. Maga majd a lá í r ja a 
szerződést és kész. 

Rohan: Mondja, drága Jeanne, hogy 
magyarázza azt, hogy Toinette már hó-



napok óta olyan kegye» hozzám, leveleket 
fogad el é» válaszol, de a fogadásoknál, 
ceremóniáknál még mindig nem vesz 
észre . . . Egy szót sem s z ó l . . . 

Jeanne: Egy szót sem szólt! Es a talál-
kozás! A randevú a parkban! S nékem ne 
mondja, Kfdveg bíboros, hogy az csak úgy 
játszódott le, ahogy a maga diszkréciója 
közölte. 

Rohan : Drága Jeanne, tudja, hogy az én 
hódolatom nem olyan teremészetü. 

Jeanne: Honnan tudja, hogy milyen ter-
mészetű az ö v é ! . . . M hí den hódolat, ami-
vel egy férf i egy nő iránt viseltetik, egy-
térmészetű — már alapjában véve. A minap 
azt mondta: »Rettenetesen mulattat, hogy 
a világ még mindig azt hiszi, haragszom 
Lajosra.« 

ttohan (mohón): így mondta! — Lajos!! 
Jeanne: Igen . . . 
Rohan: Nem a királyra értette! 
Jeanne: Nem . . . M a g á r a . . . Szóval 

ha Lajos — mert már én is így szólítom, 
megengedi — 

Rohan: Boldoggá tesz. 
Jeanne: Hallgasson rám. Várjon . . . majd 

jő még az a lka lom. . . Az igazi nagy al-
kalom, mikor az udvar előtt, az egész vi-
lág előtt ki fog derülni, kicsoda. A király-
né ott fog állani a tündöklő nyaklánccal 
és Rohan bíborost szólítani f o g j á k . . . A 

, nyakláncról jut eszembe, — a két éksze-
rész itt várakozik este óta, azt szeretném, 
ha ön venné át tőlük az ékszert. 

Rohan: Boldogan. 
Jeanne (beszól a jobboldali ajtón): Uraim, 

bejöhetnek. 
(Dohmer és Bassenge megjelennek, ÜÖh-
mernek a hóna alatt a kis doboz a nyak-

lánccal.) 
Böhmer, Bassenge (hajlongva): Alázatos 

szolgái emlnenciádnak. 
Rohan: Jó estét. Elhozták a nyakláncot! 
Bassenge: I t t van. (Böhmerhez.) Mutasd. 

(Böhmer ki akarja nyitni a dobozt.) 
Rohan: Szükségtelen, (Jeannehoz.) Szabad 

a szerződést, grófnő. (Jeanne átadja a szer-
ződést.) Ezt a szerződést önök fogalmaz-
tak! 

Böhmer: Igen. Megbeszéltük a grófnővel. 
Rohan: Helyes. (Felületesen átnézi a szer-

ződést.) Eszerint tehát én a nyakláncot a 
királyné őfelsége jóváhagyásával és meg-
bízásából megveszem önöktől a királyné ré-
szére . . . (Megint nézi a szerződúst.) Fi-
zetési fe l té te lek . . . kétmillió l i v r e s . . . első 
részlet három hó múlva esedékes . . . Rend-
ben v a n . . . Egy feltétel mellett, hogy ez 
az üzlet létrejött, arról ra j tunk kivtil a vi-
lágon senkinek nem szabad t u d n i . . . 

Jeanne: A királyné titoktartást paretn-
osolt. Neki sem könnyű a mai időkben egy 
ilyen vételt e l fogadta tn i . . . 

Bassenge: De őfslsége szignálta a szerző-
dést! 

Jeanne (elveszi Rohantál a szerződést, át-
nyújtja a két kereskedönd't, akik mohón át-
veszikmegnézik, Böhmer még a pápa-
szemét is felteszi hozzá, mutatja Bassenge-
nek az aláírást,) 

Jeanne (visszaveszi tőlük az Írást, oda-
adja Rohannak, az Íróasztalról felvesz egy 

tollatt ünnepélyesen átnyújtja a hercegndc, 
aki leül aiz asztalhoz, atúirja a szerződést, 
porzót önt rá. Az így aláírt okmányt 
Jeanne felveszi a* asztalról átadja a keres-
kedőknek, Bassenge átveszi, megnézi az 
írást, mutatja Böhmernek, majd szépen 
összehajtja elteszi, miközben Böhmer a 
hóna aiutt szorongatott dobozt, amelyhez a 
végletekig ragaszkodott, most előveszi, — 
Jeanne kezei már nyúlnak utána, — de ő 
Rohannanyújtja át.) 

Böhmer: Méltóztassék. 
Jtfassenge: Legszebb kincsünktől válunk 

meg. Mióta a világ fennáll, gyémántköve-
ket soha ilyen gonddal nem csiszoltak, nem 
1 laktak össze. Hetekbe telt, mlg egy-egy-
darabot az ötszáz közül a megfelelő helyre 
tettünk, hogy egyezzék a másik fényével. 
Példátlan mestermű! 

Rohan (átveszi a dobozt): Uraim, az ügy-
el van intézve! 

Bassenge (Rohan felé): Köszönjük, -emi-
nenciás uram! 

Böhmer (Jeanne felé): Köszönjük, gróf-
nő . . . Mikor lesz szerencsénk az üzlet-
b e n ! . . - Valami szép ikls dolog érkezik 
Amszterdamból. 

Jeanne (nevet): Kereskedőnek sohasem 
elég az üzletből . . . Isten velük. (A két ék-
szerész mély meghajlással kimegy.) 

Rohan (az ékszert nézi); Csodálatos! Tün-
déri 1 . . . (Mutatni akarjfi.) Nézze . . . 

Jeanne (elfordul): N e . . . nem . . . Nem 
akarom, hogy a legkisebb Irigység támad-
jon a sz ívemben. . . Ez csak őt i l let i . . . 
ő gyönyörködjék b e n n e . . . (Középső ajtón 
kopogás, Jeanne az ajtóhoz siet, félig ki-
nyitja.) KI az ! 

Reteaux (hangja): A királyné komor-
nyikja. (Jeanne kinyitja az ajtót, Reteaux 
teljes királyi komornyíki pompában.) A ki-
rálynő parancséiból. 

Jeanne: Mit méltóztatott parancsolni a 
királyné! 

Reteaux: A királyné, őfelsége megbí-
zott, hogy egy dobozt vegyek át a ré-
özéi'6 

Rohan (Jeanne inStésére átnyújtja az 
ékszerdobozt): Tessék. 

Reteaux: Köszönöm. 
Jeanne: Ügy vigyázzon rá, mint az éle-

tére. A királyné sajá t kezébe adja át. 
Reteaux: Ez a parancsom. (Méltóságtel-

jesen távozik a középső ajtón.) 
Jeanne (kezét nyújtja Rohannak): Gra-

tulálok, b íboros . . . Ezt jól c s i n á l t a . . . A 
királyné pár perc múlva megkapja a nyak-
láncot — és ezt egy nő az életben soha 
nei* felejti el — 

Rohan: Koszönöm, drága barátnőm, na-
gyon köszönöm.. . Boldog lennék, ha cse-
kély ellenszolgáitatás fejében felajánlha-
t o k . . . 

Jeanne: Nem, n e m . . . semmit a magam 
részére . . . Csak a barátságát. Jó é j t — 
szép álmokat — Lajos! 

Rohan: Jó é j t . . . (A hátsó ajtón akar tá-
vozni) 

K M U L Ő W Y O n y o s z k a r 
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Jeanne (a baloldali kijáratra mutat): 
Erre — a kerten át. (S miközben kivezeti.) 
Képzelem, most milyen nyugodt napoik fog-
nak következni . . . elutazik Strassbourgba! 
(Beszélgetve kimennek.) 

H E T I K A L A U Z 
•Ebben « rovatban a hirdetések millméter sor 
ár». » ^ f i l l é r . L e g k i s e b b hirdetés 10 milimétor. 

BOKROSNÉ 
koxmetlkAJAban 

tökéletes kiképzés. Legújabb 
módszerek. Fetőfi Sándor-u. 6. 

(B-lvárcíl Színház épületi 
»Dlvatkutyákc, luxusebek, 
patkányfogók, haszonebek 
megrendelése (válas»bé-
lyeg). párosítása: Köz-

Îontl Állatorvost Rendelő, 
ékai-ntca 42. Telefon : 

1-246-9«. 
közvetít 
házassá-

tot" előkelő körökben S o l d -
r l n « n é , Erzsébet-körút 
negyvennégy. Telefon : 349-521 

Tál s a s á g b o l l úriasz-t s á g t 
8zony legdiszkrétebb 
h á z a s a á g i 
s e Doctoraé Kiiál 
h á z a s a i g k ö z v e t l t é 

IKitály-u 
67. II. 8 Tel. : 13-73-93. 

ÁGYNEMŰBE 
FEHÉRNEMŰRE 

ARANYEQYPT 

Szőnyegjaví tást 
művésziesen házaknál is vál-
lalok, T a k á c s I l u s , Kál-
vária-tér 14. Tel. r 13-57-17. 

-utca ; 

B é i y eggyü] 
l o b â t 

tèsbez 

(ka sv f fesskBa 
nehéz, nem öntöttl 
villa 70 f 
kanál 70 f 
kés 150 f 
kávéskanál... 40 f 
levesmerő . . .890 f 

Alpakka pecse-
. tésztas-, halastálak 

nagyon olcsón. ROSENFELD 
Népszinház-utca 31. szám 

K ö l c s ö n b e - ™ 
csak l l A h A i albumot 

f UUIItlI K i a d ó i 
SÁTORI. IV , Vóroshóz-u U 

Z o n g o r a , 
gramofon, rádió 
legjobb, legolcsóbb 

részletre Is 
REMENYI UTCA 58. 

n V f i P l l f i viola, cselló 
I I A V A U II részletre ia 
T Û T 8 hangveisenyliegedű-
készíió mesternél IV.. Kossuth 
Lajos-u. 8 József főueiceg 

udvari szállítója 

Gramofonok és lemezek 
használtak kö/Jsmert leg-
olcsóbb szaküzlete: Köz-
ponti Gépraktár. Rákó-
ccl-út 80. udvarban. Tánc-
és mflvészlemezek 80 fil-

lértől. Lemezcsere. 

Most cserélje tie gramofon-
lemezeit. 3 imMti 1 

adunk 
jó "állapotú "2 év" óta megje-
lent 25 cm.-es lemezekért. Ré-
gebblek cseréi e is legelőnyöseb-
ben. Központi Gépraktár, 
Rákóczt.ut 80. udvarban. 

CIÁNOZI 
&YÄ' Mezey Vacuum 
engedélyes vegyészmérnöki 
vállalat. VI., Jónai-ter 9. Tel.: 
M30-96.Művész i falradlro-
zás. Szakszerű lakástakarítáí. 

f m m l l f A szttesszalón. 
Varosház-u. 6. 

Tel.: 1-895-24. Szőrme-
bundák. Atalakítái. Javítás. 

^
varrástanítás : 

* Emőd Tamásné 
* noi ruhaszalón, 

Szent István-kÖrdt 13. 
Tel.: 1-195-18 

molyragott, 
égett, szakadt 

ruhák, abroszok, szövette' be-
vont bútorok, művészi latha-
tatlan beszövése. Szakszerű 
kötöttáru iavitás. szemfehze-
des Utolérhet Mien ruhafénv-
telenités. „DRKSSINO*, 
Vili., Baruss-utca 41. flzlet 

varrni alaposan 
tanulhat rövid idö 

alatt : P a 11 • r szaIónban, 
Farane-kőrút 24 aiám 

B u n d á t ä c 
restét - Alakítás. 
Pollák, Alsó Erdősor 12 
(Divatcsarnoknál) 

„Ancsánál" Akácfa-n. 61., 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, Jól. Kötöttáruk alakí-

tása, javítása. 

Braun Lássló kárpitos és 
diszito mäipari vállalat 
Budapest, V., Sziget-n. 28. 
T-115-133. Olcsón vállal min-
den e szakmába vágó munkát 

(Reteaux de la Motte-tal bejön a hátsó 
ajtón. De la Motte kezében szerszámok, 
harapófogó. Reteaux az ékszeresdobozt a 
középső asztalra teszi — 'kiveszi belőle « 

nyakláncot és aztán de la Motte-al, neki-
esnek — kezdik kitöredezni a gyémánto-
kat —- már javában folyik a murtka, mikor 
•'• balajtón belép Jeanne — a kulcsot ráfor-
dítja az ajtóra — s aztán dermedten áll 
meg egy pillanatra — látva a barbár mun-

kát, amit a két ember végez.) 
Jeanne (rájuk kiált): Mit csináltok! 

Hagyjátok abba! (Felveszi a félig széttört 
ékszert, {kétségbeesve.) Tönkretettétek! . . . 
Gazemberek!.. . (Leroskad a székbe.) Hogy 
mertétek — utasításom nélküli 

De la Motte (sértődötten): Annyit mi is 
tudunk, hogy ezt nem lehet egy darabban 
eladni — szét kell törni * a köveket külön 
eladni. Londonban — Amszterdamban — 
Svájcban. Mi mást akartál vele! 

Jeanne (tehetetlen kétségbeeséssel): Mit 
akartam! . . . A (királynénak akartam adni! 
Ne Rohan vásárolja vissza vele a pozí-
cióját, — hanem én! Megcsináltam volna, — 
odajutottam volna. 

Reteaux: De minek tovább erőlködni! . . . 
Miinek kockáztatni! . . . Itt vannak a kö-
veik — egy vagyon! Gazdagság! Pompa, 
fényes é l e t . . . Odaadni! . . . ugyan. (S mi-
közben kiveszi a Jeanne kezéből az ít'o 
szert.) Maga mint egy nagy művész, re-
meikül kitervelte az egészet — hagyjon most 
minket dolgozni. Segítsen, gróf úr. (A 
két ember szorgalmasün dolgozik, Jeanne 
bágyadtan ül a széken, belátva, hogy mást 
most már nem lehet tenni. A bálközép-
ajtón (kopogás, o két cinkos ijedten össze-
néz, abbahagyják a munkát. A kopogás 
ismétlődik.) Talán a bíboros jött v i s s za . . . 
(Jcannera néznek, hogy mit csináljanak.) 

Jeanne (Összeszedi magát, 'küzdelemre ké-
szen, energikuson, halkan): Szedjétek ösz-
sze a gyémántot. (Reteaux és de la Motte 
összeseprik a köveket s zsebeikbe gyömö-
szölik, miközben néhány darab lehullik a 
földre. A balajtóhoz megy.) KI az! 

Egy hang: Jó barát. 
Jeanne: Mit a k a r ! . . . Ki az! 
Egy hang: Cagliostro. 
Jeanne: Ô, Cagl iostro. . . Nagyon sajná-

lom, kedves g r ó f . . . túl késő van. 
Cagliostro: Nagyon sürgős. 
Jeanne: Egy perc ig . . . mig rtndbeszedem 

imagam. (De la Motte-hoz és Reteaux-
hoz, halkan.) Menjetek, vigyétek. (A két 
cinkos, akik közben zsebregyűrték a zsák-
mányt, besietnek a középső ajtón, amit 
Jeanne rájuk zár, aatán ő maga a baloldali 
ajtóhoz megy, kinyitja.) Tessék. 

Cagliostro (bejön, széjjelnéz, Jeannet nézi, 
nagy szünet). . . . . . .. * 

Jeanne (elfogulatlanul): Minek köszönhe-
tem a szerencsét! 

Cagliostro: Erre jár tam. . . gondoltam 
ibenézek — elbeszélgetni . . . 

Jeanne (mosolyog): Nagyon hízelgő. . . 
(Helyet mutat neki.) 

Cagliostro: Ml van a bíborossal! 
Jeanne: Nem tudom. 
Cagliostro: Mert láttam, hogy innen 

ment ki. 
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Jeanne: Leskelődtünk egy kicsit? 
CagrUoBtro: Meg akartam akadályozinl va-

lami .». valami őrül tséget . . . de azt hiszem, 
elkéstem. (Botjával egy gyémántot ptszkál 
elő a padlón. Felveszi.) Mi ez.1 I t t gyémánt-
tal szemetelnek 1 Szép darab. (Szünet.} (Szó-
val — a nyaklánc. (Egy mozdulat, amely 
azt jelenti, hogy ellopva.) 

Jeanne: Nem értem. 
Cagliostro (nézi a követ): Ez abból vas 

— ismerem. 
Jeanne: Vaiatmi hamis kő. 
Cagliostro: iNézae grófnő — engem nem 

Lehet félrevezetni. Tudom, hogy Bothmer és 
Bassenge ü t voltak . . . Ko hau herceg most 
ment el i n n e n . . . Maguk (istentelen gaz-
ságot cs iná l tak . . . Ellopták az ékszer^. . . 

Jeanne: Az ékszert Eoban herceg meg-
vette, 

Cagliostro: Most hol van? 
Jeanne: A királynénál. 
Cagliostro (mdsik gyémántot piszkál fel 

a földről): így elhullatták a köveket, mi-
előtt elvitték!... (Felemelkedik.) Zsiványl... 
Add elő az ékszert! Hol van! Széttörtétek? 

Jeanne (a középső ajtó felé hátrál): Ha 
még egy szót szól, 'bejön a két emberem 
és maga innen élivel nem távozik ! 

Cagliostro: S akkor műi lesz? Gyilkosság 
a királyné szomszédságában... Legkésőbb 
holnap az egész komplott feledve • . . Ennél 
sokkal okosabb vagy. . . Ismerlek, g r ó f n ő . . . 
Mindent tudok rólad. 

Jeanne: Be én is rólad! 
Cagliostro; Kis koldus tolvajból betörő-

dbe la Motte Margi t . . . 
Jeanne: Utcai kikiáltóból világ szélhá-

mosa — Balsamo József! 
Cagliostro (elneveti magát): Na üljünk 

l e . . . hisz beszélgetni j ö t t e m . . . Mondja, 
grófnő, mikor először volt szerencsém tisz-
teletemet tenni ebben a házban, tudta, hogy 
ki vagyok? 

Jeanne: És maga? 
Cagliostro: En nwhdent t u d t a m . . . Utá-

na szoktam j á rn i * 
Jeanne: Mégis összehozott a bíborossal. 
Cagliostro: Megfelelt cé l ja imnak. . . De 

őszintén szólva, sohasem hittem volna, 
hogy ideáig fejlődhetnek a dolgok. . . hogy 
maga ilyen tehetséges szélhámos. 

Jeanne: Jólesik az elismerés ilyen mester 
szájából. Térjünk a tárgyra. -Mit akar? Osz-
tozni? 

Cagliostro: I«ten őrizz! Ebből irtózatos 
botrány lesz s maguk mindannyian hama-
rosan a Bastilleban fognak ülni. 

Jeanne: Botrány ebből a dologból, mely-
ben Franciaország királynéja, és bíboros-
érsek-főalamizsnásmestere varrnak beleke-
verve . . . ha ebben a világiban valamit el-
tussoltak — ezt bizonyára el fogják tus-
solná. 

Cagliostro: Minden ki fog derülni. 
Jeanne: Ez a jobbik e s e t . . . Ki fog de-

rülni és mégis titokban marad. A kinályné 
tftfca lesz és Rohan hercegé. . . ebből tovább 
és jobban lehet élni. mint a kétmillióból... 
Be lelhet lépni. 

Cagliostro: Életveszélyes játék, g r ó f n ő . . . 
Elsősorban a Rohan herceg életére megy... 
AM nemcsak kliensem, hanem barátom is... 
Meg fogam menten i . . . Még ma felfedem 
előtte az egész bűn tény t . . . 

Jeanne: Tessék. . . de nem tanácslom. 
Egyetlen eredménye az lesz, hogy maga 
kirepül a hercegtől.. . Vegye tudomásul: 
a hercegnek nem le fontos a nyaklánc, 
nem is é rdekl i . . . A hencegnek csak az a 
fomitos, hogy kibékítettem a királynéval, 

Cagliostro (kiesik a türelméből): Te ki-
békítetted? 

Jeanne (tmkmerően): En! 

HéLukaLouz 
Lánchíd Penzió L p , í . 
• Lánchíd b u d a i oldalán 
Csendes úri magánház Köz-
ponti fűié». Állandó meleevfz 

O P E R A E T " : 
színház-u. 8. Oderával szem-
ben. Tel. 1-286-28. Kénvel-
mes úri otthon. Polgári arak 

C e n t r u m v.*v*mt 
császár-út 22. Tel : 315-147. 
Kellemes szobák. Kitűnő el-
látással már 4 p e n g B t g l 
GÜLDABA PENZIÓ 
II., Mecset-u. 14. T. 166-436 
Közvetlen Margithíd budai hid-
főnél Budapest legszebbhelyén. 
Gyönyörűm berendezet tszobák 
folyó viz, napi penzió 4 pengő-
tői. Havi olcsó pausál árak. 
Ha Budapestre Jön, « 

Fészek Penzióban 
»álljon ntsg. Szobái, I 
kosztja minden igényt ki-
elégítenek éa meglepően 
olcsó. Károly-körút 24. 

Telefon: 18-94 49. 

Vidékieknek 
kllilUltkatk „URI OTTHON" sUitás 
silkli it, jaiáajataa. HAJDUNE, 
ErttébM klfit 2. IM. 19. (Lift) 
Ttlri-i 132.909 (Eariw tytlat). 

Club Penzió 
Tirés.klrái 34. Ttkha t 120-413. 
XuüwtM ItfatésrMbk ári attkaa 
aUbaaja «tláUml. Utazást ti tste-

káti kaévamiayak I 

Jozz-zongora 
T a n g ó h a r m o n i k a tanítás 

elismert pedagógusnál 
PINIER AliCE, V., Szemóly-
nök-utca ló. Tel. j 311 5Ó1 

Kottanélkűli tt 

„DÉVA" 
szőrtelenítő krém teljesen 
elmulasztja n szőröket. -
Kozmetikai különlegesaé-
gek. Hungárla-kőzépkörüt 
116. földszint 2., TbökOly-

út mellett. 

ENKELHARDTNÉ 
KOZWKTIKÁJÁBAN 

IV., Crakar «. 4. T.: 184 ®33 Ga-
rutih siakauukik, aiafcasrai ki-
kéyzésak és karnuk ktÜBUtokaek is 

i t a z s i f o s H r i k f ' 
kezelése MIM 8 s s I s I n ß 
kozmetikájában. Bpest, Kegf-
posta-utca 12 Külföldieknek 
gyors és juiányos kiképzése. Ráncok ellen 
..Oxydase" Hormoo Vitamin 
csak Oita Kozmetiitában 
Váci-utca 20. Tel. 1184-397 

szörtelenltésben, 
szemülcsirtásban, 

tartós szépítésben, ránc-
kezelésben Lórándné elek 
trokozmetika. András«y-üt 
bl utói érhetett en. Tanít-
vány kiképzés. T. 1-204-68. 

ÜMS laafar aaktatái Mallltkatk ga-
raac iával. fca|ys» séták, Uactláfe-
nk. Silcsaé, Dsajatkk-itc* 54. 

J a z z é n e k 
sanszonok, szerepek 

minden nyelven, éneit tanítás 
e l i s m e r t énskmüvésznőnél, 
mérsékelt tandíj. Budapest 
V.. Zoltán-utca 16 Tel 1 >2-035 

evőszert—porcéi Ián t—üve g-
árut, széket, asztalt IlUirtkéri. 
PRIED, Király a. 44.Tal.« 129-134 

Szemölcsök, 
hajszálak, szeplők, szép-
séghibák vógleKes eltá-
volítása garanciával. Kül-
löfdiok kyors kiképzése. 
KOVÁCS kozmetika, Ta-

réz-kőrút l /e . 
Szépitőszerek szétküldése. 

Telefon: 126- 200. 

MsffclskaM, siakkfesatt Ápoló« 
k»t, ápelóaiőket ttrétaee-
Inakat Kittrníkat 123-S30 
saosssl kfild VI., R6m*m-micm 44. K»r$tM saaktaaWya«. 

113 



CasrlloHtro: Te beszélsz a királynéval! 
Jeanne: Hetenként legalább kétszer — 

bkalimaaan. 
Cagliostro: De ez hazugság . . . hazugság 

. . .Nekem akarsz hazudni ! . . . Hisz én ele-
jéitől kezdve tudtam, de tűrtem ezt a ha-
zugságot. OsszeijáitMíottiaan veled, hogy nyug-
tot szerezzünk, reménységet adjunk a bíbo-
rosnak . . . 

Jeanne (a szemtelenség tetőfokán): Hát 
te igazán hitted, hogy én nem ismerem 
* ki rá lynét ! . . . 

Cagliostro: Nahá t ! . . . Velem akarod ezt 
elhitetni! Bizonyítsd be. 

Jeanne: Rohan herceg be tudja bizo-
nyítani. 

Cagliostro: Rohan herceget hónapok óta 
zseniálisan vezeted az o r r á n á l . . . leveleket 
mutatsz nek'i; a k i rá lyné tó l . . . 

Jeanne (nyugodtan): Hamisítványok. 
Cagliostro (lecsap rá): Na, látod! Beval-

lód! 
Jeanne: Csak a herceg lehet olyan naiv, 

hogy azt hiszi, hogy a királynétól leveleket 
lehet k a p n i . . . De akármilyen furcsa, ha-
misított, levelekkel kellett bizonyítanom 
azt az igazságot, hogy ismerem a király-
nét. 

Cagliostro: Ez a bizonyítás nagyon gyen-
ge lábon áll. 

Jeanne: Kedves gróf, felszólítom önt, 
menjen el rögtön Rohan herceghez, «kinek 
megírom, hogy Önnel szemben feloldom a 
ti toktartás alól, s a herceg majd el fogia 
mondán»"', hogy i t t a trianoni parkban sze-
mélyes talál'koziJis.t eszközöltem ki közte és 
A királyné között. 

Cagliostro: Mikor! 
Jeanne: Tegnapelőtt este, negyed tizen-

egykor. 
Cagliostro: A herceg találkozott & ki-

rálynéval! 
Jeanne: I t t a parkban — saját személyé-

ibe tu 
Cagliostro: Beszélt vele! 
Jeanne: Sa já t s z á j á v a l . . . menjen és kér-

dezne meg tőle. ön, kedves Cagliostro gróf, 
mint a mágia nagymestere, talán varázs-
lattal is tud rendezvous-kat összehozni. Én 
nem, 

Caglostro: Homiwm ismeri maga a király-
nét! 

Jeanne: Titok. 
Cagliostro: Hogy lehetséges ez! Mi ennek 

a t i t k a ! . . . 
Jeanne (mosolyog): Hogy mi tii'tok van 

a nők között, a r r a nem hiszem, hogy vala-
ha is rá fog jönni, kedves varázslómester. 
Na — siessen a bíboroshoz. 

Cagliostro: Es ha a bíboros meg fogja 
magát cáfolni! 

Jeanne: Akkor ú j ra összeillesztem a gyé-
möntnyakláncot és magának adom. (Elveszi 
az asztalról a két damb gyémántot.) De 
addig egy szemet sem kap belőle. Jó éj-
szakát. 

Cagliostro: Évezredek óta bolyongok a 
földön, hol ebben, hol abban az alakban 
és még mindig nem ismerem az asssonyt! 
Ha «a úristen haragjából mégegyszer a 
földre kell inkámálódnom, minden protek-

ciót megmozgatok, hogy asszonynak szüleit, 
hessek! Jó éjszakát! (El) 

Jeanne (lenéző mozdulattal): Dilettáns. . . 
PÜÖÖÖNY 

K ö p 
Királyi fogadószoba Versaillesben, Nagy-
boldogasszony napja. A szoba hátsó kettős 
ajtaja az Oeuil de Boeuf folyosóra nyílik, 
ahol ezidêszerint az udvar előkelőségei 
gyülekeznek, várva a nagy pillanatot, mi-
kor a királyt és királynét, akik misére 
fognak vonulni, mély meghajlással üdvözöl-
hetik. A mise főszereplője RoJian herceg 
lesz, aki bíbornoki díszben várakozik a zsi-
bongó előkelő társaságban. De mindez egy-
előre az ajtók mögött van. A fogadószobá-
ban most Breteuil báró, a király minisztere 

és az udvarmester várakoznak. 
Breteuil (a teremben lévő nagy órára 

néz): Még tíz perc. 
Udvarmester: Kilenc perc, negyven má-

sodperc, báró úr. 
Breteuil: öfeiségeiik úgy látszik íkéanek. 
Udvarmester: Az tökéletesen lehetetlen. 
Brerteuil: Pedig rögtön tizenegy. (Az ajtó 

nyílik.) 
Testőrtiszt (belép, bejelent): A királyné 

őfelsége! 
Udvarmester (győzelmesen): íme! 
Mária Antoinette (belép, tiszt kimegy. A 

királyné nagy díszruhában van): Jó reggelt 
uraim. (A két úr meghajol, — az udvarmes-
terhez) Pontos vagyoíki! 

Udvarmester: Mint mindig, Felség. (Pi-
ci aggodalommal) S Őfelsége a k i rá ly! 

Mária Antoinette: Vele egy kis malheur 
történt . . . Az utolsó pillanatban, miikor 
miár M volt teljesen öltözve, vették észre, 
hogy nem a mai Ünnepségre voió ruhá já t 
adták r á . . . Képzelheti! Az utolsó gombig 
á t kell öltöznie. 

Udvarmester (megdermedve): De Felség — 
tizenegy órai 

Mária Antoinette: No és! 
Udvarmester: Most mi lesz! 
Mária Antoinette: Várni fogunk, m g 

Őfelsége elkészül. (Mosolygó jóindulattal.) 
Udvarmester (megsemmisülten): I g e n . . . 

Es mikor (kezdjük! . . 
Breteuil: Természetesen, műkor Oíelsege 

készen lesz Lesz sziyes ^ d i g megnyug-
tatni az udvart — majd én kiszólok önért. 

Udvarmester: Kérem . . . Várom . . . 
(Kétségbesetten kimegy.) 

Mária Antoinette (ezalatt egy nagy tükör-
ben nézegeti magát): Ml újság, kedves .Bre-
^Breteul l : Semmi különös, Felség . . . 
Szép időnk va.ni . . . Mindenki itt van . . . 
Mindenki Felséged megjek^ését lcm . . . 
Mindenki el lesz bájolva és el lesz ragaü-
taMária Antoinette: Képzelem . . . Mond-
jon valami pletykát, Breteuil . . . 

Breteuil: Nem szolgálhatok, Felség . . . 
mindenki illedelmes . . . Az emberek vagy 
hallgatnak, vagy jókat mondanak egymás-
r M i r i a Antoinette. Ne nevettesse M ma* 
gát, Breteuil . . . Lehet, ^ogy egymásról jót 
mondanak, de rólam! . . . Ml rowzat mon-
danak rólam! 



Breteull: Semmit Felség! 
Mária Antoinette; Maga unalmas, Bre-

teuil. Tudom, hogy róiam rettenetes rósz-
szakai beszélne« . . . Mocskos és mulatsá-
gos történetek vannak forgalomban, vi-
.szonyaimroi, pazarlásomról .... . titkaim-
ról . . . halljuk a legújabbat. Valami vicce-
set, vagy érdekesét . . . Nem haragszom 
érte. Tudom, hogy az ellen nem lehet ten-
ni . . . A franciák sohasem fogják megbo-
csátani, hogy idegen vagyok . . . 

Breteull: A franciák imádják Felségedei. 
Mária Antoinette: Ugyan. Csúfolnak és 

rágalmaznak . . . igaz, hogy tehetségesen. 
Breteull, ainig a király megjelenik, — 
mondjon rólam valami történetet. Csak azt 
ne mondja hogy nincs — mert van . . . 
Van? 

Breteull (kis szünet után): Hát van . . . 
Márta Antoinette: Halljuk. 
Breteull: De előrebocsátom, Felség, any-

nyira fantasztikus, hogy nem vállalom ér-
te a felelősséget. 

Mária Antolntte; Azt nem is Ikivánom. 
No iüezdje el . . . Azt mondják . . . 

Breteull: Azt mondják, hogy valaki meg-
vette Felségednek azt a (kétmillió livres ér-
tékű gyönyörű nyakláncot, amit Böhmer és 
Bassenge ékszerészek készítettem. 

Márta Antoinette: Nagyszerű . . . Látja, 
Breteuil, ez jó! Igazi jó történet. Két mil-
liós .nyaklánc, ami hozzám került, hiszen 
én vagyon ennek az országnak a pazarló-
ja . . . De még jobb hogy »valaki« megvet-
t e Szóval nem a Ikirály, — hanem »valaki«. 
A francia királynénak ékszert lehet venni 
és ajándékozni, mint egy kurtizánnak. Kö-
szönöm Breteuil, 'tökéletes . . . Igazi pári-
zsi . . . No és ki vette meg? 

Breteull: Nem tudom, Felség 
Mária Antoinette (szemrehányóan): Bre-

teuil! . . . Az ilyen történeteket nem névte-
lenül bocsátják világgá . . a név adja a 
pikantériát . . . a zamatot . . . a szenzá-
ciót . . . Na Breteuil! Ki vette meg? . . . 
Azt mondják . . . 

Breteuil (végre kimondja): Azt mondják, 
Rohan herceg. 

Mária Antoinette: Nem jó . . . Nem jó az 
a 'történet, amelyben nincs semmi valószí-
nűség. Mindenki tudja , hogy Rohanra nyolc 
esztedeje rá se nézek. Csalódtam, Breteuil. 
{Kis szünet.) 

Breteuil (most aztán készen arra, hogy 
ledtifje régi ellenségét): Azt mondják. Fel-
ség, hogy a történet igaz. 

Mária Antoinette (szinte könyörögve): 
Valami elfogadható magyarázatot., Bre-
teuil . . . 

Breteull: Magja rázat az van forgalom-
ban egy csomó Felség . . . Tény, hogy az 
éíkszer létezik. Többen látták. Tudnak róla, 
hogy a két ékszerész roppant erőfeszítéseket 
tett, hogy eladja . . . kerülő utakon Felsé-
gednek is ajánlották. 

Mária Antoinette: Nekem? 

Breteuil: Igen . . . Nem szólt róla Poii-
gnac grófnőï Vagy Artois gróf, akiknek 
az ékszerészeik könyörögtek, hogy közvetít-
senek Őfelségénél? 

Marta Antoinette (elgondolkozva): Le-
het . . . Talán . . . De én sohasem láttam 
azt az ékszert. 

Breteuil: Felség, tény, hogy a két éksze-
rész a nyakláncot eladta és Rohan herceg 
vette át Felséged részére. Az ékszerészek 
mar többször reménytelenül audieneiiáztaik 
Felséged előszobájában, mert Rohan ner-
cegtol, aki nem tartózkodott Párizsban, 
nem kapták meg az első részletet. A bot-
rány elkerülése végett kénytelen voltam 
foglalkozni a dologgal. Kihallgattam az 
ékszerészeket, jegyzökönyveket vettem fel a 
vallomásukról . . . Bármily hihetetlen a 
dolog, úgy látszik megtörtént, mert ök át-
adták nekem a nyaklánc megvételéről szó-
ló szerződést, (belső zsebéből iratokat vesz 
elő) amelyen Felséged jóváhagyó aláírása 
látható. Parancsoljon. 

Mária Antoinette (izgalmas érdeklődéssel 
veszi át az okmányt és olvassa.) 

Udvarmester (bedugja a fejét, kétségbe-
esetten látja, hogy a király még mindig 
nincs itt.) 

Breteuil (egy néma intéssel visszaküldi 
az udvarmestert). 

Mária Antoinette (kis szünet után): Az 
írás nem ügyetlen . . . »Marie Antoinet-
te« . . . de nézze csak, a hamisító utána 
ír ta »de France«. Soha életemben oda nem 
írtam a nevem »után, hogy »de France« . . . 
hamisítás. 

Breteull: Ez biztosan így van, Felség. 
De Rohan herceg aláírása valódi. Szóval 
az ügylet létrejött. 

Mária Antoinette (akit a düh kezd elön-
teni): A neveinben? A hamisított aláírá-
sommal?! . . . Rohan Lajos herceg ok-
mányt állított ki arról, hogy részemre 
megvett egy kétmillió livres értékű nyak-
láncot? 

Testőrtiszt (felnyitja a baloldali ajtót, 
bejelent): A király Őfelsége! 

Lajos király (egész jóindulatú gömbölyű• 
ségé&en bejön az ajtón): Ezer bocsánat, 
igazán fatális . . . (látja a királyné egész 
rendkívüli felháborodását, a papiros a ke-
zébenÎ Breteuilhoz): Miért ilyen feldúlt 
Felség? Mi ez? Mi történt? 

Breteuil: Megbocsáthatatlan hibát kö-
vettem el, Felség. Szándékom és akaratom 
ellenére olyasmit közöltem, amiről talán 
még Felségednek sem lett volna szabad je-
lentést tennem. 

Király (csodálkozva): Még nekem sem? 
Ugyan mi lehet ez? 

Márta Antoinette (izgalomtól remegve): 
Az, hogy Rohan herceg a nevemben és ré-
szemre megvett egy kétmilliós nyakláncot 
és a szerződésre ráhamisította a ne-yemet... 
I t t van! (Átadja a szerződést.) 

Király (átveszi a szerződést, de meg se 
nézi): Ne izgassa magát, kedves Toinette 
ilyen . . . ilyen történetekkel. Majd Bre-
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teuil referál ft« ünnep után. Most men-
jünk . . . 

Mária Antoinette: Azt képzeli, Felség, 
hogy én most ki tudnék menni erre a fo-
lyosóra, ahol mindenki azt lesi . . . nya-
kamon van-e az ékszer?! . . . Amit Rohan 
vásárolt a királynénak? 

Király (enyhe bosszankodással); De mi-
csoda hihetetlen történet . . . Tudom, hogy 
maga nem szíveli a bíborost, de azért nem 
szabad minden abszurdumot elhinni, amit 
kitalálnak róla. 

Mária Antoinette) Erről bizonyíték van. 
Királyt Holt 
Mária Antoinette: Felséged kezében . . » 

Nézze meg legalább . . . És döntse el, le-
het-e egy pillanatig is Franciaország ki-
rálynéjának ilyen gyanú alatt állni . . . 
Szabad-e engem a világ szájára adni . . . 
Lehet-e, hogy az a romlott ember valame-
lyik nőcskójének ékszert vásárol s az ok-
mányra odakeni az én nevemet . . . Ha 
ezért nem jár azonnali elégtétel, akkor én 
nem maradok ebben az országban! 

Udvarmester (kinyitja a középső ajtót, 
örömmel látja, hogy a király végre itt 
van, szélesre tárja az ajtó két szárnyát, 
ágy, hogy a hcsszú folyosón látni a kétol-
dalt várakozó fényes tömeget, — s most at 
udvarmester a ceremónia szerint meghajol 
a királyi pár előtt s az utat mutatva): 
Kegyeskedjenek Felségtek . . . 

Királyt Még nem . . . Előbb kéretem 
Rohan Lajos bíboros heroeg öeminenciá* 
ját. 

Udvarmester (aki Rohan pártján van, su-
gárzó arccal kiszól): Rohan Lajos bíboros 
herceg öeminenciája! (A nagy öröm, teljes 
meglepetés az Összegyűltek köreiben: Íme 
Rohan nyilvánosan visszatér a kegyeibe. 
Rohan is igy fogja fel, amint teljes dísz-
ben közeledik a folyosón, belép mély meg-
hajlással. Breteuil egy intéssel kiküldi az 
udvarmestert, másik intésére két testőr-
tiszt. becsukja az ajtókat.) 

Rohan (fejét lehajtva, boldogan): Felség-
tek legkegyelmesebb hívására, legalázato-
sabb, legboldogabb szolgájuk. 

Király: Kedves rokon, Rohan herceg . . . 
Rohan (fe1 emeli sugárzó arcát a királyra, 

maid a királynéra néz, akinek arca jeges 
hidegséget öltött). 

Király: Azért hivattuk, kedves rokon» 
mert, sajnos, minden szertartás megszakí-
tása, sőt elhalasztása árán sem hagyhattuk 
egy percig sem tovább egy ügy tisztázását, 
amibe a királyné őfelsége személyét bele-
k6V61'ték» 

Rohan (még mindig reménykedve): Pa-
rancsoljanak Teleim, felség. 

Király: I t t egy okmány van, kedves ro-
kon. melyet ön irt alá. amelyben egy két-
milliós- ékszer vételéről van szó. Igaz ez? 

Rohan (rendkívüli meglepetésében nem 
jut szóhoz). 

Király: Az okmányból az derül ki, hogy 
ezt az ékszert ön a királyné részére vásá-
rolta. Mi erre a megjegyzése? 

Rohan (tekintete a királyról a király-
néba téved, nem válaszol), 

Breteuil: Kérem eminenoiádat, ne hagy-
ja várakozni őfelségét. 

Rohan (nagy belső izgalommal, halkan): 

ÎÎ6 

Nem tudom megérteni, hogy kertti ez az 
okmány felségtek kezébe. 

Király (nyugodtan): Nem az a kérdés — 
hanem hogy ismeri-e ezt az okmányt és 
ön írta-e alá? 

Rohan (halkan): Igen. 
Király: Megtörtént az ékszer megvétele? 
Rohan: Igen . . . De a királyné Őfelsé-

gének semmi köze az egész ügylethez. 
Király (megkönnyebbüléssel): Sejtettem. 
Rohan: A királyné Őfelségének magas 

személye semmi módon és semmi körül-
mények között nem vonható bele ebbe a 
dologba. 

Mária Antoinette (szikrázó dühvel): Ez 
a védelem felség, olyan, mintha a herceg 
engem ki akarna menteni . . . Miből? . . . 
A herceg úgy tünteti föl, mintha cinkosa 
volnék, akinek bűnét nagylelkűen magára 
vállalja . . . (Rohanhoz) hogy kerül a ne-
vem erre az okmányra? 

Rohan (nem tud válaszolni). 
Mária Antoinette: Ki hamisította a ne-

vemet erre az iratra? Micsoda ékszerhis-
tória ez? Kinek vette? Kiuek adta át? 

Rohant De la Motte grófnénak. 
Mária Antoinette (alig bírja türtőztetni 

magát): Ki az? 
Rohan (a királyné felé egy utolsó re' 

ménnyel): De la Motte Valois grófnő. 
Mária Antoinette (ezt a királyhoz): Ez 

elviselhetetlen, f e l s é g . . . A herceg azt a 
látszatot kelti, mintha ismerném a gróf-
nőt . . . Összejátszottam volna vele . . . 
Nála rejtegetném az ékszert . . . 

Király: Ki az a nő? 
Bretetttl: Ismeretlen, obszkurus szemé-

lyiség. 
Mária Antoinette: Percig sem maradok 

ilyen gyanú alatt . . . Követelem az ügy 
kiderítését és megbüntetését azoknak, akik 
ebbe a szennyes ügybe engem belekever-
tek . . . Elsősorban ennek a gonosz em-
bernek o felelősségrevonását . . . Eddig 
nem tudtam, miért gyűlölöm ezt az em-
bert, miért nem tudok ránézni évek óta, 
most már tudom . . . 

Rohan (egészen kétségbeesve, közel a sí-
ráshoz): Nem tudom, «hogyan történt, fel-
ség . . . Lehet, hogy megcsaltak, félreve-
zettek . . . kifosztottak . . . Nem t u d o m . . . 
Én utolsó csepp véremig szolgálni akar-
tam felségteket . . . Mindent e lkövetn i . . . 
az életemet adni érte, hogy a felséges 
asszony bocsána tá t . . . (nem tudja foly-
tatni). 

Király: Nagyon sajnálom, de itt a ki-
rályné becsületéről van szó. És hogy őt 
gyanúsításnak a porszeme se érhesse, eré-
lyes rendszabályokra kényszerülök. (Bre-
teuilhoz.) Rendelje el Rohan biboros-her-
ceg, i^alamizsnás mester azonnali letar-
tóztatását. 

Breteuil (feltárja a középső ajtókat): 
Két tiszt a gárdából. (Két tiszt bejön, tisz-
teleg az ajtóban; harsányan, úgy, Hogy 
mindenki hallja.) A király őfelsége paran-
csára tartóztassák le Rohan herceget! . . . 
(Óriási konsternáció az egybegyűltek kö-
zött. Rohan lehájtott fejjel megindul, a 

két tiszt utána.) 
fÜOOONY 



HARMADIK 
(A parlamenti bíróság tárgyalása. Emel-
vény, melynek közepén az elnök, Étienne 
Francois. d Algíré ül. Tőle jobbra, 
egy fokkal alacsonyabban az ügyész, Joly 
de Fleur y. Balra a véMk: Tar got (Rohan 
részéről), Doiliet (de la Motte Jeanne ré-
széről), Blonde l (dOllva képviseletében), 
a át tér ben ß parlamenti törvényszék tagjai, 
köztük az első sorban a jövendőbeli forra-
dalmár: Mirabeau. Jeanne birái előtt áll, 

egyetlen nő a férfigyürüben.) 
Fleury: A hosszú hónapok alatt lefolyta-

tott bizonyítási eljárás, tanúvallomások és 
jegyzőkönyvek adatai alapján vádat eme-
lex de la Motte asszony ellen közönséges 
csalás, hamisítás és lopás miatt, melyet 
akként követett el, hogy cinkostársaival 
összejátszva, Böhmer és Bassenge udvari 
ékszerészektől kicsalt egy kétmillió értékű 
gyémánt nyakláncot. 

Dolliét (Jeanne védője, felpattan): Mé-
lyen tisztelt parlamenti törvényszék. Ké-
rem az eljárás megszűntetését, mert a vád-
indítvány közönséges csalásról szól. Arra 
pedig még nem volt eset a francia igazság-
szolgáltatás történetében, hogy ilyen ügyet 
parlamenti törvényszék tárgyaljon. 

Fleury: Ne játszunk a fogalmakkal, ön 
és mindenki itt a teremben jól tudja, hogy 
a parlamenti törvényszék nem de la Motte 
asszony, hanem vádlottársa, Rohan herceg 
miatt Ült össze, akinek Őfelsége megen-

fedte, hogy olyan törvényszék előtt véde-
ezzék, mely méltóságúnak megfelel. 
Elnök (csenget): A parlamenti törvény-

szék Illetékesnek jelenti ki magát az ügy 
tárgyalásáru. 

Fleury: Köszönöm. (Jeannehoz.) De la 
Motte asszony, utoljára szólítom fel, te-
gyen végre töredelmes vallomást. Ismerje 
•be ibűnét . . . Beismeri? 

Jeanne (szelíden): Nem. 
Fleury: Vigyázzon, mert minden tagadá-

sát összetörjük. 
Dolliét: Kérem az ügyész urat, ne fe-

nyegesse védencemet. Bár megértem bosz-
szúságát, mert itt egy bűnpor van, bűnjel 
nélkül — egy óriási ékszercsalási ügy ék-
szer nélkül. 

Fleury : Legyen nyugodt ügyvéd úr, ki 
fogjuk deríteni, hova tünt az ékszer. 
(Jeannehoz.) Átvette Böhmer és Bassenge 
ékszerész uraktól a gyémántnyakláncot? 

Jeanne: N e m . . . Nem is ismerem őket. 
Fleury: Beszélt ez ügyben Rohan her-

ceggel? 
Jeanne: Nem. 
Fleury (az elnökhöz): Tisztelettel kérem 

az elnök urat , hogy a bizonyítások lezárá-
sául legyen kegyes elrendelni elsősorban 
Böhmer és Bassenge szembesítését a vád-
lottal. 

Elnök: Vezessék be őket. (Int a teremör-
nek, aki néhány pillanat múlva bevezeti 
Bőhmert és Bassenget. Két árnyék, össze-
törve a veszteségtől és a kétséabeeséstőL) 

Fleury: Álljanak i d e . . . szembe a vád-
lottal . . . aki önöktől a kétmilliós nyaklán-
cot k i c sa l t a . . . és aki most azt állítja, 
hogy nem ismeri Önfke t . . . Mit szólnak 
ebhez? (Böhmer és Bassenge keservesen 
összenevetnek.) 

Bassenge: Az ő lakásán, az ő jelenlété-
ben írta alá Rohan herceg a nyaklánc vé-
teléről szóló szerződést. 

NELVONAS 
Fleury (diadalmasan felmutatja az iratot 

a bírák felé): I t t a szerződés, tJeannehoz.) 
Mit szól ehnez? 

Jeanne: En semmiféle szerződésről nem 
tudok. Semilyen szerződést nem írtam 
ulá. 

Dolliét: Rajta van de la Motte asszony 
neve? 

Fleury: A neve nincs raj ta , d e . . . 
Jeanne (enyhe méltatlankodással): Akkor 

mit akarnak tőlem? 
Fleury: Az ékszer az ön kezén sikkadt el. 
Jeanne (angyali ártatlansággal): Miféle 

ékszer? . . . Hónapok óta halion itt egy ék-
szerről . . . börtönben tartanak miatta . . . 
hol van?». . Mutassák meg legalább. 

Fleury: A térje kicsempészte Angliába. 
Jeanne: Férjem előkelő rokonai látogatá-

sára a lóversenyekre ment ki Angliába . . . 
Igazán nem szép, hogy egy távollévőt gya-
núsítanak . . . valami ékszer miatt , amit 
senki sem látott, ami talán soha nem is lé-
tezett. 

Bassenge (remegve): Nem létezett? Éve-
kig tartott, míg a köveket összevásárol-
t u k . . . külországból . . . számlákkal tudjuk 
b izonyí tani . . . (Irattáskájából papírokat 
szed elő.) I t t vannak, tessék. 

Jeanne (ajkbiggyesztve): S z á m l á k . . . Ki 
vannak legalább fizetve? 

Bassenge (dühösen): Hogy fizethettük 
volna ki? Miből? . . . Ha megcsaltak, ellop-
ták az ékszertől 

Jeanne (enyhén): Hallottunk már olyat, 
hogy esődbement emberek ilyen mesével 
akar ják a hitelezőket k i j á t s z a n i . . . hogy 
ellopták az éksze r t . . . amit talán ők dug-
tak e l . . . Miért nálam tartottak házkuta-
tást, miért nem náluk? 

Böhmer (szólni sem tud, csak Összecsapja 
n kezét ekkora szemtelenség hallatára). 

Bassengo (fulladozva Böhmerhez): Hal-
lottad! ezt?! Elnök úr! Ügyész Úr! Kép-
viselő urak! Magas b í r ó s á g i . . . Lehet ezt? 
Szabad ez? Hogy a tisztességes kereskedőt 
meggyanúsítsa a csaló, a hamisító, aki a 
királyné nevét merte ráhamisítani az ok-
mányra! 

Elnök (csenget): A királyné Őfelsége ne-
vét ne keverjék ebbe a piszkos perbe! 

Fletiry (Jeannehoz)! Ar ra feleljen, hova 
tünt az ékszer, amit Böhmer és Bassenge 
urak az ön jelenlétében» az öai lakásán át-
adtak Rohan hercegnek, ki viszont vallo-
mása szerint egy lakájnak adta át. Ki volt 
ez a lakáj? 

Jeanne (ünnepélyesen): Erről soha semmi 
körülmények között nem kívánok nyilat-
kozni. (Hangok a bíróságból: Ahá, ki volt 
a lakáíf Honnan jötttt) 

Fleüry (élesen): Majd én megmondom . . . 
Azt a lakájt , akiről ön ilyen ravasz cél-
zással el akar ja hitetni, hogy a legmaga-
sabb személyek szolgálatában állott, előke-
rítettük végre s módunk van szembesíteni 
önnel. (Elnökhöz.) Kérem Viliette de Re-
tenu* elővezetését 

Elnök (int a teremőrnek.) Elrendeltetik. 
(Az ékszerészekhez.) Önök elmehetnek. 

Bassenge: Es a kárunk? A nyaklánc? 
ötszár. darab gyémánt, a ranycsa tokka l . . . 

Elnök: Ha megkerül, majd visszakap-
ják . . . A maguk kihallgatása véget ért. 
(A két kereskedő kétségbeesve néz egymás-
ra és kitámolyog. Reteaux't bevezetik.) 



Fleury: Alljou ide, Víllette de Reteaux 
és ismeieije meg szeintoi-szembe de la 
Motte asszonnyal,, amit már rendesen, tisz-
tességesén, töredelmesen Önként bevallott. 

iteteaux: Here,m szepen, ha a?t embert 
egyszer megcsíp téli, nincs értelme inger-
kedni a hatósaggal. 

Elnök: Beismeri, hogy bűnös? 
Reteaux: Bocsánatot kérek, elnök úr — 

szubjektíve nem. En csak azt csináltam, 
amivel megbíztak . . . Pici do lgoka t . . . Kaí-
ligraíáltam. 

*leury: Hamisított. 
Reteaux: Utanoz tam. . . Idementem, oda-

mentem, ahova küldtek . . . 
Fleury: Maga de la Motteék szolgálatá-

ban á l l o t t . . . Milyen minőségben! 
Reteaux: Mindenes voltam, Jtérem . . . 
Fleury: ö n hamisította a szerződésre a 

királyné aláírását! 
Reteaux (csaknem büszkén): Eni 
Fleury: De la Motte asszony megbízásá-

b ó l . . . 
Reteaux: Igen. 
Fleury: ön jelent meg azon a nevezetes 

estén, mikor az ékszerészektől a nyakláncot 
kicsalták, mint udvari komornyik! 

Reteaux: Voltam bátor. 
Fleury: Átvette a hercegtől az ékszert, me-

lyet aztán darabokra törtek, a gyémántok 
jelentékeny részét de la Motte Angliába 
vitte, a kisebb darabokat ön adogatta eh 
így volt! 

Reteaux: Igen. De a pénzt az utolsó sou-% 
beszolgáltattam. 

Fleury (a bíróság felé): E vallomás alap-
ján de la Motte asszony ügyéhein az ítélet 
nyugodtan meghozható. (Jeannehoz.) Van 
valami megjegyzése az elhangzott vallo-
másra! 

Jeanne (nyugodtan): N i n c s . . . nem is le-
het . . . mert én ezt az embert nem ismerem. 

Fleury (az asztalra csap): Hagyja miár 
ezt az együgyű hfczudozást! Merészeli azt 
állítani, hagy Vifllettè de Reteaux nem volt 
az Ön szolgálatában! 

Jeanne: Volt egy ilyen nevű ember a szol-
gálatomban, de ez nem leihet az. 

Jegyző (olvassa): Viliette de Reteaux — 
tizenöt év óta száanontartva, mint közveszé-
lyes csavangó, . . lopásért öt ízben börtön-
ben ü l t . . . csalás, okirat hamisításért hat-
hónapi gályarabság. Házasságszédelgésért 
egy év . . . Hamis tanuzásért három civ . . . 
Pénzhamisításért tüzes vassal való meg-
bélyegzés. Párizs területéről örökre ki-
tiltva . . . ( faj ta lankodásért . . . 

Jeanne (szikrázó dühvel az ügyészhez): 
Ez az ön ko rona t anú j a ! . . . Ez az elbocsá-
tott cseléd, százszoros gazember és hami-
sító! . . . Ha ez az ember volt, aki nálam 
Bzolgált, én is csak az 'áldozata vagyok, ez 
okozta mihden bajomat! Hát ha ennek az 
embernek a vallomása elég arra, hogy el-
ítéljenek, há t t e ssék . . . (A birós\cíg felé.) 
Tessék engem ennek a vallomásnak az 
alapján elítélni! 

Mirabeau (a bírák soraiban feláll): Szót 
kérek, elnök úr. Sok bíró és képviselőtár-
sam nevében kijelentem, nem engedhetjük, 
hogy ez a per egy rosszul előkészített közön-
séges csalási üggyé degradálódjék . . . Ha az 
volna, iga/a van Doillét ügyvéd óraak. el-
intézhetné Franciaország akármelyik rendes 
b í rósága . . . De mi itt de la Motte asszony 

m  

szereplése és az egész ügy körül rejtélyeket 
látunk. Mi ennek a pernek hátterére va-
gyunk kíváncsiak — Rohan szerepére, a ki-
rályné szerepére . . . 
(A royalisták felugrálnak. Izgatott Jeiabálás: 
-- Rágaitnaz! — kendre! — Vonják meg tőle 
a szót! — Ne keverje bele a királynét! stb.) 

Elnök (csenget). 
Mirabeau (nyugodtan megvárja, míg ct 

zaj lecsihapui): i t t egy szerződésről hallot-
tunk, amelyen a királyné aláírása van. 
(Hangok: Hamisítás!) Kétmilliós ékszerről 
hallottunk, ami eltűnt. (Hangok: Ehhez 
semmi köze a királynénak!) Majd meglát-
juk! A közvélemény nem téved, mikor e per 
igazi vádlottjait nem csupán a horogra Ke-
rült melléki'igurákban lát ja, hanem a parla-
menti törvényszék elé akar ja idézni a nép 
mérhetetlen nyomorának előidézőit, a leg-
felsőbb körök romlott erkölcseit, minden 
baj forrását: Mária Antoniette-et. 
(Óriási tiltakozás tör ki, melyben a szónok 
szavai elvesznek. A forradalmárok és roya-
listák felugrálnak: Hogy merészeli! Igaza 
van! Vonják meg tőle a szót! Igaza van... 
Erről van szó ... Gyalázat! Rendre! stb 
És az óriási zűrzavarban mosolyogva áll 
Jeanne. Végre az elnök, aki hasztalan igyek-

szik rendet teremteni, feláll és int.) 
Elnök: Az ülést felfüggesztem! 

(Sötétség.) 
(Mindenki elfoglalta helyét. A képviselők 
néma csöndben figyelnek — a bírák előtt 

teljes díszben Rohan herceg áll.) 
Fleury: Rohan herceg, főalamizsnás mes-

ter, a Szentlélek Rend nagymestere, a 
Saint War t d'Arras kommendatoréja, stb. 
azzal van vádolva, hogy súlyosan meg-
sértette az Udvar, a Királyság, különösen 
a Királyné tekintélyét azzal, hogy őfel-
sége személyét egy ékszerlopás és csalás 
botrányába keverte, hamisított aláírását 
egy szerződésben felhasználta, tápot adott 
megtévesztő mendemondáknak és rágal-
maknak, sőt büntetendő merészséggel fel-
tételezte a királyné őfelsége hozzájárulá-
sát egy titkos találkához. Mindezen cse-
lekmények példás büntetést érdemelnek. 
Bűnösnek érzi magát! 

R o h m : Igen. 
Elnök: Mit tud mentségére felhozni! 
Rohan: Jóformán semmit . . . Legfeljebb 

hiszékenységemet és az ügyességet, amely-
iyel behálóztak. Az ügyész úrnak hivatása 
és kötelessége ellenem a le«rerősebb vádat 
kovácsolni és a legmagasabb büntetés ki-
szabásiát indítványozni. Kérem tegye e z t . . . 

Elnök: Ugy látom, Eminenciád gyen-
gélkedik. Foglaljon helyet. 

Rohan: Köszönöm. (Az elnök intésére a 
teremörök karosszéket hoznak, amelybe 
Rohan, szembe a közönséggel, leül.) 

Fleury: Mit gondolt Eminenciád. mikor 
megkapta a hírt . hogy Őfelsége a királyné 
találkozni akar önnel a parkban? 

Rohan: Azt gondoltam, hogy a könyöru-
letnek, a szánalomnak egy villanásában 
őfelsége . . . impulzív természetével . . . 
azt a szokatlan módot választja . . . hogy 
bocsánatát tudtomra adja . . . A jelenet 
ineerhatott és megrázott . . . Szemeim ho-
mályosuk voltak a könnytől . . . A ruha, 
a paróka, a megtévesztésig hű volt . . . 
Egy fa árnyékában állottunk — éjjel. 

Mirabeau: Szót kérek, Elnök úr! Fenn-
forog annak a lehetősége, hogy nem ez a 



hölgy volt, a,kivel Ön a trianoni parkban 
találkozott. 

Rohan (nem felel, mert meglepi ez a 
kérdés, melyet már 6 is felvetett magának.) 

Mirabeau: Mert azt mondja ön, hogy a 
homályban, a fák alatt nem látta jól az 
arcát, s a kisasszony szintén nem emiék-
saik a jelenetre . . . Lehetséges, talán, 
hogy a megtévesztések e különös játéká-
ban önöket is megtévesztették! 

Rohan: Erre nem tudok felelni. 
Mirabeau: Miért keresünk mindenáron 

homályt ott, ahol talán világosság van. 
Miért ne hagyjuk figyelmen kívül azt a 
maskara játékot, s miért ne fogadjuk el, 
ami valószínű, hogy amint öeminenciája 
jó érzékkel feltételezte, hirtelen impulzu-
sában a királyné jött el a találkozóra, — 
ő írta a leveleket, amiket őemnlenciája 
olyan sietve elégetett és az ékszert ott kell 
keresni, ahol van . . . (A royalisták feU 
morajlanak.) 

Fleury (felugrik): Ez a gyanúsítás aljas 
és abszurd! . . . Hiszen őfelsége felhábo-
rodott panaszára indult meg a per! 

Mirabeau: Mert a botrány már nem volt 
elkerülhető! 

Elnök: Az Igazság érdekében egy kije-
lentést kell tennem. Megbíztam a Nemesi 
Bizonylatok és Levéltárak igazgatóját, vé-
gezzen ezirányban kutatásokat s tegyen 
jelentést. Ez a jelenté« éppen most érke-
zett hozzám. (Az iratok közül egy köte-
get vesz elő.) Jeanne de la Motte, született 
Jeanne de Saint Remy, akinek édesatyja 
Conrad de Saint Remy, tökéletesen elszegé-
nyedve és leziillve, koldussorban halt meg 
a Hôtel de Dleux-ben . . . Mivel közkölt-
ségen kellett eltemetni, kikutatták illető-
ségi helyét. És ezen a nyomon eljutottak 
a dédapához, François de Saint Remyhez, 
aki Fontatetben nagybirtokos volt, de 
egy politikai per során birtokát elkoboz-
ták. Viszont itt már a családfája, apán és 
nagyapán keresztül egyenes vonalban ve-
zet két századon végig le egészen Henry 
de Salnt-Rémy Valoishoz, aki II. Henrik 
király vérségi rokona volt. Az a különös 
eset áll tehát elő, hogy a hamisított ok-
mányok dacára, a Valois származás két-
ségkívül kimutatható. (Mozgás a birák so-
raiban.) 

Mirabeau: Felkérem, elnök úr, ennek az 
előkelő származású hölgynek szembesíté-
sét Rohan herceggel. A herceg vallomásá-
ból nyilvánvaló, hogy őt is csapdába ej-
tették. Felvetem tehát a kérdést, — ki-
nek volt érdeke ezt a kegyvesztett, gyűlölt 
embert, tőrébe csalni, pláne, ha még ezzel 
egy kétmilliós értékű ékszert Is meg lehe-
tett szerezni! (Nagy felzúdulás a royalis-
ták közt. — Megint gyanusit! Rágalmaz!) 
Nem rágalmazok, csak kérdezek! 

Fleury: De la Motte asszony megbízha-
tatlanságáról és bűnösségéről teljesen 
tiszta képet kaptunk. Nem tartom szüksé-
gesnek a szembesítést. 

Mirabeau (élesen): Ez azt jelenti, hogy 
az ügyész úr nem akarja tisztázni a per 
anyagát! 

Elnök (kis szünet után): Jeanne de la 
Motte asszony elővezetése elrendeltetik. 
(A teremőrök bevezetik Jeannet, akit most 
n legnagyobb érdeklődés fogad. Rohan fel-
kel és mint született loyális a magasabb 
származásúval szemben, meghajol előtte. 

Jeanne azonban, ki mit sem tud az elnöki 
kijelentésről, mindezt ellenséget és gúnyos 
aktusnak veszi. Ehhez képest elszánt, 
hetyke, magatartást mutat.) Jeanne de la 
Motte asszony, folytatjuk kihallgatását. 
Ezúttal Rohan herceg Oeminenciájával 
fogjuk szembesíteni. Előbb azonban — úgy 
tűnik a bíróságnak, — az ön személyi 
adatai kiegészítésre szorulnak. Milyen kö-
rülmények között élt ön, mielőtt az ék-
szerügy kipat tant! 

Jeanne (gyanakodva): Ehhez mi közük! 
Jó körülmények közt éltem. 

Fleury: De miből! A vizsgálat kiderí-
tette, hogy maguk kastélyt béreltek Tria-
nonban, majd Fontatetbe mentek nyaralni. 

Jeanne (hetykén): No és! Miért ne ve-
zethettem volna udvartartást , mikor é n . . . 
(azt akarja tmondani, hogy »királyi vér-
ből származom« de már annyiszor letor-
kolták, hogy elhallgat) . . . eleiget szen-
vedtem életemben . . . 

Fleury: Az se igaz. ön, mióta Biancourt 
grófnővel örökbe fogadtatta magát, vi-
szonylag jól élt. Férjével együtt, minden-
féle szélhámos módon sok pénzt szereztek 
és ezenfelül mindenütt adósságot csinál-
tak. Ezt is kiderítette a vizsgálat. 

Jeanne (dühbe jön): Hát azt nem derí-
tette ki, hogy az apám éhenhalt és én 
mint gyerek az utcán . . . (Elhallgat.) 

Elnök: Mondja csak. 
Jeanne: Miért ne mondanám! . . . nem 

szégyenlem! Szégyéljék azok, akik nem 
törődtek velünk! hogy piszokban, nyomor-
ban, éhesen az utcája hagytak, koldiulmâ' 
. . . engem kisemimtetek az életeimből, az 
örökségemből . . . hiszen én ... . (elhallgat, 
elbátortalanodik, szinte szégyenkezve, mint 
akinek úgysem Mszik el) . . . királyi vér-
ből . . . 

Elnök (jôindulatxïan): Tudjuk kérem. 
Jeanne (mentegetődzve): Az apám min-

dig mondta . . . 
Dolliét: Mondja csak bátran. Az imént 

olvasták fel ebben a teremben a Nemesi 
Levéltárak okmányát, amelyből kiderül, 
hogy Önnek igaza volt . . . ön de la Motte 
Remy Valois asszony — valóban királyi 
vér, II . Henrik leszármazottja. 

Jeanne (szétnéz a teremben, hogy néni 
üznek-e vele tréfát. — Az ügyész idegesen 
dobol, — Rohan, mint született loyális, 
meghajtja előtte a fejét.) 

Elnök: Ez így van, Madame. 
Jeanne (alig tud magához térni, s ember-

telen zavarában nevetgélve): Mindig 
mondtam . . . Tudtam. (Nagyot sóhajt és 
a boldogság extázisában): Hát igazam 
volt ! . . . (nagy szünet). 

Elnök (szünet után): Jeanne de la Motte 
Valois grófnő, Rohan herceg öeminen-
ciája méltóságához illő Őszinteséggel el-
mondta nekünk a történetet addig, amíg 
neki része volt benne . . . most öntől vár-
juk a folytatást. Biztos vagyok benne, 
hogy ön származására való tekintettel is 
a tiszta igazságot fogja vallani. 

Jeanne (méltósággal): Ez a figyelmezte-
tés felesleges volt. Alantasabb embernek 
hazudni nem passzió . . . legfeljebb véde-
kezés. 

Fleury (előrehajol): Jeanne de la Motte 
Valois grófnő, szíveskedjék megmondani, 
mi történt a nyaklánccal. 
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Jeanne: A nyakláncot eredetileg őfelsé-
gének, a királynőnek szántam . . . Azon-
ban, nem úgy történt, ahogy elképzel-
tem . . . 

Fleury (most nagy csendben felteszi a 
döntő kérdést); Ismerte Ön őfelségét? ösz-
szeköttetésben állt vele? 

Jeanne (nagy szünet után — zavarban): 
Nem . . . őfelsége nem tudott a dolog-
ról . . . Nekem . . . addig . . . nem volt 
alkalmam beszélni felséges rokonommal. 
(Sötét. A függöny lemegy, majd egy perc 
múlva ismét felmegy. — Éjfél. Most már 
fáklyák is vannak a teremben, kísértetie-
sen lobogva. A vádlottak: Rohan, Jeanne, 
d'Oliva, Reteaux, a biróság előtt állnak. 
Az egész terem, a zsűri tagjai is, állva 

hallgatják az elnök ítélethirdetését.) 
Elnök: A parlamenti bíróság őfelsége a 

király nevében ítéletet hirdet. Rohan her-
ceg őeminenciáját, szótöbbséggel a bíró-
ság minden vád alól felmenti. Viliette de 
Reteaux-t csalás, hamisítás vétségében bű-
nösnek találta a bíróság s ezért örökre 
száműzetik. 

Reteaux (meghajol): Köszönöm. 
Elnök: Jeanne de la Motte asszony az 

összes ellene emelt vádakban bűnösnek ta-
láltatott saját beismerése alapján és ezért 
életfogytiglan, a Salpiétre fegyházba zá-
ratik, előbb azonban ez ítélet kihirdetése 
Uítán. még ma hajnalban hóhérkéz fogja 
megbélyegezni, a tolvajoknak járó szokás 
sos módon. (Mindenki dermedt érdeklődése 
Jeanne felé fordul). 

Dolliét (Jeanne felé indul kiabálva): Ez 
ellen fellebbezek . . . ez embertelenség . . . 
Halasztást kérek! 

Elnök: Fellebbezésnek helye nincs! 
Mirabeau: Ezt a felséges rokon helyett 

kapja! 
Dolliét (Jeannehoz, kétségbeesve): Kér-

jen . . . könyörögjön! 
Jeanne (büszkén): Miért? Engeim a. bör-

tönben hagynak? 
Dolliét: De megbélyegzés! Szerencsét-

len! Nem értette az ítéletet? A hóhér tüzes 
vassal fogja hajnalban meztelen vállára 
égetni a T betűt! . . . 

Jeanne (vállához kap, most ébred a ször-
nyű büntetés tudatára, sikolt.) 

A füagöny lemegy 
s a függöny mögött, mintha már az Ítélet 
végrehajtásának lennénk tanul, a sikoltás 
tovább crescendozik, nagy, zúgó morajlás 

kíséretében. 
A függöny felmegy. 

Börtöncella a Salpiétre fegyházban. Vas-
ágy. Asztal — két szék. Az asztalon befö-
dött csajka, mellette fekete kenyér, vizes 
kancsó. Késő délután. Jeanne a vaságyon 
fekszik felöltözve. Sötét zsáksrrrÜ ruha 
van rajta. Szunnyadozik — időnkint fel-
felnyög. Nyilván még fái a megbélyegzés 
okozta frisx seb. A ce iában van Caplios-
tro is. — Kam fek*temhás ember, nyílván 
a fegyház igazgatója jelenik me a az ajtó-
ban, nem szól, csnk erélyesen int a kezével 
Cagliostrónak, hogy gyorsan el innen, de 
mielőtt CagUostro kimehetve, wáris sietve 
helév egy sürfín tefd+yolmnH bfiigy. Cag-
Uostro végignéz rajta, alnkfáról, tnr+rísd-

i fölismeri s mint nkit feibeütöttek, 
szájtátva, elbámu'vo kihátrál a ceVáhól. 
mvluwek ajtn.iát a férfi behiizzn s 6 m nan 
is "Itünik. A hölgy lassan előrejön, felhajt-
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ja fátyolát, Jeanne ágya. felé hajlik érdek-
lődő kíváncsisággal. 

Jeanne (mint aki látomást lát, felemel-
kedik, felül, majd folyton látogatójára 
nézve, mélyen meghajlik). 

Mária Antoinette (gyöngéden felsegíti): 
Semmi ceremónia . . . Hogy van ? 

Jeanne: Felség . . (Hosszan, a legna-
gyobb érdeklődéssel nézik egymást.) 

Mária Antoinette (végre megtöri a csen-
det): Milyen érdekes itt . . . (körülnéz). 
Egész nap egyedül? 

Jeanne: Igen. 
Mária Antoinette: Nem a legrosszabb. . . 

Jól e l l á t j ák? . . . Milyen a koszt? 
Jeanne (az asztalon lévő csajkára mutat.) 
Mária Antoinette (leveszi a csajka fede-

lét, örömmel): Lencse? . . . nagyon szere-
tem . . . s a kenyér . . . érdekes . . . — 
sosem láttam ilyen fekete kenyeret . . . 
(Megint körülnéz.) Milyen kevés kell az 
embernek — (Lázas érdeklődéssel) No most 
mondja el, hogy történt? Hogy volt a . . . 
hóhérral? 

Jeanne: Borzasztó v o l t . . . 
Mária Antoinette: Szemtoenállt vele! 
Jeanne: I g e n . . . 
Mária Antoinette: Hol történt? 
Jeanne: A börtön udvarán. 
Mária Antoinette: Magát k ivezet ték . . . 
Jeanne: Igen. Nekem mondták, hogy ezt 

a borzalmat végre akar ják h a j t a n i . . . de 
én nem tudtam elképzelni — nem hittem . . . 

Mária Antoinette: No, igazán sajnálom, 
— Breteuil csak aikkor jelentette, mikor 
már megtör tén t . . . nagyon rossz néven vet-
tem . . . szóval, magát kivezették és már ott 
á l l t . . . a (Halkan.) h ó h é r . . . 

Jeanne: A segédek me'grohantak. . . letép-
ték rólam a r u h á t . . . és jött felém a hó-
hér . . . a tüzes v a s s a l . . . 

Mária Antoinette (izgatott érdeklődéssel): 
Es magta? 

Jeanne: Nem hagytam m a g a m . . . rúg-
tam . . , karmoltam . . . harcoltam v e l ü k . . . 
ha rap t am. . . védekeztem . . . kitéptem ma-
gam . . . menekülni a k a r t a m . . . a nép üvöl-
tött . . . megint lefogtak . . . a hátamra aknr-
ták sütni a bé lyege t . . . beleharaptam a hó-
bér kezébe. . . a vas elcsúszott és (Mellére 
mutat.) ideégette . . . 

Mária Antoinette: Borzas?tô . . . bor-
zasztó . . . Még tán jobb a halál. (Elgondol-
kodva.) Nagyon é rdekes . . . Én nem harcol-
tam volna velük. . . az embernek tudni kell, 
h^prv ilyenkor már úgyis hiábavaló, akkor 
már csak arra k<»ll gondolni, hogy győzze 
le őket. (Élénk elkéweléssel.) Mondjuk. Ht 
az u d v a r . . . tele néppel, (Már az ajtónál.) 
innen lén ki a* ember a scenár iába . . .a 
kerei hátrakötve? 

Jeanne (aki nagy érdeklődéssel nézi ezt a 
.wfr/rt)? Igen. 

Mária Antoinette (hátmtesH a kezét, las-
san előrelép): és akkor meglátja a . . . hó-
b é r t . . . és a tömesret . . . és végignéz raj-
tuk . . . teljes nyugalommal. . . mesrvetés-
s « l . . . amilyet nr a e*tirhe megérdemel . . . 
Hogy utálom őket! (Kis szünet.) A hóhérra 
nem tudnék h a r a g u d n i . . . A hóbér — az 
valami különös . . . tudom, hogy szeerény és 
durva f*fVók. . . de borzák — a sorsot — a 
balált. (El"éz. elaondot^nfílf.) F?pk ** lora-
7án nasrv doltrok.. . (MagábnHér.) Kedve-
sem. Hr»7án rettentően sajnálom, ami ma-
gával t ö r t é n t . . . pláne, hogy hallöm . . . 



hogy ma»« tulajdonképpen Valois leszár-
mazott t Igaz i 

Jeanne: Igen, f e l s é g . , , én királyi vér-
b ő l . . . ^ 

Mária Antoinette (kedvesen): Ó, milyen 
tfatális . . . Nem értem, hogy jutott ideáig 1... 
Nem tudtunk m a g á r ó l . . . Igazán, szívesen 
segítettem volna . . . kedves rokon . . . 

Jeanne (sírva fakad a boldogságtól). 
Mária Antoinette: Ne s í r j o n é n tudom, 

hogy magát Rohan vit te b e l e . , . az az oka 
mindennek, az ravasz, r a f f iná l t , o k o s . . . 
gazember. 

J eanne (abbahagyja a sírást, csodálkoz-
va): Okos? 

Mária Antoinette: Muszáj, hogy okos le-
gyen, aki ilyet k i t a l á l . . . 

Jeanne (őszinte éráeklődésssel): Mondja, 
felség, miért haragszik úgy Rohan her-
cegre I 

Mária Antoinette: Ha én azt tudnám! Az 
anyám is mindig szidta. Szegény, jó ma-
ma . . . milyen rendes, aranyos, okos, szor-
galmas asszony v o l t . . . engem hogy szere-
tet t . . . (Sóhajt, teljesen elfeledkezve arról, 
hogy egy börtönbezárt tolvajnővel van 
együtt.) Milyen volt a maga édesanyja! 

Jeanne : Nem ismertem, — alig voltam 
kétéves, műkor meghalt. 

Mária Antoinette: Ó , , . , az borzasztó le-
het , úgy nőni f e l . . . Látod, az én életem 
addig volt boldog, amig tizennégy éves ko-
romig a szigorú mama mellett lehottem — 
B é c s b e n . . . Tizenötéve» koromban már fér j-
jnél v o l t a m . . . 

Jeanne (sajnálkozva): I s t e n e m . . . 
Mária Antoinette: De csak huszonkétéves 

koromban lettem asszony . . . Istenem . . , 
(Huncut bizalmassággal.) Hiszen tudod ' . . . 
szegény L a j o s . , . (Nevetnek.) 

Jeanne (most már szintén bizalmasabb 
mer lenni): Hogy vaunak a gyerekek! 

Mária Antoinette: Sok aggodalmam van 
a dauphin m i a t t . . . olyan gyengécske . . . 
úgy f é l t j ü k . . . hanem, Elisabeth, é d e s . . . 
Miiyen a f é r j e d ! Hogy él tek! 

J eanne : Percig se volt n y u g t u n k . . , Ne-
kem senki sem s e g í t e t t . . . mindent magam-
nak kellett k i t a l á l n i . . . még se sikerült, 
hogy fel jussak . . . 

Mária Antoinet te: H o v á ! 
Jeanne : H á t . . . o d a . . . ahol a helyem 

v o l t . . . az u d v a r h o z , . . felséged közelébe. 
Mária Antoinette (kicsit gondolkozik): 

Tudod, hogy szeretnék onnan elmenni! Hi-
szen ez a c e l l a . . . no, nem m o n d o m . . . de 
egy szoba va l aho l . . . ahol az ember egye-
dül l e h e t . . . s ahol olyan történik, ami iga-
zán érdekes . . . nem tudom, mikor volt Ilyen 
jó félórám és jó beszélgotésem . . . Sajnos, 
mennem k e l l . . . (Kis szünet.) Mondjad, hová 
lett az a n y a k l á n c ! . , , No, nekem meg-
mondhatod . . . én most m á r mindent meg-
értek . . . Csak azért szeretném tudni, mert 
Lajossal folyton v i t a t k o z u n k . , , ő azt 
mondja, neked basznod volt be lő le . , , 

Jeanne (a mellén szétnyitja a ruhát, mu-
tatja a sebét): Ez. a hasznom volt belőle. 

Mária Antoinette: ó , Istenem, hogy saj-
nálom . . . 

J eanne : Most már semmit sem sajnálok, 
(irtózatosan kezd zokogni.) 

Mária Antoinette: No, ne s í r j o n . . . (Vi-
gasztalva.) az embert érik az életben kelle-
metlenségek . , . Bátornak kell l e n n i . . , No, 
ne s í r j o n . . . Ide hallgasson. Most innen el-

megy. Ez mind elő van készítve. Londonig 
szabad az út. Ott fel fog ja keresni egy meg-
bízottam. Attól pénzt k a p . . . É r t i ! No, Is-
ten vele . . . (Kezét nyújtja.) 

Jeanne (lehajol, kezetcsókol). 
Mária Antoinette (magához öleli « most 

igazán egy pillanatig mint két jó rokon 
egyesül az Ölelésben ez a két különös sorsú 
teremtés. Azután Mária Antoinette az ajtó-
hoz megy, kiszól); P o l i g n a c . . . 

Pollgnac (karján egy köpennyel belép): 
(Most a köppenyt ráadják Jeanrierß, Mária 
Antoinette fejére teszi a saját fátyolos ka-

lapját és kiküldi őket.) 
Mária Antoinette: Csak feltűnés nélkül. 

Az Igazgató t u d j a . . . Pere múlva utánatok 
m e g y e k . . . 

(A két nő kimegy, az ajtó becsapódik.) 
Mária Antoinet te (egyedül marad, fei- és 

alájár a cellában, felizgatva, mintha meg-
érezné a sorsát. Még az ágyra is lefekszik 
egy pillanatra, de aztán felijed... Félelem 
fogja el, most már ki akar menni. Zárcsflt-
tand&ra ijedten visszafekszik, a fal felé 

fordulva.) 
(Belép: Börtönőr, Cagliostro.) 

Cagliostro (halkan): Alszik! 
Börtönőr: Dehogy alszik, csak f e k s z i k . . . 

beszélhet e n n e k . . . nem válaszol ez senki-
nek. 

Cagliostro: Hagyjon vele egyediül. 
Börtönőr: Látogatási idő öt perc. (Dör-

mögve kimegy). 
Cagliostro (odalép Jeanne ágyához): Hogy 

érzi magát , J e a n n e ! , . . Cagliostro van itt . 
Balsamo József. Há t ezt rosszul csinálta, 
grófnő, azaz pardon, ez a cím már túlhala-
dot t : fenség! Fenség, ön az utolsó pi l lanat-
ban nagy hibát követett el. Ha tagad, épp-
úgy felmentik, mint Rohan herceget. Maga 
volna ma a legünnepeltebb asszony Párizs-
b a n . . . ehelyett ez a fogház. Ri tkán talál-
koztam ilyen mohó, színes, kis pillangóval, 
mint maga — micsoda ha ta lmas élet ós 
fényvágy — egy Ilyen nőd t e s t b e n , . , és 
hogy letörték. Maga tulajdonképpen a ki-
rályné áldozata. Mert tud'ja, úgy-e, hogy 
azt a büntetést kapta , amit Már ia Antoi-
nette-nek kívántak. Szörnyen népszerűtlen, 
szegény, nemcsak a népnél, hanem »áriát 
köreiben i s . , . A részvét maga i ránt óriási. 
Lá t tam az ívet a börtön i rodájában. Majd-
nem az egész arisztokrácia lejelentkezett 
m a g á n á l . . . I t t valami nincs rendjén, Ez a 
nya/kláneper ós a nyomában támadt viha-
ros pletyka, nagyon megrázta a korhadó 
oszlopokat. Nagy bűzt szimatolok. Mert a 
ba.1 nem ott kezdődik, mikor a nép nyomo-
rában füvet eszik. A ba.1 ott kezdődik, drá-
gám, hof£y kirá ly testvéröccse, az orleánsi 
herceg gyűj tés t rendez a maga j avára , Lá-
zadások mindig felülről kezdődnek! . . . 
(A királyné feluarik és a? aitó fe~>* rohan.) 

Börtönőr (belép): A lá togatás i idő le-
telt . . . 

Királyné (kirohan). 
Börtönőr (körülnéz): Megszök te t t e . . . 
CmrUostro: A lázadások mindig felülről 

kezdődnek! 
FÜGOÖNY 

AraiuiszOhelesz. 
peneflT Barna vafjv feVet - }i 

ha *r KI f N « *.»*«• 
j Ean Raileusef ha'nrtlia 

.„„. hajai nyer az FI«ner-féle 
dl<Mclvomft<M. (1.60 nengrt). Eisner drogéri«, fôH kam. 
««áll Andrássy-úf 37. — Lerakatok : Szegeden Mannheim 
Sa« drogéria. Marosvásárhely—Tarst« Mnre« Fekete 

Mihály drogéria 
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N A G Y K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Megfejtésül beküldendő: vízszintes 1, 28, 37, 82 és függőleges 7, -29, 30, 56, 100. 

VÍZSZINTES; 
1. Babits-vers 

15. Altat lakása 
16. Tövises CÏ er je-növény, « ri-

biszke egyik alfaja; tööb faj-
tája ismeretes, bogyótermése 
miatt termesztik, de vadon is 
Bő 

17. Idegen női név; igy nevesik 
tréfásan Franciaországot 

11. Indogermán nép a Rigai-öből-
nél 

19. Lendület — közhasználat« 
idegen szávai 

20. Zokog 
23. Kát rámal kerekszám — 

a második as alsfi kétszerese 
23. Igsrag 
24. Régi hosszmárták = 1 896 m 
29. Szovjetorosz politikai hivatali 

1922-ben megszűnt, most a 
a . P. U. működik helyette 

26. Növény lesz belőle 
28. Egy régi, népszerűi slágerdal 
29. Utca — franciául 
39. Idegen kettősbangzó 
37. A mozivászon első osillaga 
39. Bögő közepe 
40. Folyó — spanyolul. 
41. Hires olasz bűvész ás ezer-

mester (1793—1883). Beutazta 
Európát g a Kelet egy részét 

43. E-vel: német folyam 
44. Azono« betűk 
48. Eleven 
40. Mássalhangzó 
48. F. T. 
49. Algebrai rövidités 
51. Édes — magánhangzói nélkül 
52. Képző 
53. Festő szerszáma 
54. Igy kezdődik Heine előszava 

a »Dalok könyvééhez 
55. Jacques Deval nagysikerű 

vígjátéka. Nálunk a Vígszín-
ház játszotta 

57, Námet matematikus ás fizikus 
(1707—1783), Szentpáterváron 
volt egyetem! tanár. Művel a 
differenciál-számításról ás a 

bolygók mozgásáról alapvetőek 
58. Nyomdászat! műszó 
00. Göngyöleg — angolul 
01. . . . a jelenlót paroát s óráját! 
82. Állóvíz. Legnagyobb a Kaspi 

(440.000 km?), legmélyebb a 
Bajkál (1600 m) 

63. I. L. T. 
64. Keresztül jutnak 
65. ő . A. 
06. Szeszes ital 
67. Balatoni nyaralóhely 
68. 588 km? kiterjedésű angol szi-

eat az Ír-tengerben. Fővárosa 
Castletown 

70. Pipa része 
71. Űgi 
72. Világrész fele 
73. Római ketlea 
74. Len — kevert betűi 
75. A vízililiom francia neve 
77. Az asazlr királyok fővárosa 

volt a Tigris balpartján. Kr, 
e. 606-ban pusztult el 

78. Norvég város a Mjös-tó mel-
lett 

80. Széria 
82. Zllahy Lajos színmüve 
83. Megvet 
84. Egész, sértetlen 
85. ftkftr — angolul 

87. Méhlakás 
88. Aztán vég» 
90. Német helyhatározó 
91. Fül — angolul 
92. Igekötő 
93. Kar — németül 
94* Gárdonyi Gáza posthumus 

elbeszélés« 
95. Szeszes Ital. Leghíresebb a to-

kaji, somlyói, ménesi, villá-
nyi, badacsonyi; külföldön a 
rajnai, ehainpagnei, bor-
deaux!, a spanyol malaga, az 
olasz Laorima Christi 

96. A legnagyobb magyar re-
gényíró monogrammja 

99. Sohanapjáig — latin kifeje-
zése 

100. Füstben van 
106. Zenei félhang 
108. Bablts-vers kezdete 
100. Orosz súlymérték 
110. Téma 
111. Igekötő 
112. Rangjelzés 
113. AUati hang 
115. Saját személyem 
116. Kihúzzák a sorsjegyét 
117. Irodalmi műfaj 
118. Törékeny 
119. Az olajbogyó német, angol, 

francia neve 
120. T. Z. 

FÜGGŐLEGES: 
1. Ívrét 
2. Agamemnon éa Klytatmnestra 

leány«, öccsének, Orestesnek 
segített megbosszulni apja 
meggyilkolását. Ezt a mitoló-
giai tárgyat Alsohylos, Euripi-
des és Sophokles is feldol-
gozta 

3. Cserepező 
4. Hegyrész 
5. Három — más nyelven 
0. Magyar szobrász. A budapesti 

Vörösmarty-szobor főalakját 
alkotta 

7. K. n. k, 
8. Elem 
9. Zöldfőzelék 

10. A három eredeti svájci kanton 
egyike a ViorwaldstWti-té 
partján. 1076 km*. Fővárosa 
Alfdorf 

U . Olasz helyeslés 
12. Zala vármegyébe való 
13. Tanú mássalhangzói 
14. Angol kötőszó 
17. Tagadás 
19. Páratlanujjú patás háziállat 
20. Növény része 

31. író és publicista név betűt. 
(Féltékenyek) 

33. Tengeri fürdő az Adria part-

Íán, Isztriában 
'ávol 

35. H.osaxúcsőrű, hosszúnyakú, 
hosszúlábú gázlómadár. Mo-
osaraklmn él, hallal, békával, 

rovarokkal táplálkozik 
30. Énekes, nótás 
37. Német ldőhatározó 
3». Friedrich Schiller történeti 

trilógiájának harmadik réssé 
30. Somerset Maugham egy no-

velláskötetének cime 
31. Partréulet 
33. Sark, földsark — németül 
33. T. B. 

34. Rém y de Gourmont francia 
ragényíró, költő, nyelvész, 
esztétikus és filozófus (1858— 
1915) egy természettudományi 
munkája 

35. Vége a táncnak 
38. Német humanista (1467—153«) 

A XVI. század Voltalre-Jénak 
nevezik 

38. Charles Dickens irét neve 
39. vissza: emelet — franoiául 
41. Tulajdona 
43. Lehot cipész — é» futballista 

is 
45. A légköri nedvesség Jégkris-

tályokban való lecsapódása, 
Beültetett vidéken gyakori • 
növényzet fokozott párolgása 
miatt 

46. Kisázsiai város, 1930 óta 
Törökország fővárosa 

47. Dúc — betűi keverten 
48. Vissza: vágéezarszám tehet 

i lyen 
50. A platinával rokon fém 
51. Vendég — németül 
52. V. 8. 
55. Toborzó vége 
5«. NéH Károly egy régebbi kis 

bohózatában szerepel ez a 
szállóigévé vált néhány szó 

57. Ilona — magánhangzói nélkül 
00. Nyakkendő — angolul 
61. Falu Felső Egyiptomban, a 

Nilus pariján, Luxor mellett, 
nevezetes romokkal 

64. A sors istennője a görög 
mítoszban 

66. Német költő (179»—1835) 
67. Nagy Lajos névb«tAi 
68. Positiv elektród 
6». Kör része 
71 pasa (Eduard Sobnltser 

német Afrika-utazó) 
73. Egy-két korty Jóféle 
75. Nem ezé 
76. E-vel: napszak 
77. Király — latinul 
80. A máj által termelt nedv 
81. Ritka — más nyelven 
84. Ez a lelke mindennek 

(névelővel) 
85. Nagyközség Fejér vármegyé-

ben 
88. Vlzvezetékhoz tartozik 

(névelő) 
90. Kicsinyít 
•1. Tinó — mássalhangzói 
92. R. G. 
93. Szakács teszi főzés közben az 

ételtel és Játékos a kártyával 
94. Haragból eredő indulat 
95. Dúlta — félmúltban 
96. Régi hosszmériék 
97. Frannlanvrivü cégtáblákon 

látható rövidités 
08. A föníciaiak nőlslensége, 

Baál felesége; tisztelete egésg 
Keleten tlteriedt 

100. Goethe regénve 
101. Fiatfc! németül 
103. Ajándékoz 
103. Vissza: batár 
104. Y. R. N. 
105. Szorzómnak van 
10G. Háziállat 
107. Dohányos tessi a cigarettával 
100. Kereskedelmi cikk 
110. Blrkövöis olvasható 
111. Visszasír 
114. A. W. 
115. Tollat forgat 
116. Tiltó szócska 
117. Vera kezdete ^ ^ 





M I M J E N A SZEHEJLEM K Ü K Ü L FOKOt i 
Beküldendők a nagybetűs definíciók megfejtései. 

VÍZSZINTES: 
I. PAUL GERALD Y, A MO-

DERN SZERELMI LIRA 
LEGNAGYOBB ALAKJA IR-
TA A »TOI ET MOI« OIMÜ 
VERSESKÖTETET, AMELY. 
BEN SZERELMI VERSEIT 
GYŰJTÖTTE ÖSSZE. A 
KÖNYV KIS HÁROMSOROS 
MOTTÓJÁT FOGLALTUK E 
SORBA 

1«. Minden pénzt megér 
17. »A« kuli kedvenc eledel*. 

Hogy miért? Másra ttom t«Hk 
II. Fertile, » világhírű olass éne-

kos keresztneve 
19, Előkészítsd as asstalt as ebéd-

hez 
30, A. » . V. 
at. Indiában van 
25. . . neas 
36. Kettőzött kettősbetti 
37. Exotlkus madár 
3«. Méltóztassák agy hetéráit-

vényj } 
30. Az ég kék ««in* 
30. 0. S. J. 
31* Azonos betűk 
33. Ura parancsait teljesíti 
3$. Folyó — spanyolul 
34. Tassélt átnézni Budára. Lét* 

ják? Úgy, na most tessék ba-
trni 

38. . , . . veréb ta» énekesmada-
rak egyik n*me) 

38. Azonos betűk 
40. Lévaiakban nagybetűvel ír-

luk, beszédben csak asért nam 
tesszük, mart nagybetűt nem 
ajtünk (én legalább is nem...) 

41. Török női név, da ha emlé-
keznek még Hyams fllmssi-
nésznőre, ö is Mt a ker°sit-
navet vtaelta 

43. Ma]d, hogy el nam t a l é l . . . 
45. »Lament a nap, de »még« 

csillagok nem jöttének* 
47. A régi rómaiak kőiül éltek 

abböl es élelmesebbek 
48. Súlyegység rövidítése 
SO. Omar népe 
81. 8«áj — határai 
53. West, amerikai filmcsillag v(. 

soli est a kerosstnavet. E* a 
hölgy képvisel) Amerikában 
a molett alak divatját. Egy 
Hímjével eljött hozzánk Is, 
Magbukni . . • 

53. A gyorsírás taltaléléját abban 
as úrban kall tisztelni 

84. Intő — réssé 
56, Es bizony nagyon keveset ér, 

mondhatni semmit 
57, Vallásrövldltés 
58, Művészi alkotás 
59, Pénteken péntek 
60, Gyere Weí 
83, S tolyé mellett gyássos vere-

séget szenvedett a portyázó 
magyar sereg. Még szerencse, 
hogy régen történt, Van vagy 
eter éve 

«3. Latin üdvöslégy 
64. Kellemes dolog 
89. Csaknem értés — még ]é, 

hogy hiányzik a vége 
70. Naturaltsstlkus módon tanul 

zenét 
71. Azonos betűk 
73. A kutyák első számű köz-

ellensége 
73. Kazánban található 
74. Udvariasabb a m*gázésnál 
75. Latin nőnemű személyesnév-
' más (ék. hibát 

78. A pap Igéje 
77. ö az a »kemény vltés«, aki 

»harminc nemes élén Budára 
tart* 

78. Ütlanul dús 
79. Láz — határai 
80. Betű (fon.) 
81. L. D. 
82. Helyet foglal (ék- hiba) 
84, Elhunyt magyar iró. Utóét ne-

veitek e l róla. (»Ének • bú. 
zamesökről«) 

85. Mint — németül 
86. A disznó kastélya 
87, Keleti László névbetüt 
88. A »Szomorú vasárnap« ssarxő-

jének monogramja 
89, Miki — vége 
91. Réjegyes 
93, Bárkájával as Ararat oeúoson 

kötött kl 
93. Pordított mutatósié 
94. A Hungária országoshirti vá-

logatott futballistája volt 
95. A jó tvé Ilyent hús a p o h á r -

pardon 1 a palackból 
SS. Itt — németül 
97. Görög betfl 
98. Csillagkép. As állatöv agyik 

tagja 
99. EZ A SZÖ BOLDOGÍTJA 

AZT, AKI KIMONDJA, AZT, 
AKINEK KIMONDJA, DB 
LEGJOBBAN AZ ANYAT, 
AKI ÖRÜL, HOGY VÉGRE 
ÁNYOS LEHET 

100. ELADÓ LÁNYOK ÁLOM-
LOVAGJA 

104. G. Y. S. 
106. Mértani test 
106. Szolgálatra jelöl ki 
107. Jé memóriája van önnek? 

Pár sorral előbb Clvashatta 
est a szót. Egyébként örmény, 
ország legmagasabb pontja. A 
lelkiismeretesség kedvéértj 
5157 méter 

108. Német hölgy nyújtja ét a «só-
val a »kosarat« 

109. Emalt zenei hang 
110. Rajtnak kívül mindenki 

FÜGGŐLEGES; 
1. ARNOLD BENNETT SZEL-

LEMES MEGJEOYZBSE! A 
NŐKRŐL ÉS A SZERELEM-
RŐL KÖZSZÁJON FOROG-
NAK- E SORBAN EGYIK 
RENDKÍVÜL TALALÛ MON-
DATAT ADJUK, AMELYBEN 
ÉRDEKES TÉTELT MOND 
KI A SZERELEM TARTÓS-
SÁGÁBÓL. EBBŐL IS LAT-
HATÓ, HOGY - ÉRTETT A 
NŐKHÖZ 

3. Faluvég (itt van a kurta kocs-
mai!?) 

3. Alphonse Daudet, a humoros 
regényirodalomnak is legklvá-
lóbb alakjai köxé tartozik. Itt 
egyik legismertebb humoros 
alkotásának főhősét adjuk 

4. Gyümölcs 
5. Ibsen Henrik »Peer Gynt« u, 

drámájához honfitársa Eduard 
Grieg írt színpadi kísérőzenét, 
amelyet axután két szvitté for* 
máit át.. E zenemű legismer-
tebb és legszebb része e sor 

6. Fél zsinór 
7. Olaszország uralkodójának 

e«yik neve 
8. Kerek, gömbölyű — németül 
9. Zenóbta — része 

10. Törvénykönyv rövidítése 

11. Vissza: isme 
13. Harmatb Imre nemrég meg-

jelent regénye 
13. Korszak 
14. S. I. L. 
15. Elsőszülöttségét egy tél len-

cséért adta el 
19. r. 
33. Csillag a film egén 
33. AMIRE NŐ ÖS FÉRFI EGY-

ARANT VÁGYIK — Ml-
ELŐTT BENNE VAN. AZ-
UTAN RÁJÖN, HOGY ILYEN 
NINCS, MERT VAGY NYU-
GODT VAGY NYUGTALAN 
AKKOR AZ ÉLET. EZT 
AZONBAN MAR ANATOLE 
FRANCE MONDTA 

34. Amikor már az elgyengülés 
veszélye fenyeget 

36. Nemesi család 
29. Mögé — ellentéte 
29. Irány: az alagsori 
31. Német tyúk tojja 
34. Angol ser (ék. hiba) 
35. Semlegesnemü német ssemély-

névmés 
36. Nyomosásho* szükséges 
37. H,. K- O. 
39. »Fia« annakidején Rudolf Va-

lentinó volt. Emlékesnek a 
filmre? Rég volt, a hölgyek 
akkor még kislányok voltak 

43. Sank, a mostani operaénekléa 
legnagyobb koloratúrcslllaga 
viseli ezt a keresztnevet 

«3, Ibsen — része 
44. Művéssl munka 
46, A .VIII. Víenrik . rendezője. 
49. Igerag 
52. Helyhatérasót névutó 
54. A szegények lakóhelye (ék. 

hiba) 
55. Hölgyeknek I Est a sort osak 

hölgyeknek ssabad beírni! 
56. Járókelőt a vigyázatlan sofőr... 
57. Isten ssabad , . . alatt 
59. Hol — németül (fon.) 
60. Ótlanul bomol 
61. O. S. U. 
62. Akarattal történő 
63. Ezeknek országét Jánas vttés 

járta mag 
64. Angol bosszmérték 
65. A seprűnek ezen részén kés-

lekednek a boszorkányok 
67, Növény része 
68. EZ IS VAGY, DE A BETEL-

JESEDÉSE - MEGBÁNÁS. 
70. Vissza: igekötő 
76. A búzakalásiról zengi a ma-

gyar nóta 
77. Elmesél 
81. Irta: Mórtox Zsigmond 
83, Szeged úszóklubja 
85. Alávaló hazugság! 
87. Kérdöszó 
90. Kalózból agy darab 
91. Lóverseny.műszó. A ^.-et-

tek beérkezési sorrendjét je-
lenti 

93. Télen hull 
93. Z. G. 
94. Főre — tker««ava 
95. Az ember, sokat 
97. A Habsburgok jelmondatéban 

olvassuk, hogy: nem fogdos 
legyeket 

90. Brtdzsegyűttes 
101. Vég — angolul 
103. Soha — németül 
103. D. S. 
105. Étlen rés 
106. E. É. jói} 
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SAKK 

Matt 3 lépésben. 

meqfejteseh 
az 1087. 42. számból: 

Keresd « festőt l (133— 
133) t 
KA F FAEL REMBRANDT 
M U R I L L 0 IRAVAD I I 
• T I L U S L0 B K LÁZ 

OD LŐRE H 18 SOUB I 
OMAN S I O F O R UK8 A 
RA BB ABO AULA IB 
BTBA IDA P JY AB 
OA I B I B 0 B 0 V G H IVOR 
0 ODOB D A L I Á S ADU 
BOBBL KOM ISZ ILAB 

ZERO ID K IHOL B 
KO VNR AL D 0 0 S B 
IK Ö BRV HALLOMÁS 

KELLOO IHAB B AL 
I R I G Y ÓB LB EZSAU 

KIOYOK C A S I M I R SO 
ITA Y T N I P VANDYCK 

Minden a szerelem kö-
rül forog (124—128), 

HALHATATLAN SZEREL 
ALAPVETŐFOGALOM E 

ÍUV ELEM SSM L EM 
LAHO M I N T DOHOS 

L IT A P K A T 0 N Á S D I 
ORE B L L B P I DOB ÖS 
SOBOS 0 H D S Z F O B T 
AT KAUM LE w AR E 
NT TB 1ER BOOM ANB 
S V M G A OÂB E N N I 
Z 8 I R 0 EB EZTÁN NN 
B ZÁRÓRA GIH GA Ö 
RA S I EGK SEE DO 
BB I TC U 1 8 Ú S Z O T T 
TANTUSZ SZABD IN IA 
E B T BA ALAGO P I R 
M I E Z I T T P I P P S T 
MARATHOB U T Á S Z VO 
A N EO A L Á B F Á J Á S 

?ACS IGP CA B A 0 8 
RT ANNT IM INT Z 

TBÜLL T SP 0 GABLE 
SOU EZEK T L E E B 

SPOBTSZEBELEM VAE 
K KAA BELEM EABL 
1 0 N i V É S Z L E L E 
FLÖRTVAGY SZERELEM 

. Kiskeresztre]tvény 
(128) s 

KÜLÖNC SHAZASSÁG 
ÓRALAP IDŐ ZOLA 
REMEDIUM GYÚR L 
OS B I C E P S E S LA 

ÎIM BL EBESZTEM 
D B S É T L A P AHB 

S Í T A A F A L U B A BBA 
I SOR A ÊB LEOLD 

ÎDO ÖKBE A KLU 
KUKÁBA B B J B EC 

S A S B I B E BA STB 
OB BOZOT G L I A 
K IMEMŐK IMOBOBAB 

Tükör takarék ősség : 

Sakk: 1. FfixaO. 
b7Xa6+. 8. be—b7. 

Sakk: 1. Bel-** 
K*4~tfl. 2. Hd&—f3. 

Sióalgebra: (Teve—te) 
+ fLasszó — ssó) + 
[Quarnero — (Arne -h 
ro)] + (Ezüst — üst) 
— Valasques. 

Egyrésst-másróest: 
Móra. 

ALLANDO HETI JUTAMAM 
(Postán küldjük el.) 

DREHER lutfuskeverék, diszdoboz: 
REMÉNYI ZSUZSI, Bp., Király-u. 68. III. 

H E L L E R sajt, juhtúró, vaj csomag: 
RÁKOSI MARGIT, Bp., Wessetónyi-u. 68. t. 4. 

K ALIMENT ff y égy cukorka (családi doboz J: 
WOLF JÓZSEF, Bp., Dob-u. 58. 

1 díszdoboz SZERENCSI MACSKANYELV: 
ÖZV. MÉSZNEK KAROLYNÉ, Kecskemét, Ken-

deressy-u. 8. 

GALAMBOS (Ferenci ek-tere 4.) divatsál: 
DR. CZITTÉR MIKSÁNÉ, Törükszenttnlklós. 

TURNLIGHT PALABA komplett «seb-
lámpa (Pála és tsa, Váei-út 66): 

MOCSÁR Y LÁJSZLÓNÉ, Hódmezővásárhely. 

1 pár GFB aranyviráff harisnya: 
KEÍRÉNYI DEZSÖNÉ, Bp., Bajnok-u. 37. | . 18. 

Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme; 
GÉCZY PÁLNÉ, Bp., Lupény-u. ». 

Egy nagy doboz VALERY ponder: 
GERŐ IZAüKELLA, Jászkis'é». 

dr. Noseda OSMD púder: 
KLEIN FERENCNÉ, Bp., Kertész-u. 8«. III. 1«. 

GE-VI la selyemharisnya: 
LÁSZLÓ PIROSKA, Bp., Rottenbüler-u. 82. II. 6. 

BOON's kakaókülönlegesség, >/. kg: 
TÖKE PÉTER, Bp., Medvo-u. 11. f. 3. 

2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
ENGEL KLÁRA, Szabadszállás. 

Dr, Noseda COLOSSAL szappan: 
FELSŐ FERENC, Kékfoegypuseta. 

PIATNIK: MATYÖ BRIDZSKARTYA : 
LAKOS LAJOS, Bp., KisstAció-u. 1. 

DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
DR. HALÁSZ GÁBOR, Tokaj, Faipari rt. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
8CHMEIDLER GITTA, Zürich, Margreten str. 13. 
BARCZA MlHÁiLYNÉ, RomAnla. 
G. KELLER ELZA, Csehazlováfkia. 
HÜBSCH ERNA, OebMtovákia. 
WITTENBERGEK ÁRPÁD, Románia. 
NAGY MÁRIA, Jugoszlávia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó beti jutalmakra pályázók beküldési 

batárideje a Színhásl Illetnek «s illető holyre 
érkesásétől számított io nap. 

A postán beküldött levelekre vagy ttvelasőlapokra 
ráírandó: » FEJTORNA«. — l í ég fe j tések a Ssinbásl 
Élet Bolt (Erzsébei-kOnU 7.) levélszekrényébe 1» 
bedobbatók. Már egy helyes megfejtéssel is lehat 
pályázni, de több megfejtéssel nagyobb as esély. 

a? 



K I S K E B E S Z T B E J T V Ê N Y 
Beküldendő: vízsz. L és füjjrg. 1, 

u. 
12. 
13« 
14. 
15. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

39. 
40. 

VIZS8WTBS: 
Tisza Kálmán mondta gyak-
ran 
Szobrász teszi 
Latin prepozíció 
E. s. a. 
A mohamedánok vallása 
Ismert dizőz (Ibolya) 
Arc — név van ilyen 
A felsőfokot jelzi 
Ober on — fele 
Tantal vegyjele 
VAROS 
Férfinév a ritkábbak közöl 
T. a . A. 
. . nár (öreg liba) 
8. D. 
Alfonz neje 
Azonos betűk 
Lassan kiderül 
Kötőszó 
Arra — vége 
Kocsis kezében van 
K. M. Z. 
Ennek szélén nem jó 
»lakni* (I!) 
Vissza: bridzsegyttttes 
Nem mindegyik a társaság-
ból, csak a tagok (ék. 
biba) 
Ez volt a legfőbb óhajtása 
Intés 
Szeretem — idegen nyelvem 

7. E. E. K. 
8. A középkorban élt 
9. Vissza: a oukor ilyen 

10. Izsó — vég» 
16. Kinai mérföld 
17. A matematika fejedelme 
18. A játékosok egyike 
19. M. 
U. Helyrag 

. 23. Ugye — «leje »« vége 

24. ORSEAa 
26. ORSZÁG 
29. Z. T. 8. 
32. Szülője 
33. Átölel 
35. VAROS 
36. Becézett anya 
38. Lak — keverve 
39. Himállat 
41. Tizenkét hónap 

FÜGGŐLEGES: 
1. H. Û. Wells írta 
2. ö n . . . (egoizmus) 
3. ORSZÁG 
4. VAROS 
5. E. N. M. 
«. Ctlan kút 

Autójához VARTA akkumulátor, rádiójához 
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I úrihölgyek által nélkülözött 

è m e Simon és Poudre Simon. 

Dlérhetetlenül kiváló minőségi Az 
-bőrt frissen és bársonyosan tartja ! 

liion Crème kis tubus _ 
non Crème nagy tubus .. 

mon Poudre kis doboz (új csomago 
Ésban)... _ ... ... 
I o n Poudre közép doboz(új csoma-
másban) 
fton Poudre nagy doboz régi cso-
magolásban -

SA POUDRE 

CRÈME SIMON S.A. PARIS-LYON 
gyarországi központ : MIHÁLY OTTÓ ,,Miopharma" gyógyszerárugydr 

Budapest, VI., Podmaniczky-utca 45. 




