




A U S Z T R I A MÜRZZUSCHLAG OLASZORSZÁG 
WIEN Kurhaus Hotel és Pension ABBAZIA WIEN 

SALZBURG 
ABBAZIA 

Grand Hotel, 350, Kärtnerring, 
L, KF, FV, AF. 

SALZBURG Hotel Palace, 
Bellevue, — Excelsior, 195 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Grand Hotel, 350, Kärtnerring, 
L, KF, FV, AF. Hotel Bristol, 110. — Igazgató: 

Kommerzialrath Anton Kiener 
L. KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Palace, 
Bellevue, — Excelsior, 195 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Österreichischer Hof, 120 
Rothenturm-strasse. 

L, KF, FV, AF. 

Hotel Bristol, 110. — Igazgató: 
Kommerzialrath Anton Kiener 

L. KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Palace, 
Bellevue, — Excelsior, 195 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Österreichischer Hof, 120 
Rothenturm-strasse. 

L, KF, FV, AF. 

Hotel Bristol, 110. — Igazgató: 
Kommerzialrath Anton Kiener 

L. KF, FV, AF, AKA, G. Hotel Quarnero Regina, 80 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Österreichischer Hof, 120 
Rothenturm-strasse. 

L, KF, FV, AF. SEMMERING 
Hotel Quarnero Regina, 80 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

BADEN BEI WIEN SUdbanhotel, 350 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Quisisana és Eden, 220 
L. KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Herzoghof, 140. 
L, KF, FV, AF. 

SUdbanhotel, 350 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Bristol, 200 
L. KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Herzoghof, 140. 
L, KF, FV, AF. ST. GILGEN 

AM WOLFGANGSEE 

Hotel Bristol, 200 
L. KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Stadt Wien. — Kitűnő 
kojiyha. Tulajdonos Kubelka F. 

ST. GILGEN 
AM WOLFGANGSEE Grand Hotel és Strand Hotel 150. 

L, KF, FV, AF, AKA, G. 
Hotel Stadt Wien. — Kitűnő 

kojiyha. Tulajdonos Kubelka F. 
Hotel Excelsior 

L, KF, FV, AF, G. 

Grand Hotel és Strand Hotel 150. 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Bristol, 80. 
L, KF, FV, AF. 

Hotel Excelsior 
L, KF, FV, AF, G. Villa Ayram, a Südstrand leg-

szebb helyén, uri családi pensio 
Hotel Bristol, 80. 
L, KF, FV, AF. 

ST. WOLFGANG 
AM WOLFGANGSEE 

Villa Ayram, a Südstrand leg-
szebb helyén, uri családi pensio 

Hotel Grüner Baum, 150. 
L. KF, FV, AF, G. 

ST. WOLFGANG 
AM WOLFGANGSEE GENOVA Hotel Grüner Baum, 150. 

L. KF, FV, AF, G. 
Grand Hotel 

L, KF, FV, AF, G. 
Grand Hotel d'ltalla e Minerve 

L, KF, FV, AF, AKA, G. BAD GASTEIN 
Grand Hotel 

L, KF, FV, AF, G. 
Grand Hotel d'ltalla e Minerve 

L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Grand Hotel de L'Europe, 170 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

VILLACH LOVRANA Grand Hotel de L'Europe, 170 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Park Hotel, 160. 
L. KF. FV, AF, AKA, G. 

Grand Hotel Laurana, 120 
L, KF, FV, AF, AKA, G. Straubinger Hotel, 200 

L, KF, FV, AF, AKA, G. 
Park Hotel, 160. 

L. KF. FV, AF, AKA, G. 
Grand Hotel Laurana, 120 
L, KF, FV, AF, AKA, G. Straubinger Hotel, 200 

L, KF, FV, AF, AKA, G. 

CSEHSZLOVÁKIA Pensio Sophia, 40, régi, ismert 
családi magyar pensio BAD HOFGASTEIN CSEHSZLOVÁKIA Pensio Sophia, 40, régi, ismert 
családi magyar pensio 

Hotel Marienhof, 150. 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

BRATISLAVA (POZSONY) LUSSINPICCOLO-
CIGALE 

Hotel Marienhof, 150. 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Savoy, — Carlton, 200 
L, KF, FV, AF, G. 

LUSSINPICCOLO-
CIGALE 

GMUNDEN 
Hotel Savoy, — Carlton, 200 

L, KF, FV, AF, G. Kurhaus dr. Rajnik, 80 

Park-Hotel Mucha 
legszebb fekvéssel a tó partján. 

FRANZENSBAD Hotel Pensio Helios, Parkhotel, 
80. — Igazgató Carlo Marzuratti. 

Park-Hotel Mucha 
legszebb fekvéssel a tó partján. Hotel Königsvilla, 120 

L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Pensio Helios, Parkhotel, 
80. — Igazgató Carlo Marzuratti. 

Hotel Austria 
régi, ismert komfortos szálló. 

Hotel Königsvilla, 120 
L, KF, FV, AF, AKA, G. Hotel Alhambra, 80. Hotel Austria 

régi, ismert komfortos szálló. KARLSBAD MILANO 
Hotel Bellevue, a strand-
fürdő közvetlen közelében. 

KARLSBAD MILANO 
Hotel Bellevue, a strand-
fürdő közvetlen közelében. Hotel Imperial, 320 

L KF, FV, AF, AKA, G. Bristol Hotel Schmied, 75. 
L, KF, FV, AF. AKA. 

GBAZ 

Hotel Imperial, 320 
L KF, FV, AF, AKA, G. Bristol Hotel Schmied, 75. 

L, KF, FV, AF. AKA. 
GBAZ Grand Hotel Pupp, 400 

L, KF, FV, AF, AKA, G. NÁPOLY 
Grand Hotel Elefant 

L, KF, FV, AF. 

Grand Hotel Pupp, 400 
L, KF, FV, AF, AKA, G. NÁPOLY 

Grand Hotel Elefant 
L, KF, FV, AF. MARIENBAD Excelsior Hotel, 200 

L. KF, FV, AF, AKA, G. 
INNSBBUCK 

MARIENBAD Excelsior Hotel, 200 
L. KF, FV, AF, AKA, G. 

INNSBBUCK Hotel Esplanade, 100. 
- L, KF, FV. AF, AKA, G. PADOVA 

Hotel Arlbergerhof, 120 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Esplanade, 100. 
- L, KF, FV. AF, AKA, G. PADOVA 

Hotel Arlbergerhof, 120 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Hotel Esplanade, 100. 
- L, KF, FV. AF, AKA, G. 

Grand Hotel, 100 
L, KF, FV, AF, G. 

Hotel Arlbergerhof, 120 
L, KF, FV, AF, AKA, G. PIESTYAN (PÖSTYÉN) 

Grand Hotel, 100 
L, KF, FV, AF, G. 

BAD ISCHL Hotel Termia Palace, 150 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

PORTOROSE 
Kurhotel Elisabeth, 

azelőtt Kaiserin Elisabeth, 70 
L, KF, FV, AF, AKA. 

Hotel Termia Palace, 150 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

PORTOROSE 
Kurhotel Elisabeth, 

azelőtt Kaiserin Elisabeth, 70 
L, KF, FV, AF, AKA. 

Hotel Termia Palace, 150 
L, KF, FV, AF, AKA, G. 

Palace Hotel, 450 
L. KF, FV, AF, AKA, G. 

Kurhotel Elisabeth, 
azelőtt Kaiserin Elisabeth, 70 

L, KF, FV, AF, AKA. Grand Hotel Royal. 150 
L. KF, FV, AF, AKA. G. 

Palace Hotel, 450 
L. KF, FV, AF, AKA, G. 

Kurhotel Elisabeth, 
azelőtt Kaiserin Elisabeth, 70 

L, KF, FV, AF, AKA. Grand Hotel Royal. 150 
L. KF, FV, AF, AKA. G. 

Hotel Riviera, 110 
kellemes polgári szálló. MABIAZELL PRAGA 

Hotel Riviera, 110 
kellemes polgári szálló. 

Hotel Laufenstein, 130 
L, KF, FV, AF. AKA, G. 

Hotel Blauer Stern, 94. 
L, KF, FV. AF, AKA, G. 

Villa S. Lorenzo, 
páratlanul szép parkban 

1 

A szállodák nevei mellett lévő szám a szobák számát jelzi. A jelek magyarázata a következő : 
L lift, KF központi fűtés a szobákban, FV folyó viz a szobákban, AF appartementok fürdőszobá-

val, AKÁ autóbusz autó vagy kocsi az állomáson, G autógarage. 



RÓMA VENEZIA VENEZIA—LIDO 

Excelsior Hotel, 400 
L, KF, FV. AF, AKA, G. 

Hotel Royal Danieli, 400 
L. KF, FV, AF. motorcsónak 

Excelsior Palace Hotel, 700 
L, KF, FV. AF, G. 

saját strand, motorcsónakok. 
Excelsior Hotel, 400 

L, KF, FV. AF, AKA, G. 
Grand Hotel, 200 

L, KF, FV, AF, motorcsónak 

Excelsior Palace Hotel, 700 
L, KF, FV. AF, G. 

saját strand, motorcsónakok. 

Hotel Imperial, 100, magyar lev. 
L, KF, FV. AF, AKA, G. 

Grand Hotel, 200 
L, KF, FV, AF, motorcsónak Grand Hotel des Bains 

L, KF, FV, AF, G. 
saját strand, motorcsónakok. 

Hotel Imperial, 100, magyar lev. 
L, KF, FV. AF, AKA, G. 

Hotel Regina, 130 
L, KF. FV. AF. 

Grand Hotel des Bains 
L, KF, FV, AF, G. 

saját strand, motorcsónakok. 

TORINO 

Hotel Regina, 130 
L, KF. FV. AF. 

Grand Hotel des Bains 
L, KF, FV, AF, G. 

saját strand, motorcsónakok. 

TORINO 

Hotel Regina, 130 
L, KF. FV. AF. 

Hotel Villa Regina, 100 
L, KF, FV. 

TORINO 
Hotel Vittoria, 194 
L, KF. FV, AF. 

Hotel Villa Regina, 100 
L, KF, FV. 

Hotel Palace, Turin, 130 
L, KF, FV. AF, G. 

Hotel Vittoria, 194 
L, KF. FV, AF. 

Hotel Villa Regina, 100 
L, KF, FV. 

Hotel Palace, Turin, 130 
L, KF, FV. AF, G. 

Hotel Vittoria, 194 
L, KF. FV, AF. 

Grand Hotel Lido, 240. L, KF, FV 
családi szálloda, gyönyörű fekvés 

Hotel Palace, Turin, 130 
L, KF, FV. AF, G. Hotel Beau Rivage, 90 

a Szt. Márk-tér közelében. 
Mérsékelt árak. 

Grand Hotel Lido, 240. L, KF, FV 
családi szálloda, gyönyörű fekvés 

TRIESTE 

Hotel Beau Rivage, 90 
a Szt. Márk-tér közelében. 

Mérsékelt árak. Villa Pannónia, 70, magyar ház. 
Igazgató: Upor Jenó. 

TRIESTE 
Hotel Astoria, azelőtt Dreher, 

Calle Fiubere. A Szent Márk-tér 
mellett. Magyar ház. 

Villa Pannónia, 70, magyar ház. 
Igazgató: Upor Jenó. 

Hotel de la Ville, 160 
L, KF, FV. AF, AKA, G. 

Hotel Astoria, azelőtt Dreher, 
Calle Fiubere. A Szent Márk-tér 

mellett. Magyar ház. 
Maria Elisaketta, 50 

a legrégibb magyar ház a Lidón 

INfeVCN H I R D E T 
Nein kockáztat semmit, aki ebben a rovatban hirdet. A hirdetési dij kifizetése 

csak akkor válik kötelezővé, ha a hirdetés eredménnyel jár, vagyis ha az eladó ve-
vőre, a venni szándékozó eladóra talál. Mindaddig a kockázatot a Színházi Élet 
viseli és viselheti is, mert a Színházi Élet nagy elterjedtsége az eredményt bizto-
sítja, tehát a kockázatot megszünteti. A hirdetések eredményességét nagyban elő-
segíti, ha az eladásra kerülő tárgyak fényképeit is közölhetjük, a hirdetés szövegé-
véTegyütt, tehát a hirdetett objektum fényképet is kérjük. Részletes módozatokról 
szívesen nyújt felvilágosítást a Színházi Élet kiadóhivatala, (Erzsébet-körut 29), 
ugyanitt tudhatók meg a hirdetett tárgyak tulajdonosainak cine is. 

2 pár evezős 
Kiel-boot csónak 
7 és fél méter hosszú, 72 cm 
széles, 1 éves, Fojt-gyártmány 
P 400 eladó. Cím a kiadóban. 

lljpesieni 12 éve fennálló illatszer- és 
divatáru-üzlet, vasútállo-
máshoz vezető főútvona-

lon ki tűnő fejlődőképes, konkurrens-
mentes helyen, bebizonyítható havi 
1200—2000 pengő forgalommal, teljes 
árukészlettel, berendezéssel, e l k ö l t ö -
z é s m i a t t 12.000.— (tizenkettőezer) 
pengőért eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Gyönyörű íekvésii háromszobás, 
alkovos, verandás villa a Balaton somogyi partján, Szárszón, előnyös fel-
tételekkel azonnal eladó. — A villa hegytetőn, pormentes, tiszta levegőjű 
helyen épült, ahonnan páratlan panoráma nyilik az egész Balatonvidékre. 
A parti terraszról Keszthelyig, Kéneséig, Tihanyig ellátni. A szobák tágasak, 
egyik 7-szer 7 méteres. Hideg pince; kitűnő 26 méteres kut, kristálytiszta 
forrásvízzel. Szilárd téglaépület, Eternit palatetővel, télen-nyáron egy-
formán lakható. A cca 300 öles telek részben parkírozva van, részben 
udvar. Drótháló- és élősövénykerités. Utak betonozva. Alkalmi ára 11.000 P. 
Esetleg fizetési könnyítések. Azonnal elfogadható. Pihenésre művészeknek 
kiválóan alkalmas. Tőkebefektetésnek is elsőrendű. Cini a kiadóhivatalban. 
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VEGE A NYARALÁSNAK ! 
Fejes Teri bevonul a Fővárosi Operettszínházba 
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A pesti színházak direktorai 
bekonferálják az uj szezont 

Csortos Gyula a Nemzetiben a Cyranóban lép fel először — Szilveszterkor 
lesz a Vigben az Yvain—Harsány i-operett premierje — A Bon Garçon 
Parisban négy századszor, a Magyarban először — Kosáry Emmi a „Fecske-
fészek" primadonnája — Márkus Emma a Belvárosi Színházban — Kik 
játsszák a Brodwayt? — Fedák a Városi Színházban búcsúzik Pesttől 

Illő tisztelettel je lent jük: itt az u j színházi szezón! Valamennyi pesti direktor 
már lázasan dolgozik i rodájában, de folyik a munka a rendező szobákban, zon-
gora- és próbatermekben, sőt már a színpadokon is. A színészek — ki lefogyva, 
ki meghízva — a nyaralástól pihenten veszik fel a küzdelmet, hogy az u j szezon-
ban is kiérdemeljék a közönség tapsait. 

Itt az u j szezón és a Színházi Élet siet megszólaltatni a színházak direktorait: 
mit tartogatnak erre a szezónra meglepetést, szenzációt a közönség számára? Ill 
következnek a direktorok nyilatkazatai. 

HEVESI SÁNDOR, 
n Nemzeti Színház igazgatója a következő 
nyilatkozatot adta: 

— A Nemzeti Színház szeptember 1-én 
Herczeg Ferenc Árva Lászlójával nyit. A 
(íyiirkovils lányok lesz az első repriz 
teljesen uj szereposztással. Szeptember 
első felét egyébként a Nemzeti Színház 
mult évi mUsordarabjaival töltjük be. 

Csortos Gyula első szereplése a Nem-
zeti Színházban vagy Cyranóban, vagy 
Zilahy Lajos Fehér szarvas cimü színmü-
vében lesz. 

JÓB DÁNIEL 
a Vígszínház igazgatója ezeket mondolla: 

— ,4 Vígszínház első újdonsága Har-

sányi Zsolt „Zenélő óra" cimü vígjátéka 
lesz. A fő női szerepet Gaál Franciska 
játssza benne. Ezt követi majd Maugham 
„A levél" cimü darabja, a főszerepekben 
Gombaszögi Fridával és Somlai Artúrral. 
Utána ismét magyar szerző következik : 
Lengyel Menyhért. Cime még nincs a víg-
játéknak, főszerepét, egy vidéki postás-
kisasszonyt, Varsányi Irén játssza. 

— Csathó Kálmánnak, Fodor László-
nak. Zilahy Lajosnak és másoknak van 
még uj színdarabjuk a Vígszínháznál s be 
fogjuk mutatni Szenes Béla hátrahagyott 
vígjátékát is. Szilveszterkor lesz a pre-
mierje Maurice Yvain és Harsányi Zsolt 
operettjének, a „Három király"-nak. 

— Az uj szezont dominálják a magyar 
szerzők: a Vígszínháznak ismét magyar 
szezonja lesz. 

FALUDI JENŐ, 
a Magyar Színház igazgatója így nyilat-
kozott: 

— Első ujdonságunk Yvain ragyogó 
operettje, a Bon garçon, aminek a héten 
ünnepelték Parisban négyszázadik elő-
adását. A Bon garçont Zágon István for-
dította magyarra és Biller Irén játssza a 
főszerepet. 

— Kiss Ferenc először a Magyar Szili-
házban Fritz Langer Peripheric (Kii 1-
ros) cimü darabjában lép fel. A darab 
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Színhely: A margitszigeti 
kisszálloda két zöldzsalu-
gáleres szobája. Az elsőben 
csak a (művésznő biciklije 
lakik, ezenkívül kancsók-
ban, vázákban, kosarakban 
virágok. A másodikban te-
mérdek holmi: amerikai 
kézitáskák, Chanel- és Isa-
bey-parfümök, az ablak 
melletti asztalon írógép. le-
vél- és kézirat-kötegek, a 
fogason pehelykönnyű geor-
gette-ruha, az ablakpárká-
nyon a tegnapi uszótrikó, 
az éjjeli szekrényen térké-
pek, utikönyvek, amerikai 
regények s az ágyon, a 
zöld zsaluk homályában, 
a művésznő alszik . . . 

11 óra 
— Jóreggelt, drága nagy-

ságos asszony! — mondja 
Huben lé, mialatt halkan 
benyit és kitárja az abla-
kok redőnyei!. — Kezét 
csókolom, tizenegy órai 

11 óra 5 perc 
— .4 f-osta, nagyságos 

asszonyom, — kopogtat be 
illemtudóan a portás, mire 
a művésznő hirtelen ki-
nyitja szemét, magára ránt-
ja hattyúprémes peignoir-
jál és sietve mondja: 

— Bujj be! 
Most azután belép a por-

tás és óriási tálcán hozza 
a leveleket . . . Aki egy-egy 

reggel nem látta Fedák 
Sári postáját , az nem tudja 
elképzelni, hányféle levele 
érkezik. Hányféle világtáj-
ról, hányféle tartalommal: 
Newyorkból, Hollywood-
ból, Clevelandból, Buenos 
Ayresból, Londonból, Biar-
ritzból, SI. Moritzból, Yoko-
hamából, Szolnokról, Bara-
nyából, Szabadkáról, Ko-
lozsvárról, Kassáról. A le-
velek iróának is ezerféle 
mondanivalójuk van; kér-
nek a művésznőtől pénzt, 
hajójegyet, protekciót vagy 
valami legfurcsí bban ki-
eszeli szívességet. Azután itt 
vannak a kedves ismeret-
lenek, a nagyközönség so-

Reggeli sport : háromszor körül biciklin a szigeten 
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rából, a névtelenek, nők és 
férfiak, intelligens és pri-
mitív Írások, amelyek hó-
dolatot, Fedák-rajongást fe-
jeznek ki. 

11 óra 50 perc 
— Kérem asszonyom, ké-

szen a fürdői — jelentke-
zik Mattyasovszkiné, aki 
fürdet és kérlelhetetlenül 
masszíroz A művésznő nem 
reggelizik, ehelyett tornázik 
és átszalad a strandfür-
dőbe. 

1 óra 
A Duiiafürdő után, vizes 

trikóban, beszáll autójába 
és a Cadillac száguld vele 
a hotelig. 

1 óra 30 perc 
Zsazsa jön le ebédelni, 

megáll a forrásnál, egv po-
hár ásványvizet akar inni. 
De mielőtt szájához emelné 
a poharat, egv fiatalember 
megérinti kar já t : ,,Ne ha-
ragudjék, művésznő, az 
édesanyám beteg" . . . és 

halkan, de határozottan 
megnevez egy nagyobb ősz-
szeget. 

A vendéglő terrassza felé 
tart Zsazsa, amikor a nagy 
fák alatt szembetalálkozik 
Szomory Dezsővel és Szép 
Ernővel, akik szintén szi-
geti lakók. 

— Édes Zsazsa, — fogja 
őt karon Szomory — van 
egy jó barátom és annak 
a barát jának nagyszerű 
szabadalma van . . . Ha te 
protezsálnád, biztosan reu-
zálna . . . 

— Én is kérnélek vala-
mire, drága, — mondja gá-
lánsán Szép Ernő. — Hol-
nap kijön a szigetre egy — 
csinos irónő, aki interjút 
szerelne kapni tőled. Talán 
kegyeskednél. . . 

— Hogyne, — mondja 
Zsazsa — csakis, Ernőkém, 
máris. Interjúval aztán 
sietek . . . 

A vendéglő terraszán, 
ahol ebédelni szokott, re-
zervált asztalánál unoka-

öccse, Fedák István várja . 
A huszonkétesztendős fia-
talember nemrég érkezett 
a németországi Cöthenből, 
ahol mérnöki főiskolára 
jár. Élénk diskurzus fejlő-
dik most a két Fedák kö-
zött és Pista beszédében 
minduntalan előfordul, hogy 
differenciál és integrál. Mi-
alatt a levest kanalazza, 
pontosan elmagyarázza Zsa-
zsának („keresztanyám-
nak") az „uj Junkers-ma-
sinák Höhenluftsteuerung"-
ját. És Zsazsa érdeklődés-
sel h a l l g a t j a . . . 

1 óra 50 perc 
Megjelenik Zsazsa aszta-

lánál Bús Fekete László, 
akinek „Páros csillag" című 
darabját Zsazsa a közel-
jövőben el fogja játszanil 
Szeretne beszélgetni a da-
rabról a művésznővel és 
tudja, hogy ilyenkor, ebé-
delés közben, leghamarabb 
akad a művésznőnek liz 
perce, amikor nem zavarja 
senki. Desszertnél már úgyis 
jön ez vagy az a barátnő, 
jön Tarján Vili, a vendéglő 
bérlője és üdvözli Zsazsát, 
jönnek futárok és jelentik 
ezt vagy azt az újságot, 
meg hogy ismét amerikai 
vendégek szálltak a sziget-
re, akik egész nap körben 
járnak és keresik Zsazsát. 
És bár Bús Fekete fogyó-
kurát tart, mégis hizik az 
ebédnél, mert végig hall-
gatja, amint Zsazsa min-
denkinek dicséri a darab-
ját. 

2 óra 30 perc 
Ebéd után visszavonul 

Zsazsa belső szobájába, az 
Írógép mellé és maga ko-
pogtatja a temérdek válasz-
levelet. 

Már egész sereg Ameri- , 
kába irt levelet kopogtatott 
le Zsazsa és mindegyikei 
egy kis vágyó pillantással 
kiséri út jára — amikor be-
jelentik Telescot, a French 
Line igazgatóját, aki egy 
sürgönyt hoz, amelyben a 
párizsi igazgatóság tudtul 
adja, hogy az Ile de France 
hajón szeptember 21-én 
igenis lesz helye Zsazsá-
nak, mert az ő kedvéért ki-A tejcsarnok, ahol Fedák az első vendég 
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nyomtak egy utast 1500 
dolláros appartementjából. 
Zsazsa szeme felcsillog: 

— A jegy az a darab pa-
pír, amelyet minden nap 
megnézek . . . 

3 óra 30 perc 
És most indulás a vá-

rosba. Előáll Somogyi, a 
sofför, a Cadillac-kal és el-
viszi Zsazsát a Semmel-
weiss-ntcába. Jobban mond-
va a Semelweiss-utca sar-
kán a Zander-intézetbe, 
ahol maga Melha Armand 
dr. főorvos várja. A keze-
lés ötnegyed óra hosszat 
tart ,. . . Zsazsa a rekkenő 
kánikulában is a legtürel-
mesebb páciens. Mert — 
ahogy Zsazsa mondani 
szokta — a főorvos ugy 
retusirozza az embert, mint 
Angelo a fotográfiát. Min-
den vonalból hajszálnyira 
ott vesz el, ahol az ilyen 
vagy olyan szerep kívánal-
mainak megfelel. Azt is szok-
ta Zsazsa erre a kitűnő be-
avatkozásra mondani: „Szí-
nésznő az uj szerephez ne 
uj ruhát szabasson magá-
nak, hanem uj figurát" . . . 

5 óra 
Zsazsa hazaszáguld a szi-

getre, felugrik szobájába, 
pillanat alatt lejön ismét 
trikóban s a nagyszálloda 
mögött a Dunához siet, ahol 
a kőcsusztatón leszánkázik 
a Dunába. Ezt ugy ártsd, 
hogy a szánkó, természe-
tesen, nincs a rendelkezé-
sére, sem egyéb alkalmatos-
ság, hanem a művésznő 
egyszerűen ülve pottyantja 
magát három méternyi ma-
gasságból a meredek csusz-
tatón a vizbe, akárcsak a 
vásott kölykök . . . 

Három-négy tempó és 
már messze van. Mire kiér 
a partra, szép, őszhaju 
dáma várja, özv. Fedák 
Istvánné, az édesanyja és 
egy üde, húszéves leány, 
Fedák Ágota, az unoka-
huga. 

Zsazsa átöleli az anyját : 
— Készítsék el otthon — 

mondja — Szentlőrincen, 
a szobámat, mert hazame-
gyek, hogy kialudjam ma-

gam . . . Itt úgyse lehet, az 
ki van zárva! 

— Kezet csókolom ke-
resztanyám — szólal meg 
a kis Ágota — azért jöttem, 
hogy elbúcsúzzam, megyek 
ki Rómába j-z egyetemi 
hallgatók küldöttségével, 
engem is delegáltak. Musso-
lini fogad bennünket. 

— Hát van-e díszmagyar 
ruhád? — érdeklődik Zsa-
zsa. 

— Bizony az nincs, ke-
resztanyám. 

— Pedig mint magyar 
diák Mussolini előtt más 
ruhában nem jelenhetsz 
meg — csóválja fejét Zsa-
zsa. — Eridj be, Góti, vá-
rosi lakásomba, ott találod 
Irén nénédet, kérd, hogy 
keresse ki a középső gad-
rób jobb felső sublódjából 
a fehér brokát szoknyámat 
hermeldnnel — írneg min-

den egyebet, ami ehhez való 
— azután szabasd át ma-
gadnak és viseld egészség-
gel. 

6 óra 30 perc 
Mindezzel fél hét lett, 

Zsazsa a szobájában gyor-
san felöltözik, mert majd 
indulni kell a sziliházba. 
A sok torna és úszás után 
legfeljebb egy pohár hideg 
tejet engedélyez magának 
a tejcsarnokban — és gye-
rünk! Borcsa hatvanötöd-
ször, Borcsa hetvenedszer... 
Borcsa, a kis parasztruhás 
hősnő, aki megverekedett 
a kánikulával . . . 

7 óra 
Begördül az autó a Bu-

dai Színkör szinész udva-
rába: sorfal várja a mű-
vésznőt: 

— Autogrammot kérek! 
Jó volna, ha pihenni 
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Fedák Pista magyarázza Zsuzsának a Junkers-gépek szerkezetét 

tudna, mialatt festi magát. 
Szó sincs róla. 

— Drága életem, — kö-
nyököl asztalára egy volt 
színművésznő, — hogy sze-
rettem volna segítségedre 
sietni a pörödben! Rette-
netes, milyen komiszak az 
emberek . . . Bocsáss meg, 
drága életeim, ha egy percre 
molesztállak. Képzeld, ti-
zenhat kutyám van, fel-
mondták a lakásom, hur-
colkodni nincs pénzem. A 
kutyák kiszállítása egy va-
gyonba keriil . . . 

— Szóval, mennyi? •— 
mondja Zsazsa. Fogjad, is-
ten áldjon, szeretnék öltöz-
ködni. 

De nem, lehet. 
— Drága, imádott Zsa-

zsukám, — ölelgeti most 
kéretlenül a művésznőt egy 
rég volt primadonna. 

— ? — néz rá Zsazsa. 
—- Hát igen, beszélj kér-

lek Tarjánnal , adjon ne-
kem ingyen kosztot. . . 

De hamarosan megjön az 
is, a jókedv. Ilyen gazdag 
életnek, amilyen a Zsa-
zsáé, nemcsak felhői van-
nak, van napsütése is. He-

boldog nyarat hozott a Bu-
dai Színkörnek. De jókedve 
van is ám a dirinek, aki 
évődve fordul Zsazsa tisz-
tes öltöztetőnőjéhez, Stoll-
néhoz: 

— Stollikám, — kérdezi 
— mondja meg nekem, mi-
ly,en érzés az, ha az ember 
szegény ember 1 Mert 
amióta Borcsát látom, 
azóta ezt elfelejtettem . . . 

Most biciklis fiu jön, le-
velet hoz a Pesti Hirhtp-
tól. A nagyszerű méltósá-
gos, Rákosi Jenő küld fi-
nom Írásával néhány üd-
vözlő sort. Egyszerre csend 
lesz, Zsazsa ragyogó szem-
mel olvassa. . . 

Még miindig csend. Zsazsa 
lehajtotta fejét. Azután bár-
sonyos kézzel beteszi reli-
küljébe a levelet, olyan 
benső mozdulattal, mintha 
azt mondaná: — Köszönöm! 

—- Frau Kammersänge-
rin, kann man anfangen? — 
csattog fel a folyosóról a 
jókedvű rendező, Lóránt 
Vili hangja. 

— Jawohl ,— feleli Zsazsa 
és elindul a harmonikával. 

Dénes Zsófia 

gedüszó csendül meg a kü-
szöbön, epedő, külön szere-
náta a művésznőnek: Frá-
ter Lóránt köszönti fel leg 

szebb és legújabb dalával. 
Héti Gyuri, az agilis szín-
házi ember kopogtat be fél-
tucat sürgönnyel: turnéra, 
vendégszereplésre hívják 
Zsazsát, mesés feltételeket 
Ígérnek, csak egyezzék be-
le, i r ja alá... Sebestyén Géza, 
a szeretetreméltó direktor 
vizitel a sztárnál, aki oly 

A posta 
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— Mikor játszik a da-
rab? 

— A Bach-korszakban, 
pontosan 1858-ban. 

— Hol? 

ugyanabban a városban, 
egy kis kávéház helyiségé-
ben. A második zajosabb, 
szinte látványos és kerete 
egy szines aratóünnep. 

— Szóval történelmi da-
rab? 

— Nem mernék igennel 
válaszolni. Annyi bizonyos, 
hogy azok az idők nagyon 
hasonlítottak a mai idők-
höz, de a darabban a ha-
sonlóság nem politikai, ha-
nem inkább hangulatbeli. 

-— Muzsika van a darab-
ban? 

— Cigány nincs benne. 
I)e muzsika akad itt-ott, az 
aratóiiniiep parasztmuzsi-
kája. 

— Szereposztás? 
— Erről, sajnos, e pilla-

natban nem nyilatkozha-
tom, annál fogva, mivel én 
magam sem tudom ma 
még. hogy melyik szerepet 
ki fogja játszani. 

— Mit szeret legjobban 
a darabban? 

— Azt a kis tízesztendős 
pikkológyereket, akit Po-
coknak neveznek. 

— Ez csak a harmadik 
felvonásban játszik? 

— Végigmegy az egész 
darabon, mert a kávéház, 
ból kölcsönkérik az aratő-
iinnepre. 

Ennyit mondott Harsá-
nyi Zsolt a „Zenélő órá"-
ról, de ezekből a rövid ob-
jektiv mondatokból is elő-
reveti fényét az u j nagy 
vigszinházi siker. 

— Erdélyben, a Mezőség 
egy kis városában, aratás-
kor. 

— Mit szabad elárulni a 
sziizséjéből? 

— A sziizséje kétágú. Egy 
szerelmi történet fonódik 
össze benne egy politikai Harsányi Zsolt és a pikkoló 

esztendős kis 
pikkoló-gyerek 

látssza Harsányi Zsolt 
uj darabjának, a 

Zenélő-órának 
egyik főszerepét 

A Vígszínház szeptember 
közepén muta t ja be Harsá-
nyi Zsolt „Zenélő óra" 
cirnü három felvonásos víg-
játékát. Alig, hogy ez a 
hir felütötte a fejét a napi-
sajtó hasábjain, a magyar 
szinház és a magyar iro-
dalom barátai a legna-
gyobb érdeklődéssel for-
dultak a lipótköruti szín-
pad felé, amelyen a 
„Noszti f iu" szinte semmi-
hez sem hasonlító elemen-
táris sikere után megszó-
lal az idei szezonban első-
nek Harsányi Zsolt, a ta-
valyi szezon legnagyobb 
sikerű szerzője. Még pedig 
egy olyan darabbal, ame-
lyet nem Mikszáth-regény-
ből dolgozott át, hanem 
amely egészen az övé. 

A Színházi Élet munka-
társa beszélgetett a darabról 
az illusztris szerzővel, aki 
a következőket mondotta: 

— A Zenélő óra az a 
vígjáték, amelyről „Pocok" 
cím alatt már itt-ott hirek 
jelentek meg az újságok-
ban. Ez a Pocok egy tíz-
éves kisfiú, egy vidéki kis 
kávéház pikkológyereke, 
aki maga is aktiv részt 
vesz a darab cselekményé-
ben. 

történettel. A darab egyik 
szereplője egy titkos osz-
trákellenes missziót telje-
sítő magyar katonatiszt, 
aki titokban gyűjtött pénzt 
akar külföldre csempészni 
az osztrákellenes propa-
ganda támogatására. Az 
alak fiktiv, a fantáziában 
született. 

— És a szerelmi törté-
net? 

— Két szerelmes pár van 
a darabban. Illetve két sze-
relmes leány: egy özvegy-
asszony két leánya. 

— És a férf iak? 
— Az egyik egy fiatal 

orvos, a másik egy kisvá-
rosi földbirtokos. 

— Hol játszik a három 
felvonás? 

— Az első egy vidéki 
uriházban, a harmadik 



12 S Z Í N H Á Z 1 ÉLET 

ÇBî([er űrén nyara(á$i nap [ója 

!. Megérkeztem Párizsba, ahol a Színházi Élet 2. De várt rám a hőség is, mire elhatároztam. S 
munkatársa. Bányai György várt rám. hogy hűvösebb helyet keresek magamnak. £ 

3. Szedtem tehát tizenkét kofferemet. s elindul- 4. \ vonat fütyült a közbeeső állomásokra és 
tam egy hűvösebb régióba: Via Reggióba. csakhamar megérkeztünk. 

5. A viareggiói strand az a hely, ahol az én ud- 6. De ezúttal felsültek, mert találkoztam egy rég 
varlóim le szoktak sülni. A nem látott barátnőmmel, Biller Margittal. 
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. . . elmentem egy kis ózonnal telitett levegő! 
szedni a viareggiói fenyvesek közé. 

Mikor aztán meguntam már a hableányi sze 
repkört, magamra kaptam ruháimat és . . . 

3. A kutyuskám elmondhatja, hogy kiskorában 4. Közben ugy lesültem, hogy a nagy Josephine 
megverték, ha nem fürdött tengervízben. Baker világos kapuciner hozzám képest. 

6. Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába. Mégis 
csak a legszebb itthon, ezen a gyönyörű Pesten, 

5. Végre is, amikor a hazamenetel került szóba, 
kutyuskáim a sarkukra álltak. 
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Rakamazi Risztics Borcsa 
Óriási riport az első magyar középfajú burleszktragédia beérke-

zéséről Amerikából a Shabashtyan Summer-Theater aerodiomba. l .ls 'i 

hely: Ernőd tot.: 10—235, tét: 10—28, második Török tot.: 10—328, 

lovagolta: Fedák. 

Snbri Ödön, kistárcsai tehénvakaró 
régen gyöngéd érzelmekkel viseltetik 
Pattogatott Kukorica Borcsa „gaz-
dásznő" irányában, akit kocsikenőcs-

csel többször fejbe is vág, de a 
csalfa nő mégsem reflektál rá. 
(Dal: „Reflektál a gyesznó a kökör-
csiis fára.") Az utolsó percben mégis 
megjelenik Levine és kijelenti, hogy 
Chamberlinnel nem megy vissza, nem 
azt, az istennek se, a Drouliin se kell 
neki, mert mindig olyan csúnyákat 
mond. Biró uram, gazduram és szer-
kesztőm összedugják a fejüket, hogy 
mit lehetne tönnyi, elhatározzák, hogy 
a nagy repülő szeme akadjon meg 
Borcsán, aki vállalkozik az amerikai 
útra, de csak ugy, ha az az istentelen 
Sobri itt marad Rakamazon. Cham-
berlin nagyon örül a fordulatnak, te-
hát Borcsa máris felveszi újzélandi 
emberevő diszviganóját, két törököt a 
kezébe, egyet a foga közé, gyorsan el-
járja a Kinizsi-táncot és beugrik a 
pilota-padkára. A muskátlis, árva-
lányhajas kis pörge repülőgép kitű-
nően startol, miközben káka tövén 
költ a ruca. 

Minden nagyszerűen megy, de Sob-
rinak gyanús a dolog, tehát megdör-
göli a csillogó pipaszárat, az ebből be-
folyt összeget megfelezi Szirmai Imré-
vel és tengeralatti torpedólövegen 
utánabaktat a csalfának, aki a légcsa-
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var eresze alól kacsingat a kiskapuba. 
Ekkor azonban, mintahogy az eddi-
giekből is előrelátható volt, Nóra nem 
akar visszatérni férjéhez, Bánk bán 
pedig megtudja, hogy Melindát Ottó 
csábította el — e drámai pillanatban 
Sobri elveszíti fejét és a torpedólöve-
get már-már maga felé fordítja, mi-
kor az utolsó pillanatban Borcsa rá-
dión értesül Ödipusz futásáról, gyor-
san tökmagot osztogat a közönségnek, 
miáltal a repülőgép ezer métert emel-
kedik és tul vannak a ködön, ami egy 
kissé hosszulagossá tette volna a cse-
lekményt, ha a süllyedő hajóról ki 
nem dobnak két felvonást. 

Persze, Sobri előtt most már nyil-
vánvaló, hogy Chamberlin csak áltatta 
a hiszékeny kis Borcsát, aki tulajdon-
képpen Denk kisasszonnyal azonos, 
ez utóbbi ugyanis vissza tette meg 
ugyanezt az utat és igy reflektál az 
első díjra. Borcsa a tengerbe veti ma-
gát, mielőtt a kéthónapi Szabadság-
szobrot elérték volna. A buvárharang-
ban éppen délre harangoznak, amiről 
az egyszerű kis parasztlánynak eszébe, 
jut a régi, régi, elfelejtett, boldog gyer-
mekkor, amikor még egyszerű, de be-
csületes világattrakció volt és nem is 
álmodott volna ilyesmiről, hogy ő 
majd mindenescseléd lesz. Rájön, hogy 
ebben az istentelen világban még az 
illemhelynénikék se boldogok tulaj-
donképpen, neki is jobb lesz, ha 
visszavonul a csendes, egyszerű forgó-
színpadra Salzburgban. Lassan, ál m o-
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dozva, egymásután leszedi magáról a 
pompás kacabajkát, a gyémántos ha-
cacárét, a hímzett barchet-kalapot és 
csendesen felveszi újra a dísztelen kis 
atlasz-kombinét, három sleppel, batik-
virágokkal. 

így a két szerelmes már-már meg-
találta volna egymást, de Lengyel 
Menyhért nem hagyja annyiban a dol-
got. összebeszél Pilátussal, aki bele-
került a Credóba és ez nagyon kelle-
metlen neki, hogy most itt volna az 
alkalom. Egy pillanatig ugy néz ki a 
helyzet, hogy nincs menekvés, de 
Sobri megtalálja az egyetlen természe-
tes kivezető utat ebből a bonyodalom-
ból: Borcsa énekelje el a nagy áriát 
Toscából, vegyen mély lélekzetet, 
evezzen ki Ilorányba, hivja fel tele-
fonon Hollywoodot, játssza el az Em-
ber Tragédiáját, ugorjon le ejtőernyő-
vel a Feldre és mondja el háromszor, 
hogy Londonban . . . vagy hej miköz-

ben ne forduljon a kéjgázra és a drá-
mai csomóra. Ez meg is történik, mire 
a: apa megbocsát tékozló sógorának 
és a visszafeléforditott filmen megje-
lenik Fedák, mint sziniiskolai növen-
dék, miközben a közönség „Jenié Kér-
def! jenié kérdef!" kiáltással haland-
zsát táncol éjjel a pénzitö intézet tete-
jén. 

AZ OPTIMISTA 
A szerencse általánosságban 
Nem ott van, ahol keresik. 
Én az csőre is kiállók. 
Hátha valami leesik. 

A PESSZIMISTA 
Az élet napról-napra rosszabb 
És seholsem jelentkezik mentő, 
Ha nálant valami beüt. 
Fogadni mernék, az Is a menykő. 

Kálmán Jenő 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 17 

Illusztrált darab cimek 
\ Színházi Elet Szent István albumában mindenki mosolyogva nézte végig azt a két oldalt, 

unelyen a JÁTÉK A KASTÉLYBAN, a ZEBRA, a CSÓKRÓL CSÓKRA és a SÜT A NAP darabcimeit 
illusztrálta a Színházi Elet fotoriportere. 

A Színházi Élet e heti száma tovább megy egy lépéssel. E sorok után ú j ra két illusztrált darab-
eimet talál az olvasó, de anélkül, hogy elárulnak 

MELYIK MILYEN DARAB CÍMÉT AKARJA JELENTENI? 
Ez a rejtvény nem nehéz és aki csak felületesen figyelte a mult esztendőben szinrekeriilő darabokat 
könnyen rá fog jönni, hogy a két illusztráció mit jelent ? 

De még ezzel sincs vége a játéknak. Törjék a hölgyek és az urak tovább a fejüket. Tessék pár 
soros levélben tudatni velünk, hogy milyen darabok eimeit lehetne még hasonló módon illusztrálni ? 

Az e heti két illusztrált darabcLn alant következik : 

4 
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Katonaember a „Külváros" világhírű szerzője, 
aki azt üzeni generálisának, hogy nem ér rá 
raportra menni, mert uj színdarabon dolgozik 

— A Színházi Élet munkatársától — 
Prága, augusztus. 

Frantisek Langer színmüve, a „Perifé-
ria", rövid időn belül a külföld vala-
mennyi színpadát bejárta s legutóbb 
Bécsben, Reinhardt rendezésben aratott 
rendkívüli sikert. A „Perifériát" az őszre 
Budapesten is bemutatják, „Külváros" 
cimmel, Kosztolányi Dezső fordításában s 
ezért színházi körökben nagy érdeklődés-
sel néznek a nálunk eddig ismeretlen cseh 
iró bevonulása elé. Langerről ugyan már 
régebben mindenféle mondák keringenek 
a törzsasztalok vidékén, melyek misztifi-
kált alakjának, szédületes világsikereinek 
földöntúli magyarázatát aka r j ák adni, 
mig végre most a Színházi Élet munka-
társa utánajár t a dolognak és komoly el-
határozása, hogy ezt az ezerarcú, titokza-
tos embert Budapest közönsége előtt „le-
leplezze." 

A nyomok Prágába vezettek, föl a régi 
várba, ahol a Cserny-kaszárnya kórházá-
ban a posztoló katona a „Külváros" szer-
zőjét csak mint ezredorvost ismeri. Lan-

G r a N d H o í e L 

Kld-^Z&BZa 

•. .y ' . rófc« •• 

hmaerl háziorvosa a sajiít színdarabjába küldi 
CF. Muzika rajza) 

ger doktor ur ott ugyanis naponta fehér 
köpenybe bújik s szegény beteg bakákat 
vizsgál, operál, diagnózist ad, recepteket 
ir. Egész délelőtt minden irodalmi foglal-
kozása ebben merül ki: a receptirásban. 
Bakái és följebbvalói azt állítják, hogy 
Langer doktor ehhez is jól ért, mert igen 
sikeresen, szépen gyógyulnak a betegei. 

Délután azonban leveti a fehér orvosi 
köpönyeget, az uniformist is a fogasra 
akasztja s a szőlőhegyekbe vonul, elő-
kelően berendezett lakásába, ahol gyö-
nyörű könyvtárszobája van. Itt nem ka-
tonatiszt és nem doktor többé, hanem 
egyszerű művész, aki rendkívüli meglátá-
sokkal, mesés felépítéssel s kiváló stílus-
érzékkel alkotja drámáit, i r ja regényeit 
és novelláit, melyekre hihetetlen érdeklő-
déssel figyel föl a külföld. Langer ilyen-
kor megfeledkezik mindenről, a katonai 
fegyelemről, az orvosi kötelességekről: 
ilyenkor ir, ilyenkor alkot ő. S igy, tör-
tént, hogy egyszer munkaközben küldönc 
érkezett: hivatta a generálisa. Langer 
azonban a legnagyobb nyugalommal és 
természetességgel üzente ki az előszo-
bába: igen sajnálja, most nem ér rá, 
mert egy uj színdarabon dolgozik... 

Mint páciens is érdekes ez a Langer. 
Legutóbb egy orvoskollégája nyilatkozott 
róla és megállapította, hogy Langer „scé-
nofóbiában" szenved, vagyis szinpad-
iszonyban, mert mindeddig nem volt rá 
eset, hogy sikerült volna őt a premiere-
ken a függöny elé kivinni. Prágában átlag 
minden szezonban megy egy-két darabja, 
ám eddig még egyetlen habitüé sem látta 
őt a sugólyuk előtt meghajolni. Legutóbbi 
darabja, a „Grandhotel Nevada" pedig 
valóságos pszichiátrikus vígjáték, telve 
orvosi sarlatánsággal, amilyet csakis egy 
kipróbált páciens irhát. Langer rosszmájú 
orvoskollégája ezért elhatározta, hogy az 
orvos-Langert is a „Grandhotel Ne-
vada"-ba küldi, hátha az iró kigyógyultan 
kerül ki belőle . . . 

(T.) 

EZER ÉV A VÁROSIBAN 

A következő újdonságról 

Biztosan ez a bon-mot marad : 

Ezer év óta nem volt 

A Városiban ilyen darab. 
Kálmán .Tenő 
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Karl Heinz Martin 
az „Oroszország" rendezője 

a legjobb táncos Lovranában 
25 szobás villája, 
van, külön tengeri 
fürdővel, színház-
teremmel s leghőbb 
vágya, hogy Az em-
bertragédiáját ren-
dezze Budapesten 

— A berlini Lessings 
Theaterben rendezem Sha-
kespeare IV. Henrikjét, az-
tán a Städtische Operben 
egy jazzoperát hozok ki. 
Krenek ismert komponistá-
nak „Jonny spielt auf" 
cimii müvét. Ezt az újdon-
ságot egy fiatal magyar 

Lovrana, augusztus. 
A Grand Hotel Lovrana 

terasszán feltűnik egy hir-
telenszőke fiatalember, aki 

következetesen egy csinos 
monoklis hölggyel láncolja 
a black-bottomot. De hogy 
táncolja! Még a hivatásos 
táncosok is csodájára jár-
nak. A táncos: Kari Heinz 
Martin, régi ismerősünk, 
az Oroszország rendezője, 
partnernője pedig a fele-
sége, Roma Bahn, ismeri 
német színésznő, aki sokáig 
Reinhardt színpadjain mű-
ködött. A közeli „Villa St. 
Michele"-ben lakik a nagy 
német rendező, a Quarnero 
egyik legszebb hajlékában 
A házigazda maga kalauzol 
végig a villa huszonöt szo-
báján . Négy terrasz, külön 
lengeri fürdő, egy kis szín-
házterem és hatalmas park-
ban amfitheátrumszerü sza-
bad-szinpad adják meg a 
gyönyörű kastély grandió-
zitásál. Kari Heinz Martin 
a szabad színpadra a leg-
büszkébb. 

— A jövő nyáron már itt 
rendezek egy-két előadást a 
barátaim részére. 

— Itt a magam passzió-
jára rendezek majd, — foly-
tatja a házigazda —- és re-
mélem, hogy a vendégeim 
között nem egy pesti is 
lesz. No, de ez csak nyáron 
megy, ez a szórakozás-
számba menő rendezés. 
Most már közeledik a 
szeptember és nekem ala-
posan hozzá kell látnom a 
munkához. 

— Hol kezdi a munkát? 

Kari Heinz Martin 

karmester, Georg Sebas-
tian-Sebesfyén György diri-

gálja. Mondhatom, hog j 
nála zseniálisabb fiatal 
muzsikust nem igen lát-
tam hosszú idő óta. 

— Budapesten mikor ren-
dez? 

— Nagyon vágyom már 
Pesten dolgozni. Nemcsak 
azért, mert ott annyi tehet-
séges művész van, hanem 

azért is, hogy megmutas-
sam a magyaroknak, mit 
tudok. Különösen az a vá-
gyam, hogy magyar dara-
bot rendezzek. Állom a 
kritikát. Legszívesebben 
rendezném „Az ember tra-
gédiáját", Madách remek-
művét, amelyet évek óta 
rendkívüli szeretettel tanul-
mányozók. 

— Minden művészi ese-
ményen kivül, amit szá-
momra a pesti „Orosz-
ország" előadása jelentett 
— mondotta — nem felej-
tem el soha ottani munka-
társaim odaadó munkáját . 

Most beleszól a vitába a 
szép Roma Bahr is, aki az 
u j szezonra az ura színhá-
zához szerződött. 

— Ott ugyanis még van 
egy kis protekcióm, — 
mondja mosolyogva. 

A búcsúzásnál Kari Heinz 
Martin még hozzáteszi: 

— Nagyon kérem, a 
Színházi Élet ut ján kö-
szönje meg nevemben a 
budapesti közönségnek azt 
a rokonszenvet, amellyel 
ottani bemutatkozásomat 
fogadta. Igyekezni fogok 
egy magyar mü bemutatá-
sával rászolgálni erre a 
szimpátiára. 

Stella Adorján. 

Kari Heinz Martin villája Lovranában 

r 



A nyaralás 

Az utolsó fürdés 

Az utolsó flört 

Mikor a szalma-férj dühé-
iben 

Odahaza már szinte tombol. 
Megkezdődik a szegény Eva 

Kiűzése a paradicsomból. 

* 

Es csodálatos termetével. 

Mely megszégyenitené a mi-

liőit, 
Bucsuzkodni bemén a vízbe, 
Amely elvitte néhány kilóit. 

* 

Bucsuzásál jiersze nem 

[közli 
Nyilttérben u helybeli la-

[pokkal. 
Ellenben buzgón s önfel-

[ledten 
Bucsucsókot vált a habok-

fkai 

' * 

Az ifjútól is elbúcsúzik, 
Kivel annyi szép napot töl-

Itött, 
Oh milyen kár, hogy télire 

Nem lehet befőzni u flörtöl! 

* 

S mire sóhajtva emlékezik 
E bus nap után néhány 

[héttel 
Elkészül őnagyságáról 
Az utolsó csoportfelvétel. 

Ai utolsó csoportlcWétel 



utolsó napja 
Mert barátnőit pukkasz-

tandó, 
Kájen űzi már ezt a spor-

[tot 
Es minden egyes csoport-

[képből 
Szétküldött egy egész cso-

[portot. 

S meri könnyei úgyis hul-
llanak 

Az óvatos szakácsok e végett 
Fürdőhelyeken sohasem 
Sózzák el az utolsó ebédet. 

* 

A csomagolás prózai 
Már az utolsó rongy is 

[ benne, 
Rátérdel, megszorítja, gyűri, 
Mint hogyha csuk a férje 

[lenne. 

A csomagolás 

Aztán jön egy különös ér-
Izés, 

Amit mostanáig nem érzett, 
Istenem, hogy megszapo-

[rodott 
A szállodában a személyzeti 

# 

Végül vonatfütty, kendö-
flengetés, 

Jön a mindennapi malom, 
S a szép napoknak csak 

[emléke 
Jár vissza a — túloldalon. 

Az utolsó ebéd az étteremben 

A számla és a bucsu 
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ALOM A NYARALÁSRÓL 
(Az álmodozó hölgy : Berczelly Magda) 
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(9) 

A Royal Orfeumbeli szereplésein na-
gyon rövid ideig tartott és ha az emeleti 
színpadot, csak mint magasságot tekint-
jük, ugy azt mondhatnám teljes joggal, 
hogy az Isten felvitte a dolgomat. A föld-
szinti nagy színpadról felvitte a Sör-
kabaré kis színpadára. Itt aztán szépen, 
csendben, egymásután játszottam a sze-
repeket. Lassanként átvettem Árnyai Ká-
roly örökét, aki akkor a Sörkabaré ked-
vence volt és szerénytelenség nélkül ír-
hatom itt meg, hogy Szőke Szakáll da-
rabjaiban a tenyérnyi színpadon nagy si-
kereket arat tam. 

De a nagy sikerek nem tudtak vissza-
vinni a földszinti nagy szinpadra. A Royal 
Orfeum akkori főrendezője óvatosan 
ügyelt arra, hogy aki a Sörben felfelé 
megy (— miként borban a gyöngy —) 
az ne mehessen lefelé azon a kis vas-
lépcsőn. amely a Sörkabaré színpadáról 

BEI« 

az orfeum áhitott villanyfényben ra-
gyogó, gyönyörű, nagy szinpadálioz ve-
zet. És én nem is vágytam a főrendező 
ur mellé kerülni a nagy szinpadra, aki 
akkor még „virágjá"-ban volt és igazán 
nem hihettem, hogy ilyen f inoman át fo-
gok siklani néhány esztendő múlva em-
lékirataimban személye fölött. 

A Sörkabaréban ért a forradalom és a 
kommün. Egy tavaszi estén szegény 
Solti Hermint kikergették a szinpadra és 
ki kellett jelentenie, hogy itt a proletár-
diktatúra. Mi, nebich, még nem tudtuk 
akkor, hogy ez init jelent. Bálint Dezső-
től elszedtek mindent, ez volt az első 
tünet és még a privát konyhájára , amely 
az épületben volt, is rátették a kezüket 
az u j urak. Ha Szirniay és Forgács kollé-
gámmal nem vittünk volna ti tokban neki 
egy kis ennivalót, bizony a direktor ur 
éhen maradt volna emeleti lakásában. 

. Legjobban a fiam előtt szégyeltein magamat, mert vele tanultain a szerepet; ő 
hallgatott ki odahaza, minden délután 
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Amikor kijött a rendelet, hogy az ék-
szereket be kell szolgáltatni, én bekopog-
tam Bálinthoz és felajánlottam neki. 
adja ide az ékszereit: 

— Én nagyon szegény ember vagyok, 
igazgató ur — mondottam, -r- én majd 
megőrzöm az ön számára, nálam jó he-
lyen lesznek, hiszen ilyen szegény em-
bernél igazán nem keres senki kincse-
k e t . . . 

Bálint rámnézett, egy pillanatig gondol-
kozott, aztán csendesen igy válaszolt: 

— Maga nagyon derék flu, Salamon, 
de hát nekem nincsen ékszereim . . . 

Ugy látszik nem volt bizalma hozzám, 
pedig nekem volt hozzá bizalmam. Én 
tényleg el akartam rejteni neki az ék-
szereket. 

A kommün után meghalt Bálint Dezső, 
a Royal Orfeum igazgatója és én elvesz-
tettem egyetlen pártfogómat. A rendező 
mellé uj segédrendezőt szerződtettek a 
színházhoz és ez az én formám, a segéd-
rendező is ép olyan lesújtó véleménnyel 
volt tehetségemről, mint a színház fő-
rendezője. Két nappal a premier előtt el-
vették tőlem a szerepet, amelyet az uj 
műsorban játszottam volna és én szégye-
nemben egy sötét sarokban ugy zokog-
tam, mint egy gyerek. Legjobban a fiam 
előtt szégyeltem magamat, mert vele ta-
nultam a szerepet; ő hallgatott ki oda-
haza, minden délután. 

•— Mit mondok majd neki? — gondol-
tam, — ha este eljön az anyjával a pre-
mierre és látni fogja, hogy azt a szere-
pet, amit én tanultam odahaza, egy má-
sik szinész játssza?! 

Vettem a kalapom, felmentem a direk-
tori irodába Kovács igazgató úrhoz és 
megmondtam neki, hogy elmegyek a 
színháztól. 

— Nincs semmi értelme, hogy olyan 
helyen legyek, ahol a rendezőknek az a 
véleményük rólam, hogy rossz szinész 
vagyok. Visszamegyek a régi szakmám-
hoz, befütök a nyolc varrógépbe és gyár-
tom tovább a kötényeket. 

Kovács igazgató azonban nem engedett 
el, azt mondta, majd ő vigyáz, hogy ne 
üldözzenek. De ahogy az országokban 
sem a király, hanem a miniszterek az 
urak. az orfeumban sem az történt, amit 
az igazgató akart, hanem amit a rende-
zők. Nyolc darab ment az uj műsorban 
és én a nyolc közül csak az első kis da-
rabban kaptam egy pincér szerepet. Mire 
a publikum bejött a színházba, én már 
régen elmondtam pár szavas rollémat és 
igy soha senki sem látott játszani ebben 
a műsorban. 

Különösen azért voltam kétségbeesve, 
mert egy nap a direkció beültette Kő-
váry Gyulát a nézőtérre, hogy nézze vé-

gig az előadást és a következő műsorra 
azoknak a színészeknek, akik tetszettek 
neki, irjon darabokat. Pont nyolckor 
Kőváry megérkezett a színházba és én 
boldog voltam, amikor a színpad kis ré-
sén kilesve a nézőtérre, ott láttam egy 
széken a híres konferansziét. De a követ-
kező percben rémülten hallottam, amint 
Kőváry odaszólt valakinek: 

— Csak kezdjék el, nekein még dol-
gom van az irodában a főrendezővel, 
egy félóra múlva azonban itt leszek. Leg-
feljebb nem látom az első darabot. 

Szerettem volna lekiabálni a színpad-
ról. hogy Kőváry ur, aranyos, drága, 
egyetlen Kőváry ur, az Istenért ne men-
jen el, mindjárt kezdődik az előadás, 
jön a darab, amelyikben én játszom és 
ha elmegy és egy félóra múlva vissza-
jön, én már régen nem leszek a szín-
padon és ön nem fogja látni, hogy mi-
lyen szerepet irjon nekein az uj mű-
sorban. 

De Kőváry elment és nem látott a 
darabban. És nem is irt nekem szerepel. 
Csak később, amikor művészeti igazga-
tónak szerződtették, kérdezte meg tőlem 
egyszer, hogy gyorsan tanulok-e? 

Én azt gondoltam, hogy nincs ebben 
a házban senki, aki többet tanult volna 
már az életében mint én, de lenyeltem 
a keserűséget és boldogan hallgattam, 
amit mondott: 

— Maga nagyon közvetlen szinész, Sa-
lamon. majd csinálok magával egy kon-
l'eránsz tréfát. Hat nap múlva van a pre-
mier, remélem addig megtanulja a sze-
repét. 

— Mi az, hogy hat nap múlva? Hol-
nap reggel tudni fogom! 

És bár a kedves Cinci, valljuk be itt, 
csak a premier előtt egy órával, ponto-
san este hétkor irta meg a konferánsz-
duettet, én mégis fújtam a szerepemet, 
mint a vízfolyás. Néha mást mondtam 
mint amit ő irt. de nem lett belőle 
semmi baj, a közönség nevetett, nekünk 
sikerünk volt. 

És ettől fogva állandóan játszottam 
a Sörkabaréban. Egy nap Bárdos Arlur 
eljött a kabaréba megnézni egy fiatal 
színésznőt. 

Mindenki izgatottan maszkírozta ma-
gát arra a hirre, hogy megjött a nagy 
felfedező, csak én nem törődtem vele: 

— Pont engem fog a Belvárosiba szer-
ződtetni!? 

És előadás után csoda történt. Bárdos 
odajött hozzám és megkérdezte, hogy az-
előtt hol játszottam? 

— Azelőtt kereskedő voltam igazgató 
ur kérem, — hangzott a válaszom. 

Kezet fogott velem, gratulált: 
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— Remélem, még fogunk találkozni 
az életben, — mondta és eltávozott. 

Közben a Trocaderoban is játszottam, 
(— én voltam az első pendliző szí-
nész! —) Harmath Imre kabaréjában. 
Egy nap Márkus László, az Apolló-
kabaré igazgatója eljött megnézni egy 
fiatal színészt és az a szerencse ért, 
hogy neki is nagyon megtetszettem. A 
boldogságom leírhatatlan volt. Egy-
szerre két igazgató vette észre Salamon 
Bélát. 

Egy este küldönc jött a lakásomra. 
Bárdos igazgató ur azt üzente, hogy hol-
nap reggel keressem fel a Belvárosi 
Színházban. Gondoltam: mit várjak hol-
nap reggelig, felkerestem még aznap 
este. Az irodában tudtomra adta, hogy 
az „Apám felesége" cimü franeia vígjá-
tékban Kalios Gyula visszaadta a szere-
pét, mert nem kapott egy uj frakkot a 
színháztól. Bárdos ideadta nekem a sze-
repet és én boldogan vittem haza tanul-
mányozni. A szerep első oldalára a kö-
vetkező üzenetet irta rá Kabos: 

,,Aki ezt a szerepet eljátsza helyet-
tem, az dögöljön meg. Kabos." 

Én nagyon ambicionáltam, hogy a 
Belvárosi Színházban játszhassak, de 
folyton a „dögöljön meg!" járt az 

eszemben és bizony egy kicsit nagynak 
tartottam az áldozatot. Elmentem tehát 
Kaboshoz és hosszas könyörgés után 
visszavonta az átkot. Ezután elkezdtük a 
darabot próbálni. A többiek már mind 
tudták a szerepüket, Boross Géza, 
Pethő Attila, Bérezi Ernő, Simonyi Maja 
és Wirth Sári játszott a darabban, ennél-
fogva Bárdos énvelem foglalkozott. Bizony 
annyira foglalkozott velem, hogy minden 
próba után fejfájással érkeztem haza 
lakásomra. 

— Nézd Béla, — mondta a feleségem 
— én nagyon szeretném, ha belőled egy 
rendes nagy szinész lenne egy komoly 
színházban, de ha ez ilyen nehéz és min-
dig fáj a fejed tőle, inkább mondjunk 
le róla és térjünk vissza a varrógéphez. 

Szóval ismét a köténygyártás kisértett. 
Én átmentem a másik szobába, leül-

tem egymásután mind a nyolc varrógép 
elé, a lábammal megnyomogattam a pe-
dálokat, hogy miiködnek-e még. az or-
sókba befűztem a cérnát és nyugodtan 
visszamentem az ebédhez és amikor fel-
szeltem a kenyeret, azt mondtam az asz-
szonynak: 

— Baj nem lehet, a gépek kifogásta-
lanul működnek. 

(Folytatjuk) 

Bárdos énvelem foglalkozott; bizony annyira foglalkozott velem, hogy minden 
próba után fejfájással érkeztem liaza lakásomra 
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UT A BOLDOGSÁG FELÉ 
Megoldották a vidéki színészet legégetőbb válságait. 
A kultuszminisztérium nagy erkölcsi és anyagi támo-

gatása. — Épülnek az uj kőszinházak 
Stella Gyula, az Országos Szinészegyesiilet elnöke nyi-
latkozik a vidéki színészet reményteljes uj szezonjáról 

Az induló szinházi 
szezon egyik legfonto-
sabb kérdése a vidéki 
színészet ügyének ren-
dezése. A munka vá-
ratlanul hatalmas mé-
retekben indult meg, 
a reformtárgyalások 
ép ugy, mint a szer-
ződtetések befejeződ-
tek, a direktorok meg-
kapták kerületi be-
osztásukat és megkez-
dődtek a próbák. A 

legtöbb vidéki szinház már szeptember elsején 
ím gnyitja kapuit, tehát az uj szezonról niár át-
tekinthető képet lehet nyerni. Felkerestük és 
nyilatkozatra kértük ebben az ügyben S t e l l a 
Gyulát, az Országos Szinészegyesület elnökét, 
aki a következőket mondotta: 

— A vidéki színészet most induló sze-
zonjáról a legjobb reményekkel beszélhe-
tek. Általában azt lehet mondani, hogy 
a legégetőbb válságokat sikerült meg-
oldanunk. Mindenekelőtt a kultuszminisz-
térium nagy erkölcsi és anuagi támogatá-
sát kell megemlítenem. Az erkölcsi támo-
gatás főleg abban áll, hogy a kultuszkor-
mány utasítást küldött a vidéki váro-
sokba a terembérletekre, játszási engedé-
lyekre s hasonló ügyekre vonatkozóan, 
melyeknél 

a színészetet mindig előnyben kell 
részesíteni. 

— Fontos ez a rendelkezés főleg azért, 
mert a színpadokat és termeket ép a leg-
jobb szezonban foglalták el a bálok és 
gyűlések céljaira a színészek elől. Ez a 
baj tehát megszűnt. Másik, igen nagy 
horderejű rendelkezés az, amely a mozi 
konkurrenciájáról dolgoz ki rendeletet. 
Az anyagi támogatásról még nem tudok 
részletes adatokkal szolgálni, azonban 
meggyőződésem az, hogy ez oly összeg, 
mely lényeges segítséget fog nyújtani a 
színészetnek. 

Még egy fontos tényezőről kell meg-
emlékeznem: az idén négy társulattal ke-
vesebb fog működni, mint tavaly. A meg-
maradt társulatok is tisztító munkán 
mentek keresztül: 

kevesebb színészt foglalkoztatnak, 
nagyobb művészi eredménnyel 

s az így megspórolt fizetéseket a r ra for-
dították a direktorok, hogy jobb erőket 
szerződtessenek. A vidéki színészek Buda-
pestre való szerződtetése nem okozott 

bajt, mert ezek helyett az élelmes direk-
torok viszont Pestről szerződtettek színé-
szeket. így került Miskolcra Rubinyi Ti-
bor, Szegedre Doktor János, Kispestre 
Molnár Aranka, Újpestre Miklóssy Aladár 
és igy tovább. Szeptember elsején minden 
társulat játszik már, a szegedit kivéve, 
ahol a szinház csak szeptember 28-án 
nyit. Itt viszont állandó társulat dolgozik. 

— Fölmerült a staggione-rendszer kér-
dése, melyet azonban a magyar színé-
szetre a szakkörök károsnak tartanak. 

— Sikerült az államtól még egy támo-
gatást kapnunk: a színházi podgyász- és 
díszlet-szállításra engedményt fognak adni 
a szállítási költségeknél. 

— Általában háromfaj ta színházat lehet 
a vidéki színészetünkben megkülönböz-
tetni. Az első a kőszinház, ilyen a szegedi, 
pécsi, győri, kecskeméti, debreceni, bé-
késcsabai és miskolci kerületek színházai. 
A második fajta, az úgynevezett átmeneli 
szinház, melyek közepes társulattal, de 
zenekarral dolgoznak: ilyen a kispesti, 
dunántuli első, Duna-Tisza-közi és nagy-
kőrösi kerületek színháza. A további hét 
társulat a harmadik fokozat, kisvárosok-
ban, kis társulatokkal, zongorával zene-
kar helyett, s amelyek termeket bérelnek 
ki a játszási időre. 

— Az engedélyek a következők: Szege-
den a szegedi állandó szinház, PécsetI 
Fodor Oszkár, Győrött Faragó Sándor, 
Kecskeméten Gulyás Menyhért, Debrecen-
ben Kardos Géza, Békéscsabán Kiss Ár-
pád, Miskolcon Sebestyén Mihály. A vá-
rosok és hozzátarlozó színházi kerületet 
is jelentik. A kispest-újpesti kerület 
Miklóssy Imréé, a dunántuli első kerület 
Radó Béláé, a dunántuli második kerület 
Szabó Ferencé, a duna-tisza-közi Halmi 
Jenőé, a hajdúsági Csolnakossy Gyuláé, a 
nagykőrösi Deák Lőrincé, a pesterzsébeti 
Kulinyi Ferencé, az északi kerülel Tom-
pos Péteré, az első alföldi kerület Tarr 
Béláé, a második alföldi kerület Sajó 
Vilmosé. 

— Mindenütt friss, eredményes munkál 
láthatunk. Megkezdődött a kőszinházak 
építése is. Most egyszerre 

Szombathelyen, Csongrádon és Pest-
erzsébeten épitenek uj kőszinházat. 

— Karcagon pedig ép most fejezték be 
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az u j kőszinházat, mely ebben a szezon-
ban már játszani is fog. Győrötl restau-
rálják, modernizálják a meglévő kőszin-
házat, Szekszárdon pedig kész tervek van-
nak arra, hogy a hatalmas régi jéggyárat 
színházzá alakítsa át a város. 

— Még egy aktaális kérdéshez akarok 
hozászólni: ép a Színházi Életben folyt 
vita a sziniiskolákra vonatkozó tervekről. 
Véleményem szerint meglévő iskolát nem 
szabad bezárni, legfeljebb ujat nem sza-

bad engedélyezni. Azzal ugyanis, hogy az 
u j színészeket nem engedjük érvényesülni, 
még nem kényszerithetünk senkit arra, 
hogy a régi színészeket nézze meg. A 
sziniiskolákra határozottan szükség van, 
bár a felvételt és esetleg az előképzettség 
kérdését kissé szigorítani lehetne. Szükség 
van az u j szinészgeneráció nevelésére, hi-
szen bizonyos, hogy a közönség nem ra-
jongana például értem, ha kopaszodó fe-
jemmel elkezdeném Rómeót játszani. 

Ki az a O 
fekete nő « 
aki megkeserítette 
Márkus Alfréd nya-

ralását 
— Rettenetes egyhangú 

volt ,a nyaralásom, 
? 

— Igenis, nagyon egy-
hangú, dacára annak, hogy 
sokfelé jár tam: Karlsbad -
ban, Abbáziában, Wienben, 
Berlinben. 

1 
— Miért volt egyhangú? 

Igen egyszerű okból. Bár-
hova, bármelyik étterembe, 
lokálba, bárba betettem a 
lábamat, mindenütt ugyan-
azt a dalt játszotta cigány, 
jazz-band, zenekar: „Az én 
babám egy fekete nő". 

— ! 

— Gondolja, hogy ez 
olyan kellemes? Hát persze, 
hogy nekem, mint e kis 
nóta zeneszerzőjének, igen 
hizelgő, hogy a publikum 
annyira megszerette. De 
higyje el nekem, hogv attól 
félek, hogy ennek a nagy 
népszerűségnek visszaugró-
ja is lesz. Egyszer csak 
megunja a közönség a fe-
kete nőt. Hiszen vannak 
szép fehér dámák is a vi-
lágon. 

— II 
— Köszönöm, igen meg-

nyugtat. Annál is inkább, 
mert őszintén szólva még 
egy kis pénzt is szeretnék 
ezzel a dallal keresni 

_ 1 
— Kissé indiszkrét kér-

dés. De nevetni fog, vála-
szolok rá. Persze, hogy a 
fekete nő az Ízlésem. Nézze 
meg a feleségemet. 

iHí . te-0 : 
<WOTÖ% 
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Tekintettel arra, hogy a gyümölcs-szezon már megkezdődött, szükségesnek lát-
juk néhány jóízű gyümölcs-viccel megvendégelni az olvasókat. Egyébként számítunk 
arra, hogy lesz néhány éretlen gyümölcs-vicc, — ezeket tessék eltenni télre. 

KÁLMÁN JENŐ és KELLÉK DEZSŐ. 
PESTI KOFA Dinnyés! Juliska 

Almássy Endre 
Somogyi Bogyó 
Szőllősy Rózsi 
Ürmössy Anikó 
Kompóthv Gyula 

Végül Radó Sándor, 
mert ő is egy finom gyü-
mölcs és Salamon Béla, 
akit ismerünk szilvafa ko 
rából. 

AZ ISKOLÁBAN. 

avagy az egyetlen intéz-
mény, ahol a pénzt gyü-
mölcsöztetni lehet. 

IJJ TÁRSULAT. 
Jelen vicclap írói — az 

uborkaszezónban a követ-
kező tagokból álló társu-
lat megszervezéséi indítvá-
nyozzák: 

Kökény Ilona 
Cseresnyés Irma 

-— Na, fiacskám, beszélj 
valamit a görögdinnyéről. 

— A görögdinnyéről '! 
Tanár ur, kérem, én gö-
rögpótlós vagyok. 

PFUJ. 

. • . h < 

— Mi a különbség egy 
görögdinnye és Rott Sán-
dor között 1 

— Fogalmam sincs! 

— A görögdinnye ma-
gos, Rott pedig — ala-
csony. 

A SZABÁLYOS SZÉPSÉG-
IDEÁL, AHOGY A NÉP-

DAL ELŐÍRJA. 

Fenti leányzó kender-
haju. kökényszemü, eper-
ajka, rózsásarcu, hattyú-
nyakú, darázsdereku, őz-
lábu és egészben olyan, 
mint egy érett barack. 

A KIS NAIVISTA. 

Mórickára rákiált a pa-
pája: 

— Gazember! Te ellop-
tad az almát a spájzból! 

— Almát ? — csodálko-
zik Móricka. — Azt se tu-
dom, mi fán teremi. . . 
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ELMARADT. 

— Nahát ez a szőlő se 
valami modern gyümölcs. 

— Miért? 
— No hadlodl Még meg-

vannak a fürtjei. 

AZ ÉRTÉKES 
KÜLDEMÉNY. 

Egy színész boldogan 
újságolja a kollégáknak : 

— Hajdú Pepi küldött 
nekem a birtokáról őszi 
barackból egy számba-
vehető mennyiséget. 

— Mennyi volt az ? — 
kérdi valaki. 

— Hát mennyit vehetek 
én a számba ? Egyet! 

A HÉT HUMORA. 

CINI AFORIZMÁJA. 
Karinthy gyerekei, a 

Cini és a Gyuri, önálló 
vállalkozás gyanánt kirán-
dultak a Zugligetbe és az 
egyik kertben gyümölcstől 
roskadozó almafát pillan-
tottak meg. A két gyerek 
kísértésbe esett és léc-
darabokkal dobálni kezd-
ték az almákat. 

Először Gyuri célzott, de 
a léc magasan elrepült az 
almák fölött. Most Cini 
dobott és majdnem talált. 

— Látod — mondta 
büszkén a legifjabb Ka-
rinthy-sarjadék —ez az 
az eset, amikor a fa nem 
esik messze az almától. 

A HÁZBÉR. 
A New York-kávéházban 

Vigli Miklós szomorúan 
morfondíroz: 

— Holnap kell házbért 
fizetnem. És tessék, uraim, 
itt van az egész: egy pen-
gő nyolcvan! 

Mire a főúr, aki min-
denre figyel és minden tré-
fában benne van, félváll-
ról odaszólt: ___ --- • . — 

— Na; "aikkor nagyon 
kis lakása lehet. 

TÉVEDÉS. 

fcjoc.4 

Egyik színészünk kis-
fiát felszólí t ja a tanító 
bácsi : 

Meg t u d n á d mon-
dani , hogy milyen itaí 
készül a szilvából ? 

— A szilvórium, — fe-
leli a fiu. 

— Na és az a lmából ? 
— Az a lmár ium. 

SZÍV KELL HOZZÁ... 
— Látod ezt az ügyvé-

Igen. 
— Ez olyan rossz em-

ber, hogy még a kürtéről 
is lehúzza a bőrt. 

A NÉVTELEN. 

A Weisz találkozik a 
Sohwarczcal a kávéházban. 

—• Te, Schwarcz 
mondja — a Blau azl 
mondta rólad, hogy gaz-
ember vagy! 

— A Blau ? Hogy mond-
hatta ő ezt, hisz jóformán 
nem is ismer ? 

* 

— Mi baja, Kolhn ur ? 
Rémesen néz ki! 

— Leestem a lépcsőn. 
— Na ne beszéljen. 
— De igen. Mikor el-

mentem otthonról, utánam 
kiáltott az asszony: Vi-
gyázz, hogy le ne ess a 
lépcsőn! És én már meg-
untam azt, hogy mlindig 
az asszonynak legyem igaza. 

Raj,nay Gábor egy barátjával sétál a ligetben. Az 
Anonymus-szobor előtt Rajnay megszólal: 

— Majd meglátod, hogy még nekem is lesz szol) 
rom. 

— Olyan bizonyos vagy benne ? 
— No hallod ? Az én nevemet mindenki ismeri, 

Anonymusét meg senki. 
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INTIM PISTA, hogy hol volt a legked-
vesebb Ilona-nap? 

—: Természetesen Besnyőn, Hegedűs 
Gyuláéknál, ahol a szép háziasszonyt 
hagyományos szeretettel ünnepelte a 
vendégsereg. Éjfélre megérkezett Bu-
dáról autóján Fedák Sári is, akit 
egyébként legközelebb szintén ünne-
pelni fognak. 

Czuppon Sári a siófoki strandon 

— Milyen alkalomból1 
— A Kövessy-bár avatja fel Zsazsát 

nagy, ünnepélyes cécóval bárasszo-
nyává. A rendezőség már most dolgo-
zik, mert a szeptember hatodiki estély-
lyel különösen brillírozni akarnak. 

— Mi hír Beregi Oszkárról? 
— Először Bécsben fog fellépni a 

Kammerspieleben, azután, a szezón 
második felében Pesten, a Belvárosi 
Színházban, Fazekas Imre darabjában. 

— Miről szól a darab? 
— Izgalmas dráma és színhelye az 

orosz politikai foglyok tábora azon a 
napon, amikor Moszkvában kikiáltják 
a proletár-diktatúrát. 

— Külföldi hire nincs e héten? 
— Pártos Gusztáv számolt be holly-

woodi eseteiről egy tizen-
hatoldalas levélben. 

— Persze, nagyon ér-
dekes a levét. 

— Szenzációs! Guszti 
angolul irt, de olyan or-
tografiával, amit ő talált 
fel. Ugy irta az angol 
szavakat, ahogy kiejtik 
őket! 

— Gyerünk tovább! 

— Másik külföldi hí-
rem hősnője, vagy helye-
sebben uszónője Makay 
Margit. 

— Uszónője9 
Makay Margit tudva-

levőleg Abbáziában nya-
ralt és a mult hét egyik 
napján, pontosan a neve-
napján azzal lepte meg 
magát, hogy pontosan 
négy kilómétert úszott a 
nem éppen viharmentes 
Adrián. 

— Ez aztán igen! Gra-
tulálni fogunk a szép 
győzelemhez! 
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— Ernőd Tamásról viszont rossz hí-
rem van. 

— Na ne . . . 
— A költő beteg és egészsége helyre-

állítása céljából bevonult a János-sza-
natóriumba. De hál' Istennek már ja-
vult az állapota és így rövidesen egész-
ségesen távozni fog. 

— Mi van az uj színházzal, amely-
nek a direktora lesz ? 

— Meg lesz éppen ugy, mint a kis 
Rőtté, amelynek első műsorában Ró-
zsahegyi Kálmán fog együtt játszani 
Rott Sándorral egy egyfelvonásosban. 

— És a többi direktorokÏ 

— Mind idehaza vannak, csak Ro-

bozék utaztak egy kis utónyaralásra a 

Tátrába. 

— Csortos honnan érkezett a mult 

héten autóján? 

— Miután hetekig járta Tirolt és 

Itáliát, kicsit bekukkantott a Horto-

bágyra is. Egy éjszakát a híres csárdá-

ban töltött, majd felautózott Lilla-fti-

red re. 

— A Városi Színház elfogadta elő-
adásra Szilágyi László és Eisemann 
Mihály „Három mákvirág" című revü-
operettjét. 

— És a pletyka? 

— Előbb egy kedves házassági hír-
ről számolok be, egyelőre nevek nél-
kül. Az előkelő társaság hetek óta be-
szél róluk és így én is előadom, amit a 
romantikus• megismerkedésükről tu-
dok.. } 

--Halljuk, halljuk! 

— Gábor Móric festőművész műter-
mébe egymással parallel járt modellt 
ülni egy pesti, híres, szép úrilány és 
egy vidéki gróf. Találkozni sohasem 
találkoztak, mert a lány délelőtt járt a 
műterembe a gróf pedig délután. Csak 
a napról-napra haladó portréikat lát-
ták az állványokon és a gróf addig 
nézte a szőke portrét, ameddig szabá-
lyosan bele nem szeretett. E pillanat-
ban az a helyzet, hogy a festőmiite-
remből a székesegyházba fog vezetni 

Relie Gabi Abbáziában nyaral 
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Orosz Vilma Brioniban nyaralt 

— Kedves. És most halljuk a plety-
iéit! 

— E héten kettő van. 
— Adja elő őket! 
—' Az egyiknek a milliárdos özvegy 

napa a hőse, akinek évek 
óta eladósorban van a 
szép lánya és mégsem 
engedi férjhez menni sze-
gényt. 

— Miért nemi 
— Mert szavát adta 

barátnőjének, hogy azon 
a napon, amikor a lánya 
férjhez megy, ő is fele-
ségül veszi a szőke höl-
gyet. 

— Ez kitűnő. És most 
halljuk a másikat. 

— Egy kedves, örök-
i f j ú gavallért helyeztek 
gondnokság alá a barátai 
a mult héten. 

— Hivatalosan? 
— Csak privátim. Ösz-

szes megmozgatható va-
gyonára rátették a kezüket és csak 
heti zsebpénzt utalnak ki az illetőnek, 
mert féltek a szőke hölgytől, akire 
eddig vagyona másik felét elpazarolta. 
Kezüket csókolom. 

Kósa Györgyné, Székely István, Kósa György, Kerpely Jeni , Krammer Erzsi, Albertina Ferrari , 
dr . Máríi impresszárió és dr. Ráth, a pozsonyi egyetem rektora, a Pozsonyi Nemzeti Színház alelnöke 

Tátraszéplakon, 



S Z Í N H Á Z I ELET 33 

a kezét és nagyot sóhajt: 
— Jaj, már úgy meg-

ijedtem, hogv három mil-
lió . . . 

Jogosan kérdezik egye-
sek, hogy mi köze van en-
nek a viccnek a pályázat-
hoz? Azonnal felelünk rá, 
csak tessék jól idefigyelni. 
Legutóbb közzétettünk egy 
dátumot, amely a pályázat 
végét jelezte. Mindenütt a 
legnagyobb riadalommal és 
ijedelemmel fogadták ezt a 
határozatot. Most mi is 
azt mondjuk , hogy tessék 

Beküldte : Csuhrán József, Ózd 

az írógéppályázat 
befejezésének 

pontos 
dátuma 

Tessék megengedni, hogy 
e héten egy régi viccel 
kezdjük az irógéprajz-pá-
lyázatról szóló beszámo-
lónkat. Aki ismeri a vic-
cet, az ne szóljon közbe, 
mert lehet, hogy akad még 
olyan is, aki még nem 
ludja, hogy mi lett a poén? 
Szól pedig a vicc a követ-
kezőképpen: 

A professzor az egyete-
men a föld kihűlését ma 
gyarázza: 

— Uraim és hölgyeim, 
a legújabb kutatások sze-
rint több, mint valószínű, 
hogy három billió év 
niulva a föld kihűl és vége 
lesz a világnak . . , 

Mikor a professzor ide-
ér, a hetedik padban izga-
tottan felugrik egy diák-
kisasszony és megkérdi: 

— Hány évet mondott a 
tanár ur? 

— Három billiót! 
A mediea a szivére teszi 

Anyai örömök 
Beküldte : Lovas László, Budapest, VI, Nafíymező-u. 8. I. 3 

3 

Hollandi pár 
Beküldte : Cseh Piroska, 

Ilunedvara, Románia 

A bagdadi tolvaj 
Beküldte : Csuhrán József, Ózd 

megnyugodni, az irógép-
pályázat nem három mil-
lió, hanem három billió 
év múlva fog befejeződni. 

Addig ugyanis éppen ugy 
mint a föld, az érdeklő-
dés sem fog kihűlni . . . 
Legalább is az előjelek azt 
muta t ják . 
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ban már az egész fürdőközönség felismeri 
bennünket és ugy körülfogtak, hogy vet-
kőzni sem tudtunk. Megvallom, hogy 
hosszúságúnk mellett is legyezgette hiú-
ságunkat a nagy ünneplés, amelyből 
azonban egy harsány női hang kissé ma-
gunkhoz téritett. Az illető „mamuska" 
oly hangosan intette le csodálkozó fiát, 
hogy ezzel az ünneplés is véget ért. 

Délután négykor Kürthös adófelügyelő 
barátunk szívességéből bevitorláztunk 
Keszthelyre, mert Fenékpuszta oly fene-
kes és üres, hogy ezért tényleg kár szan-
dált koptatni. (Ugy is kell már egy mási-
kat vennem.) 

Keszthelyen Nagy Izabella szüleivel 
vacsoráztunk s onnan Gyenesdiósra men-
tünk, ahol a feleségek mintaképe, kedves 
Piroskám várt bennünket számunkra ho-
zott tiszta fehérnemű ínyencségekkel, lit 
találkoztunk Vaszary Piroskával is és so-
kat nevettünk mókáin. Heggel feleségem 
bekísért bennünket Győrökre s miután — 
augusztus 9-ikén a kilencedik házassági 
évfordulónk volt, Sacelláry Pál barátunk 
nekidurálta magát, s már reggel hét óra-
kor két kis fröccsöt fizetett nekünk. Ko-
cintás után elindultunk Szepezd felé. 

(Tizedik nap. Megtudjuk, hogy Nagy 
Miklós urain paprikás csirkéje a legjobb 
a Balaton köriil és hogy Heinrich An-
taléknál nem lehet fogyókurát tartani.) 

Györök után nekifogtunk a Szigligeti-
öböl megkerülésének. Ez talán a leg-
romantikusabb része a Balatonnak. A 
Szigligeti-rom, a Badacsony, a Tátika, a 
Szentgyörgy-hegy csodás panorámát nyúj-
tanak. De hát csak egy ideig élvezhettük 
a természet szépségeit, mert ahogy fogy-
tek a kilométerek, ugy nőtt a fáradtság s 
a kritikus tizenötödik kilométer után 
nem érdekelt már semmi bennünket. A vi-
lág legszebb pontjának Badacsony-Lábdi-
hegyet tartottuk, ahova a rekkenő hő-
ségben végre el is értünk és rohantunk 
fürdeni. Ebédünket egy pompás kis he-
lyen fogyasztottuk el, Nagy Miklós uram 
,,Balatoni élet"-hez címzett fogadójában. . . . . Térdig jártam — a fűben 

(Kilencedik nap. Megtudjuk, hogy a jó 
feleség Gyenesdiósra is követi az urát és 
hogy Sacelláry Pál reggel hét órakor is 
gavallér.) 

Máriatelep: Stádlerék! A legkedvesebb 
uri család, olyan vendégszeretet, ami-
lyenben már csak igazán ritkán van része 
az embernek. Ezenfelül olyan mintagaz-
daság, amit Bethlen miniszterelnöktől 
kezdve a nadapi plébánosig mindenki 
megnézett. 

Reggel ötkor már lovagoltunk és egy 
kissé meghendikeppelve tiz óra előtt ne-
héz bucsu után indultunk el Berénybe, 
ahova egy óra körül szerencsésen meg is 
érkeztünk. Természetesen egyenesen a 
fürdőbe. mert igen meleg volt. Itt azon-
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Jobb paprikas csirkét és jobb bort az 
egész Balaton körül nem mérnek. 

Fogyasztottuk is, különösen az utóbbi 
veit bűségesep, meginvitálva asztalunkhoz 
Nagy uramat, meg egy öreg — tán száz-
esztendős — agyafúrt halászmestert, aki-
nek pompás kiszólásain remekül mulat-
tunk. Miután a nagyszerű borból öt litert 
magunkba, öt litert pedig hátizsákjaink-
ba elraktároztunk, nekicihelődtünk az út-
nak. (Pesti címemre is küldettem egy 
hektót.) Hosszú ut volt még hátra és a 
különbözőképen tárolt borok is éreztet-
ték fárasztó hatásukat. Viszont annál ke-
csegtetőbb volt a cél, hiszen Szepezdre, 
Heinrich Antalékhoz igyekeztünk. Róttuk 
is becsülettel a kilométereket s végre el 
is értük a hön óhajtott oázist. 

Heinrich Tóniékat kedélyes kugli parti-
nál találtuk, melynél, mint azt megtud-
tuk, minden délután összegyűl a falu és a 
környék intelligenciája és két pártra 
oszolva elkeseredett küzdelmeket vívnak. 
Megjelenésünk végetvetett az ádáz via-
dalnak s nemsokára a gyönyörű kastély 
ebédlőjében rakta e'.énk háziasszonyunk, 
az édes Bäby asszony, a jobbnál-jobb fa-
latokat. Hiába hivatkoztunk mi a fogyó-
kúránkra, nem volt kegyelem, s mi taga-
dás, szívesen hagytuk magunkat letériteni 
az önmegtartóztatás rögös útjáról. 

. . . Kis délutáni álom 

. . . Amikor a kútnál vizet merítettünk 

(Tizenegyedik nap. Megtudjuk, hogy 
Pethes Sanyin és Dénes Gyurkán Sze-
pezden is lehet nevetni és hogy két do-
básra kilencet lehet ütni.) 

Pihenő lévén, korán reggel lementünk 
fürdeni. Az uj országút a part mellett ha-
lad el s egy száguldó Amilcarban fel-
ismertük Pethes Sanyit és Dénes Gyurkát. 
Füredre igyekeztek, ahol este fellépnek. 
Természetesen rögtön vesztegzár alá he-
lyeztük őket és ottmaradtak Heinricliék-
nél ebédre. Halálra nevettük magunkat 
ötletes és édes műsoruk néhány számán. 
Ugy látszik, ezen a drága két fiún Szepez-
den is muszáj nevetni. 

Pethesék *ávozása után ujabb fürdés 
következett, majd szabódásunk ellenére 
is résztvettünk a napi kuglipartiban. Ró-
lam rövidesen kiderült, hogyha semmihez 
sem, de ehhez aztán igazán értek, Palival 
azonban, aki sohasem űzte még e nemes 
sportot, alaposan blamáltam magamat. 
De nem csoda, mert szegény Pált az is-
meretlen szakkifejezések egész légiójával 
bombázták: vandli a bal dámára és ha-
sonlók. Szegény Pál a dámák közül eddig 
csak a pick dámát és társnőit ismerte. De 
mit ad Isten? Egy véletlen folytán mégis 
csak sikerült Sacelláry barátunknak két 
dobásra kilencet ütni s ezzel megtépázott 
presztízsűnk helyre volt állítva. 

De hírnök jő, s pihegve szól, hogy 
3* 
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Gyenis Ede, aki feleségével szintén itt 
nyaral, három kilós pontyot fogott; este 
tehát halpaprikás lesz. Ilyenformán fo-
gyókúránk ismét alapos veszélybe került, 
mert mondanunk sem kell, hogy ebből a 
pontyból nekünk is kijutott. 

(Tizenharmadik nap. Megtudjuk, hogy 
Sacelláry Györgyéknél a vendégnek útra-
valóul cigaretta is kijár és hogy a papok 
pincéje a legdúsabb.) 

Szepezd és Balatonfüred—Arács 30 km! 
Itt csináltuk a „rekord"-ot. Délután 5 
órakor volt a start Heinrich Antaléktól 
és pont % 10-kor értünk Arácsra! En azt 
hiszem, hogy ezt a teljesítményünket 
akárhány vérbeli profi turista is megiri-
gyelheti. S még egy! Mikor javában rót-
tuk óriás lépéseinkkel az országutat, 
büszke autó robogott el mellettünk s 
benne, nesztorunkat, Rákosi Jenő méltó-
ságos bátyánkat ismertük fel s ő is 
bennünket, mert vidáman integetett visz-
sza. Balatonfüreden i f j . Sacelláry Györ-
gyék vendégei voltunk. A derék házi-
gazda ugyan egy kicsit beteg volt, de ara-
nyos felesége, Hudacsek Nelly asszony — 
ki nc emlékeznék e bájos primadonnára 
— annál inkább kitett magáértI Min-
dennel kedveskedett s búcsúzáskor még a 
zsákunkat is megtöltötte jobbnál jobb 
cigarettával. Végtelen csinos uj villájuk-
ban pihentünk azután két napig. Pihen-
tünk1 ördögöt I Másnap unokatestvérem, 
dr. Luttor Ferenc füredi plébános köz-
lenjárásával megtekintettük a Kegyes-
rendiek Dörgicse-akali-i pincészetét, ahol 
édes hazánk legremekebb borai vannak. 

(Utolsó nap. Megtudjuk, hogy a kakas-
kukorékolás nem altató muzsika. Isten 
veled, Balaton.) 

A füredi pihenés után délután lk5-kor 
nekivágtunk utunk utolsó szakaszának. 
Az idő hűvös volt, mi pedig pihentek s 
igy nagyon könnyen ment a gyaloglás. A 
vasúti sínek mentén haladtunk s igy tör-
tént, hogy midőn az alsó-örsi állomáson 
meneteltünk keresztül, egy ott vesztegelő 
vonat ablakából József Ferenc főherceg 
és fenséges neje, Anna főhercegnő, pillan-
tottak meg bennünket. A fenségek elbe-
szélgettek velünk, érdeklődtek utunkról, 
majd néhány perc múlva kegyesen el-
búcsúztak tőlünk. 

Estére Almádiba értünk, ahol ismerő-
sünk nem lévén, szállodában akartuk az 
éjszakát tölteni. Igen ám, de a kettős ün-
nepekre minden szoba le volt foglidva ! 
Elkeseredetten mászkáltunk penzióból 
penzióba, de mindenütt elutasítottak. 

Végre meguntuk a házalást, beültünk 
az étterembe, sorsunkra bízva magunkat 
Jószerencsénk nem is hagyott cserben, 
mert az ott működő jazz-zenekar két 
kedves, intelligens, érettségizett tagja 
megtudva szorult helyzetünket, odajött, 
hozzánk s felajánlotta szobáját reggel 
négyig, amig ők az étteremben működ-
nek. Köszönettel fogadtuk az aján-
latot s hála a kéj derék fiatalembernek, 
rövidesen az igazak álmába merültünk. 
Aludni azonban nem sokáig tudtunk, 
mert a szoba valami majorság félében 
volt s hajnali kettőkor egy regement ka-
kas pokoli kukorékolásba kezdett. Ezt az 
ördögi koncertet nem sokáig bírtuk s 
ezért még négy előtt továbbindulásra ha-
tároztuk el magunkat. 

A hajnal meglehetősen hűvös volt s 
mivel utunk jó darabon át egy kaszálat-
lan, magas réten vitt keresztül, az erős 
harmattól csuromvizesek lettünk. A fel-
kelő nap sugarainak ugyancsak sok dolga 
volt, amig megszárított bennünket! Jó 
tempóban és jó kondícióban haladva, 
már fél hétkor elértük utunk végcélját, 
Kenesét. Itt, miután gratuláltunk egy-
másnak utunk szerencsés befejezéséhez, 
először is megreggeliztünk, majd a strand-
fürdőbe siettünk, ahol a kora reggeli nap 
melengető sugarai alatt mindenekelőtt is 
pótoltuk az éjszakai nemalvást, aztán 
megfürödtünk. 

Megfiirödtünk. Ez volt idén búcsúnk a 
jó öreg Balatontól. 

Isten veled te nagyszerű, csudás tó. ki 
oly sokszor hűsítetted, gyógyítgattad az 
elcsigázott vándorok fáradt tagjait, Isten 
veled meghitt öreg barátunk! A viszont-
látásra ! 

(VÉGE.) 
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(2) 
MÁSODIK FEJEZET 

amelyben nemcsak az angol kapitány 
hucsuzik Margittól, hanem Martells Bandi 

is elbúcsúzik Takáts Piroskától. 
Martellsék is a várban laktak. Egy 

öreg bérházban, amelynek csak három 
lakója volt. A lakásukon ez a névjegy 
állolt: 
özv. martenfellsi Martells Valdemárné 

sz. Pardubitz Alice bárónő 
Özvegy Martellsné magas, fehérha jú 

hölgy volt, aki egy katona-bárónak volt 
a lánya. Mindig fekete ruhában járt, ében-
fából tal, pacience-ozott és üres óráiban 
a góthai almanachot bújta, amelyben 
legnagyobb bánatára az ő családja csak 
két névvel volt képviselve. Egyik az ö 
papája volt, aki a patriarchák korát 
élte Grácban, a másik pedig ő, saját 
maga. E pillanatban igen haragos a bá-
rónő és sötét szemekkel méregeti a fiát, 
aki előtte áll. 

— Ostobaság! 
-— De, ha mondom, hogy szeretem. 
— Ha mindenkit elvenne az ember, akit 

szeret . . . 
— De őt másképpen szeretem, Mama. 

Komolyan szerelem. 
— Minden szerelem csak addig komoly, 

míg egyszer megszűnik azzá lenni. 
-— Fogalmad sincs róla, hogy milyen 

leány. 
— Milyen leány? Fogalmam sincs róla? 

Van neki egy finom kis arcocskája, he-
lyes kis a lakja , jó lába, ugy, mint a töb-
binek. 

— De, belül, mama. Belül. 
— Fiam, sohasem fogod megtudni, 

hogy egy nőben mi van belül. És ha ne-
tán véletlenül mégis megtudnád, attól az 
összevisszaságtól, amit ott látsz, olyan 
zavarba jössz, hogy akkor —- pláne nem 
tudsz semmit. És ha akarod tudni: a 
Tóthné, a Szentháromság-utcából, meg 
a Pacsulikné, a Werbőczy-utcából, no, 
meg aztán a Wachterné a Tárnok-utcá-

ból még mindig többet fognak tudni, 
mint amit te el is tudsz képzelni. 

Martells Bandi szorongó szivvel kér-
dezte: 

— Mama, ezek tudnak valamit? 
— Hát, tudod, ezt az angolt emlegetik. 
— Az a Margitnak udvarol. 
-— Az lehet. De azért pénzt ad az egész 

családnak. 
Alice bárónő fölemelkedett. Eleget mon-

dott. Nehézkesen támaszkodott a bot-
jára. 

— Én most kimegyek a levegőre. Is-
ten veled, fiam. 

Otthagyta a fiát a féltékeny természetű 
emberek vak sötétségével a szivében. Ki-
ment a Bástyára. Mögötte mindenütt ösz-
szesugtak az öregasszonyok: 

— Die Martells. 
— Geborene Pardubitz! 
— Aber . . . 
És összedugták a fejüket . 
Martells Bandi elgondolkozva ballagott 

át a minisztériumba. Délutáni szolgálat 
voll. Sok volt a dolog, a romokat el kel-
lett takarí tani és hozzá kellett látni az 
újjáépítéshez 

— Bandi! 
Egy bará t ja rontott be hozzá. Weber 

Keresztélynek hívták. Régi budai család-
ból való fin volt, tisztességes kereskedő-
famíliából. 

De ugy festett, mint egy degenerált 
mágnásgyerek, apai fejjel, nőies kezekkel 
és igen fényes üvegü monoklival. 

— Bandi ! Készülj. Este elmegyünk a 
Dunapalotába. 

— Ugyan ! Ki b í r ja azt megfizetni. 
Egy siber, vagy egy idegenvaluláju egyén. 

— Teljesen igazad van. Egy ilyen éppen 
itt áll előtted. 

Benyúlt a zsebébe és kihúzott egy 
csomó zöldhasu bankót. Dollár! A világ 
legrendesebb pénze. 

— Te!' Ez komoly ? 
— I)e mennyire komoly. Egy nagy-

bátyáin van odakünn. Vasuli mérnök a 



38 S Z Í N H Á Z 1 ÉLET 

„Pacific"-nél. Az is Wéber Keresztély. 
Isten neki. Ugy szólítottam meg édes 
Keresztély. És aláirtam : ölel Keresztély. 
Kábelezett : Keresztély! A pénz megy. 
ölel Keresztély. Hát van e szebb dolog 
a világon, mint a mikor a Keresztélyek 
igy megérük egymást ? 

— De ennyi bankó 1 
— Hát — azt gondoltam — egy napra 

áll junk be mi is az idegenvalutások 
hangos táborába. Egy kis vacsorát ren-
deltem neked, meg a Mityu bárónak. 

— Ahá, gondolta Bandi. Mégis csak lesz 
egy báró a társaságban. 

— Köszönöm, Krisztián. Eljövök. 
. . . A fehér teremben nagy volt az élet. 

Külön cigánybanda muzsikált. A cigány 
meg a nóta még a régi : „Bánatosan zeng 
a madár . . ." „Végigmentem az ormódi 
temetőn . . . " 

De azlán semmi más nincs itt1 a régi 
világból. Furcsa u j ruhák, furcsa u j em-
berek. Sehol egy régi kedves arc, sehol 
egy finom, elegáns megjelenés, sehol egy 
olyan valaki, akivel békében lépten-
nyomon találkoztunk ezekben a sötétpiros 
szőnyegekkel borított dunapart i ter-
mekben. 

— Langoust. Caviár . . . 
— A caviár ötszázezer. 
— Bánom is én ! 
Tőzsdések rendeltek pezsgőt. A magyar 

pénz zuhant, mindenki odavitte hozzá-
juk a pénzecskéjét. És vacsora közben is 
vitatkoztak, lármás, hangos szóval ordí-
toztak : 

— A kőszén! 
— Most vezetik be a Georgiát. 
— A jövő héten megfiadzik. 
Idegen emberek, idegen szavak. És oda-

künn aludta nyugtalan ájul t álmát a sze-
rencsétlen ország. 

Bandiék szmokingban voltak. Jó, ele-
gáns békebeli szmokingokban . . . ez még 
megmaradt. Az osztályfőnökük volt még 
veliik, a Mityu báró. Ez is nagyszerűen 
festett. Keresztélynek volt Ízlése a férfi-
társaság összeállításában is. A pincér 
akarat lanul is mélyebben meghajlott 
előttük. 

— Egy sültet, zserbót, gyümölcsöt. Ez 
a vacsoránk. 

A pincér még mélyebben hajolt . Natur-
szelet ? Két zserbósütemény ? Ennyi az 
egész? És nem imalosol-caviár. nem jérce-
filé, zöldborsó csendélettel ? Ezek valami 
igen nagy urak lehetnek. 

Fitos orrú, hetyke arcú nőcske jött 
be. Utána két frakk. Két háboruutáni 
frakk. A nőcskén olvan liermelin kabát 
volt, mely értékben többet képviselt a mi-
nisztériumok karácsonyi jutalompénzé-
nél. A palástot lebocsátotta és egy 
tenyérnyi fekete csillámló ruhadarab lünt 
elő, vakitó fehér vállak, karok, kar-

perecek, minden, ami szép és ami drága, 
ami orditó kontraszt a nagy magyar 
nyomorúságban ! 

A nő észrevette a békebeli szmokingo-
kat. És ettől a pillanattól fogva nem vette 
észre maga mellett a két f rakkot . Hiába, 
ez ilyen nő volt. Vagy tudta, hogy ettől 
őrül csak igazán meg az a kél háboru-
utáni f rakk . 

Idegen kék atillák, erősen hennázott, 
ruzsozott hölgyek . . . bábeli zűrzavar, 
mindenütt idegen szó, hangos, lármás 
beszéd! A cigány húzta ebben a zűrzavar-
ban, itt-ott felcsendült egy-egy nóta 
mintha árvalányhaja t tűznének egy ber-
saglieri kalap mellé. „Esik eső karikára, 
Kossuth Lajos kalapjára ." 

Nevek pattogtak az egyes asztaloknál. 
Steed, Castiglioni, Stinnes, Krausz Simi. 

Ki is törődne itt azzal a divatjamúlt 
együgyűséggel, hogy : Esik eső karikára, 
Kossuth Lajos ka lapjára ! ? 

Takáts Margit és Takáts Piroska igen 
egyszerűek vollak söléíkék selyemru-
hájukban. De karcsú alakjuk, nemes pro-
filjuk, üde és tiszta fiatalságuk bizonyos 
feltűnést keltett volna akkor is, ha nem 
magasodott volna mögöttük William 
Grossvenor is, a szép korvettkapitány, 
ahogy e teremben egymás között hivták 
a csillogószemü démonok. 

William Grcssvenorban az volt kedves, 
hogy komolyan zavarban volt. Nem 
ludta, mit kezdjen a kezével, meg a 
lábával. Lámpaláza volt, mint egy diák-
nak, aki először nevezett bg a Henley-
regatlára . . . 

— Please. 
Leültek. Az étlapot odanyomta a Mar-

gil kezébe. 
— Please. 
Egy nagy csokor virág került az asz-

talra. És körülöttük általánosabb lelt a 
figyelem. Magyar urilányok és egy angol 
kapilány? Sima, sötét ruhák, semmi ék-
szer, semmi diadém, semmi gyöngysor? 
Mit keres ezek között a misszió egyik 
korvettkapitánya? Pláne — ezüstvignet-
tás francia pezsgő. Az ánglius nagyon 
belefeküdhetelt a dologba. Pár láda ilyen 
pezsgő és vehel az áráérl egy kis fogas-
kereküvasutat. 

Összeértek a poharak. És összevillan-
lak a szemek. A kapitány olyan hűsége-
sen nézett Margitra, hogy a lánynak a 
meghatottságtól egy ujabb angol szó ju-
tott az eszébe. Egy egészen u j szó, amit 
mindig elfelejtett, amit egy félnapig ma-
golt és amit újra , meg újra elfelejtett. 
Most az eszébe jutott. Azt mondla: 

— Old boy. 
Erre a kapitány azl mondta: 
— Dear Margaret. 
Ennél maradlak. Az egyik időnként azl 

mondla, hogy: old boy. A másik pedig: 
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dear Margaret. Dehát nem tökéletesen 
elég ez is? 

A lányok félénken, kissé tétován néz-
tek körül. Először jártak itt. Nekik és a 
hozzájuk hasonló sorsuaknak, a szegény 
uri osztálynak, nem igen adatott meg, 
hogy bevetődjenek a terembe, ahol fon-
tokban és dollárokban számoltak. De 
akik ültek közöttük, azok is figyeltek 
rá juk , mint ahogy békében az európaiak 
figyelték Stambulban, Pérában a fátyolos 
török nőket. . . Mintha egy láthatatlan 
fátyol választotta volna el a többiektől e 
szép lányokat — e fátyol volt az urisá-
guk, a megközelíthetetlen szegénységük, 
az üde fiatalságuk, mely titokban virított 
düledező tornyok, titokzatos boltivek 
alatt — tul a vízen, fönn a hegyen — 
egy másik világbanl 

Most valami történt, ami döntő fontos-
ságú volt az egész jövendő sorsukra. 
Piroska megpillantotta Martells Bandit. 
És Martells Bandi is megpillantatta Pi-
roskát. 

Farkasszemet néztek. Piroska ijedten, 
Bandi fehér, halálravált arccal. Piroska 
ebben a pillanatban azt gondolta: Lám, 
jó mindent megmondani . . . lám, milyen 
ostobaság valamit titokban csinálni. . . 

A következő pillanatban rámosolygott 
Bandira. Mintha azt mondta volna: Hát 
itt vagyok, — te tudod, hogy a Margit 
kedvéért vagyok itt, — megcsíptél — lá-
todl Bocsáss meg. 

Bandi elfordult. Nem köszönt. 
Mindenütt a világon inzultus lelt volna. 

De pláne ők a Várban laktak. Függel-
lenül szerelmüktől, féltéseiktől a vári 

etika szerint ez a tüntető nem köszönés 
helyrehozhatatlan sértés. 

Piroska is igy fogta föl. E pillanattól 
fogva Bandi nem létezett a számára. Hi-
szen, ha csak arrogánsnak kell lenni . . . 
rágyújtott egy havannabarna cigarettára, 
amely az angol tárcájából került ki, a 
térdére fektette a bal kar ját és félig nyi-
tott ajakkal figyelt a zenére. 

Je cherche après Titine 
Titine, ah Titine! . . . 

Bolond kis francia dal. Hársfavirág -— 
amely leperdül a Bois-ban egy csók után 
siető apró, tarka figura elébe! . . . 

A hermelin-belépős démon megelégelte 
a kél háboruutáni frakkot. Fölegyenese-
dett — csörgött ra j ta minden, a gyöngy-
sor, a karperecek — és szó nélkül oda-
telepedett a három szmokingos úrhoz. A 
pincér utánavitte a pezsgői. A démon 
elkergette. 

— Kérek csak egy pohár bort. Leány-
ka? Annál jobb . . . 

Bandi e pillanatban valami elégtétel-
félét érzett a szivében. Mintha egy sors-
tragédiának a középpontjába került volna 
és most visszafizeti az egyik nőnek a 
másik nővel a tar tozását . . . hogy az a má-
sik nő egy agyonruzsozott, penetráns par-
fümfelhőkbe burkolódzott valaki, akiről 
ezer tréfa, mende-monda, cochonerie jár 
szájról-szájra. Annál jobb. Nő. — Ez a 
fontos, Nő. Hermelinben, crêpe de chine-
ben, virágokkal. Nő ez is. És egyik nő 
olyan, mint a másik. 

(Folytatjuk.) 

nagy csokor virág került az asztalra 
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A SZOMOR U SZERZŐ 
Beküldte : Bácsfalussy A nikó 

Előbb ő volt szomorú . . . Később én . . . 

Mennyasszony voltam. Ha a vőlegé-
nyemre gondoltam — megmondom őszin-
tén — a szivem nem dobogott erősebben, 
mint máskor. Bevallom, valaha szerettem 
őt, de a gyermekkori ábrándozások ideje 
elmúlt. A szüleim már megszokták azt a 
gondolatol, hogy egymásé leszünk és én 
belenyugodtam ebbe. 

Tavaly előtt szeptemberre volt ki-
tűzve az esküvőm. Zoltánt: egy közeli vá-
rosba helyezték át hivatalából, én pedig 
a nyarat nagybátyáméknál, egy kedves 
kis akácos faluban töltöttem. Unoka-
húgommal, Klárikával órákig bolyong-
tunk naponta a virágos réten. Ha eszembe 
jutott az egyre jobban közeledő szeptem-
beri esküvő, szomorúság fogott el s meg-
ijedtem arra a gondolatra, hogy az éle-
temet egy olyan férfi mellett fogom eltöl-

teni, aki nem egyéb egy kedves jó isme-
rősnél. 

A falu végén gyönyörű park közepén 
romant ikus kastély állt már régesrégen 
lakatlanul. Ott tartózkodásom idején egy 
ismeretlen földbirtokos vette meg azt a 
kastélyt és lázasan vártuk mindnyájan 
az u j uraság érkezését. Apámtól levelet 
kaptam, amelyben azt irja, hogy Zoltán 
látogatóba jön hozzánk, azonnal menjek 
haza. Kedvtelenül hagytam el a szórakoz-
tató falucskát, vonatra ültem és haza-
utaztam. Ráadásul otthon megtudtam, 
hogy vőlegényem valami közbejött aka-
dály .miatt nem jöhetett el. 

Csak néhány napja voltam otthon, mi-
kor váratlanul megérkezett Klári. Egy 
szuszra elmesélte, hogy a kastély ura 
megérkezett, foglalkozása zeneszerző és 

órákig bolyongtunk naponta a virágos réten 



. . . elbűvölten hallgattam 

olyan szép, mint egy Adonisz. Csak egy 
hibája van: állandóan szomorú. Együtt 
ulaztak idáig. Ma este a földbirtokos az 
Operában lesz. Klári addig kéri, könyör-
gött, amig megígértem, hogy mi is elme-
gyünk az. Operába. 

Kíváncsian vártam, hogy Klári bemu-
tassa nekem a földbirtokost, akiről annyi 
szépet beszélt. Az első felvonás után egy 
valóban érdekes megjelenésű férfi állított 
be páholyunkba, ö volt. 

Folyton a zenéről beszélgettünk és va-
lami olyan csodálatos öröm fogta el a 
szivemet, amikor megígérte, liogy más-
nap tiszteleiét teszi nálunk és el fog ját-
szani egyet-mást szerzeményeiből. Az 
Ígéretet megtartotta. Ezt a délutánt soha 
sem fogom elfelejteni. Finomvágásu, 
bosszú fehér ujjai lágyan simogatták a 
billentyűket; isteni muzsika kelt nyo-
mukba. Elbűvölten hallgattam. Szegény 
Zoltán nem is sejtette, hogy ezen a dél-
utánon ő teljesen elszakadt tőlem. 

Ettől kezdve minden operaelőadáson 
találkoztunk. Nagyon vágytam már vissza 
az én kis akácos falumba, de valahány-
szor emlitetleim ő előtte ezt a helyet, egy-
szerre szomorú lett. Ilyenkor ugy szeret-
tem volna megkérdezni tőle, hogy mondja 
uram, mi bántja, miért olyan szomorú? 
De nem szóltam, mert féltem, hogy kér-
désemmel szomorúságát csak növelném. 
Ekkor már éreztem, hogy nagyon, nagyon 
szeretem őt és ugy vettem észre, ő is 
szeret engem. 

Zoltán a neki küldött leveleimből ugy-
látszik megérezte, milyen változás történt 
idehaza és egy augusztusi délutánon vá-
ratlanul betoppant hozzánk. Most mái-
volt erőm az igazság kimondásához és 
félóra múlva Zoltán végképpen lesújtva 
távozott. 

Visszautaztam a nagybátyámhoz. Öröm-
mel fogadtak és csodálkozó meglepetéssel 
hallgatták végig, mikor Zoltánnal való 
szakításomat elmeséltem, az okot azon-
ban egyelőre elhallgattam . . . 

Másnap kikocsiztam. A távoli hegyek-
ről violaszinii ködök szálltak. A falevelek, 
a virágos rét csendes megadással kezdtek 
haldokolni: lassan közeledett az ősz. Mi-
kor hazaérkeztem, az inas azzal fogadott, 
hogy vendégeink vannak, a nagynéném a 
szalonba kéret. Atöltöztelm és besiettem a 
szalonba. A következő pillanatban arcom 
pirosságát halálos sápadtság váltotta fel 
és a szivem megszűnt dobogni. A nagy-
nénim legbájosabb mosolyával bemutatta 
nekem az u j földbirtokost és a feleségét. 

Két nap múlva hazamentem. Otthon 
egy levél várt rám, az én hóbortos unoka-
húgom vidáman jegyezte meg, hogy ez 
volt életének legjobban sikerült t réfája. 
Ne haragudjak, hogy bemutatta a föld-
birtokost, nekem és nem mondta meg, 
hogy nős, csak egy bolondos viccet akart 
csinálni. 

Persze, nem sejtette, hogy az ő gyere-
kes tréfája az én legnagyobb csalódáso-
mat okozta. 
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I E O D Á J A 

Fiaim, csak házasodjatok ! 
Megélénkült a forgalom a Színházi Élet anyakönyvi és házasság-

közvetítő irodájában 
Az a levélhalmaz, amely hétről-hétre hefut a Színházi Élet anyakönyvi és házas-

ságközvetitő irodájába, mindennél beszédesebben bizonyítja, hogy valóban szükség 
volt erre a rovatra. A Színházi Élet nászajándékát ugyan még egyik pár sem érde-
melte ki, de minden jel a r ra vall, hogy rövidesen erre is sor kerül. 

Figyelmeztetjük azonban az e rovathoz f ordulókat, hogy fénykép nélkül ne jelent-
kezzenek, elvégre egészen látatlanban senki sem hajlandó iházasodni, vagy ha igen, 
az csak valami végkép kétségbeesett egzisztencia lehet. Viszont elviccelni sem enged-
jük a rovatol, miért is az olyan jelentkezőket, mint Kiss Rozália kisasszony aki ;a 
levélben beígért 2000 holdjához egy trafikban vásárolt anzixkártyát mellékelt arckép 
gyanánt, kénytelenek vagyunk több komolyságra inteni. Vagy, ha parancsolja mi is 
vásárolhatunk neki egy anzix-vólegényt s ezzel megszerezzük az örömet annak az unat-
kozó vidéki társaságnak, amelyik a „heccet" kieszelte. 

Most pedig siessünk az anyakönyvi hivatalba, hol jelenleg több pár vár ja ki-
hirdetését. 

éves, középmagas, a sors különböző vál-
tozatai ellen egykedvűséggel felvértezett 
fiatal hölgyet kiván feleségül. Hozo-
mányt csak abban az esetben kér, ha 
jövendőbelije magasabb igényeket tá-
maszt az élettel szemben. Egyébként a 
nemsokára esedékes diplománál többre 
becsüli jól jövedelmező iparát. Ilyen 
körülmények között keresve sem talál-
hattunk volna neki jobb parthiet, mint 
„Rajongó" kisasszonyt, aki középter-
metű, filigrán, 18 éves és mint a képen 
is látható, szép kislány. Hozománya ő 
maga, kelengyéje és két keze, amellyel 
két éve keresi kenyerét egy nagy divat-
szalonban. Egyetlen kívánsága jövendő-
belijétől, hogy minden héten megvegye 
neki a Színházi Életet. Mi azonban ettől 
a gondtól is fölmentjük „Székelyhídi" 
urat, de persze csak akkor, ha a mos-
tani kihirdetésből szabályos házasság 
lesz. 

Minthogy a többi jelentkezett párok 
összeadása még némi meggondolást igé-
nyel, ezúttal á tadjuk a teret a Színházi 
Élet házasságközvetitőjének. 

Itt van elsőnek „Ma-
E f f i H H H l í yister" ur, 31 éves gyógy-

szerész, magas növésű, 
I fl> J B barna. Azon az egy hi-

báján kiviil, hogy diplo-
• » » I mája van, másról nein 
M Ö j t T j á f i j tud. Leveléből a követ-
B H B k ^ l É É & í kező részletet közöljük: 

A vőlegény, akit itt bemutatunk, „Ta-
vaszi hullámok" jelige alatt jelentkezett. 
Kora: 23 éves, foglalkozására nézve ipa-
ros, hozományra nem reflektál, de nem 
is tiltakozik ellene. A menyasszony 
N. Julia, jelenleg egy kis üzlet vezető-
nője, aki fér jében megértő élettársat ke-
res. Minthogy a megértés speciális férfi-
erény, hisszük, hogy „Tavaszi hullámok" 
ur beváltja menyasszonyának szerény 
igényeit. 

„Székelyhídi" ur (nem operaénekes, 
hanem végzett joghallgató), körülbelül 20 
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„Szeretném, ha jövendőbelim révén jut-
hatnék olyan körülmények közé, hogy 
becsületes munkával egy családnak gond-
talan életet biztosítsak. Éppen ezért 
tartózkodom az úgynevezett szabott ár-
tól." 

„Babarczi örzsike" (ál-
név) 22 éves, kifogásta-
lan úrilány, aki Írónő-
nek készült, ma már 
csak jó gazdasszony és 
hűséges feleség szeretne 
lenni. Három kívánsága: 
„Ne csak a külseje, de 

az egyénisége is olyan legyen, hogy sze-
retni tud jam. — Becsületes ember le-
gyen. — El tudjon tartani. — Babarczi 
örzsike ráadásul csinos verset is küldött, 
amelyet nem közlünk, tekintve, hogy a 
lisztéit férjjelöltek nem nagyon rajon-
ganak a rimkedvelő feleségért. Ámbár a 
kedves levélirónő oly szép, hogy még a 
legrosszabb verset is meg lehet neki bo-
csájtani. 

„Boldog otthon" jel-
ige alatt a mellékelt fia-
talember jelentkezett. Le-
vele tanúsága szerint jó-
zan életű, korrekt, 35 
éves kereskedő, jelenleg 
üzletvezető. Jövendőbeli-
je lehet özvegy is, nála 
nem idősebb. A szépség nem fontos, a 
fő, hogy jó szive legyen. És természetesen 
hozománya, miután a vőlegény-jelölt ur 
menyasszonya hozományának segítségé-
vel akar üzletet alapítani. 

ÜZENETEK : 
Babarczi örzsi. Miután valódi nevét és cimét 

nem közölte velünk, nem áll módunkban, hogy 
Csermely István úrral összeismert'essük. Kérjük 
az adatait. 

S. líózsa, Tóvárus. Levelét továbbitoltuk Om-
nia vincit Amor-nak. 

Szőke szépség. Mi nem osztjuk aggodalmait. 
Jó néhány tizezer éve van ugy, hogy a Hatat lá-
nyok férjhez szeretnének menni. Ezért még nem 
válnak nevetségessé. De ha azt hiszi, hogy igy 
könnyebben kap férjet', közölhetjük kérését: Ti-
zenkilenc éves, szőke, szépnek, sőt nagyon szép-
nek mondott urileány vagyok. Elegáns. Szépen 
zongorázom, festek. Szüleim jómódú úriemberek. 
30—35 éves uri foglalkozású férjet keresek. 

Uicc az egész: tessék pályázni 
Viccpályázatunkra eddig n»ár annyi viccecske érkezett be, amennyi száz vigéc-

nek is elég lenne egy évre. Ez iá temérdek küldemény is amellett tanúskodik, hogy 
a Színházi Élet egy évi ingyen előfizetése — a pályázat három első dija — nagyon 
izgatja az olvasókat. Kijelentjük, hogy ezt az óriási kedvezményt nem nehéz meg-
szerezni. Mondhatnánk, vicc az egész. 

— Hát kérlek, mégis 
csak igaz az, hogy a ruha 
sokban hozzájárul a si-
kerhez. 

— Ugyan ne hidd! Ne-
kem ruha nélkül mindig 
nagyobb sikereim voltak. 

(G. A.) 

— Egy szót nem értek 
innen fentről. 

-— Ugyan ne elégedetlen-
kedj, ültem én már az első 
sorban is és ott sem értet-
tem egy szót sem. 

— Hogy lehet az! 
— Német előadás volt. 

(Balázs István) 

— Igazgató ur vissza-
adom ezt a szerepet, nem 
tudom eljátszani. 

— Hohó, az nem ugy 
megy, akkor adja vissza az 
előleget is. 

— Azt viszont már elját-
szottam. 

(Lusztig György, Szeged) 
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Elhervadt, mielőtt még kinyílt : 
LEVÉL: Hagyjam abba az egészet . . . ? 
VÁLASZ: Ugy látszik, ez a legokosabb. Hervad-

jon el a számára, mielőtt még kinyílt volna. 

Papp Joli, Buenos-Aires : 
LEVÉL: Nem igaz, hogy a köztársasági elnök 

öccse megkérte a kezemet. Mit csináljak, hog> 
megkérje ? 

VÁLASZ: Amit egy olyan szép, tehetséges ma-
gyar leány, mint ön, komolyan akar, az 
sikerül. 

Az élet lehetne szebb is, Ujszász : 
LEVÉL: Versek . . . 
VÁLASZ: Milyen magától adódnék e válasz ; 

,,a beküldött vers lehetne szebb is . . ." De nem 
irom, mert a ,,Meghalt kedvesemtől búcsúzom' 
cimü költemény igazán szép. Kár, hogy terje-
delme miatt nem közölhetem. 

Baba 21 : 
LEVÉL: Rettenetesen szerelmes vagyok. Szive-

sen látom önt a stádiumomban. 
VÁLASZ: Köszönöm, örülök, hogy künn vagyok 

belőle. 

Egy előffzető : 
LEVÉL: Tudom, hogy nagy hibám a túlságos 

hitetlenség. 
VÁLASZ: Az nem hiba. Pláne az ön esetében 

direkte erény. 
Papa : 

LEVÉL: Szeretnék ezer dollárt . . . 
VÁLASZ: Én is. Kvittek vagyunk. 

Érdeklődő : 
LEVÉL: ön prédikál egy lap hasábjain a kártya 

ellen. Pedig azt mondják, ön is nagy kártyás volt 
Igaz ez ? 

VÁLASZ: Hát persze. Hisz azért van jogom 
hozzászólani, fíerzeviczy Albert csak okos ember, 
de ő nem szól e témához, mert nem ért hozzá. 
Csak a kártyás ember tudja, micsoda átok a 
kártya. 
Cikk-cakk : 

LEVÉL: Ugy szeretném önt ismerni. Ha a mi 
vidékünkön jár, látogasson meg. 

VÁLASZ: Ne vegye rossz néven : nem. Az irót 
mindig jobb elképzelni. 
Jön az ősz : 

LEVÉL: Igaz, hogy vannak olyanok is, akik 
ebédhez első fogásnak sárga-dinnyét esznek. . . ? 

VÁLASZ: Asszonyom! Üdvözlöm önt az összes 
lelki bajaival. 
Cupi : 

LEVÉL: „Lábam aztán olyan van . . . !" 
VÁLASZ: Szeretnék csak félig az lenni, amit 

ön képzel saját magáról. 

Virágszál : 
LEVÉL: Nagyon tetszik nekem egy fiu. De egy 

másik is. Egy harmadik is . . . 
VÁLASZ: Elégi .4c Istenért . . . ! 

K. F . : 
LEVÉL: Máig sem tudom hallgatása okát. 

Azt hiszem, azt gondolta : „kár a benzinért . . 
VÁLASZ: A fontos, hogy essen át mihamarább 

azon az átlagos időn, amely alatt át szoktak 
általában esni a fiatal szivek az ilyen kis csa-
lódáson . . . ! 
Médi : 

LEVÉL: Társasjátékban szabad-e a férfiaknak 
megcsókolni a nőt? 

VÁLASZ: Médike! És ha azt mondanám, hogy 
nem szabad ! ? Ugy-e ? Miért reszkíroz meg 
olyan kérdéseket, amire kétféleképpen lehet vá-
laszolni ? 

Kíváncsi Lili : 
LEVÉL: Lili nagyon szeret egy fiút, aki 

mélyen a szemébe nézett, de nem közeledik hozzá. 
VÁLASZ: Ez a kettő kizárja egymást. Külön-

ben vissza kell nézni. Néha a szemek sokkal 
többet mondanak, mint a szavak. 

Székelyhidy Adrienne, 
Székelyhidy Ferenc leánya, a Kolozsvári Magyar 

Szinház drámai hősnője 
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Boldog menyasszony : 
LEVÉL: Ha meghívnám az esküvőmre eljönne-e? 
VÁLASZ: Boldogan. 

Vers-rajongó : 
LEVÉL: Meghívtunk egy ifjú költőt. Felolvasta 

a verseit. Utána malacpörkölt volt vacsorára. 
Higyje el, az is egy költemény volt . . . 

VÁLASZ: Versek! S utána malac-pörkölt, 
Kit a múzsa homlokán dörgölt ! 

R. O. : 
LEVÉL: Társadalmi külömbség tátong köztem 

és szerelmesem közt . . . Ugy-e le kell mondanom 
róla ? 

VÁLASZ: Nem tudom. Szerintem társadalmi kü-
lönbség nincs, ha egy komoly, mély, igaz és 
korrekt szerelem van. Viszont ezek a kérdések 
mindjárt előtérbe tólulnak, ha az érzelmek hal-
ványodnak. ítéljen ezekből ön, saját maga : hogy 
áll a dolog ? 
Sértett hiúság : 

LEVÉL: Egy fiu könyörgött, hogy írjak neki 
í r tam neki. 0 meg nem válaszolt. Mi ez ? 

VÁLASZ: Stilustalanság. 
Bánatos élet 20 : 

LEVÉL: Szeretnék meghalni, mert akit szeretek 
másnak a vőlegénye. 

VÁLASZ: Minden más, mind kitűnő — csak ez 
az egy megoldás abszurdum. Egy remény van, 
hogy csak rám akart egy kicsit ijeszteni. Minden 
fiatal lélek sajátsága, hogy kacérkodik kissé a 
halállal. — Én is megtettem, amikor ,,még 
fiatalabb" voltam. Kár lett volna, mert most 
nem tudnék ilyen boldog és elégedett ember lenni. 
Különben is : ,,20" és ,.Bánatos élet" ez a kettő 
kizárja egymást. 
Vádol a szemem : 

LEVÉL: Fiatal lány vagyok — fáj az élet. 
VÁLASZ: Sablon. A fiatalság maga boldogság. 

Csakhogy erre az emberek helytelenül akkor 
jönnek rá, amikor már elszállott az ifjúság. 

ÜZENETEK : 
Ifjasszony. Nagyon kérem, ha majd könyvem 

megjelenik ismételje meg kérését. — F. Erzsébet. 
Hangulatos, kissé naiv dolgok. — Ötödik reál-
gimnázium. Egyelőre a hatodikat kell elvégezni. 

— Sch. A Színházi lilét régi, hü olvasója. Egészen 
intim természetű dolog, nem szabad beleszólnom. 
De nem is tudnék. Úgyis az ön szive és esze 
fogja e problémát megoldani. — T. Gy. A versek 
sok széppel biztatnak, kirajong belőlük e két 
kedves sor : 

Hűséget fogadtunk egymásnak. 
A szivem. A tavasz . . . 

Err are humánum est. Hálás köszönet a szives 
sorokért. Az idegességet energiával le lehet küz-
deni. Várom kimerítő levelét. — Suboticai 
csibész. A levele igen kedves, de nem találtam 
benne semmi olyan momentumot, amire érdem-
ben válaszolni tudnék. — Dr. M. Köbekháza 
Ugy látszik válaszom elkerülte figyelmüket. 
Nagyon köszönöm a kedves hívást és igazán 
nagyon jól esett szives levelük, de hát — istenem, 
ha tudnák, hogy milyen drága az én időm s 
mennyire be van osztva hónapokkal előre. — 
P. Béla. A vers szép, de terjedelménél fogva 
nem közölhetem. Egyes kitépett strófa pedig 
érdektelen volna, annyira egy az egész. — Lelki 
életet élő, Szeged. Körülményes volna levelének 
minden részletére kiterjeszkedni. Csak általában 
annyit irhatok önnek : jóval több hitet és ön-
bizalmat. És ne vegye rossz néven : kevesebb 
,,t"-vel kell irni. — Boldogság. A levélre nem 
emlékszem. Lehet, hogy nem kaptam meg, mert 
én minden levélre igyekszem válaszolni, a be-
érkezés sorrendjében. — Árva rózsa, Subotica. 
Kézcsók. — Szerencsétlen élet. Nem szeretem az 
olyan vőlegényeket, akik minden anyagi előnyt 
a házasságuk utján akarnak elérni, — pláne az 
olyanokat, akik már az esküvő előtt kimutatják 
a foguk fehérét. — N. Gy. Magánlevelet csaik 
a legritkább esetben írok. Igy tehát önnek egy 
szót üzenek, de kinccsé válik a lelkében ha okosan 
felhasználja: Energiát! Energiát I — Manon. Eb-
ben a dologban — fájdalom — nem tudok 
segíteni. — K. Rózsi. Kérem a címét. Szívesen 
küldök képet. — Szininövendék. Drága, hát én 
ezt honnan tudjam ? — F. L. Győr, Várrom. 

— B. Margt. Mégegyszer átolvastam levelét és 
mégegyszer meg kell köszönnöm ezt a sok ked-
vességet. — M. József. Uram! Van nekem egy 
kis szekrényem — oda teszem el a legkedvesebb 
leveleimet, aminek örüljek, ha majd idővel néha-
néha előveszem őket. Az öné is oda került. — 
Dénes Livia. Köszönet a kedves kártyáért. Sok 
üdvözlet. — 1928. január 13. Sokszor mondottam 
már — a hit nem választhatja el, csak össze-
hozza a szeretet sziveke* 

A Rákospalotai Iparos Ifjak Otthona műsoros estélyt rendezett. A szereplők : Bus. Terike, Remete 
Mária, Szenes Gizike, Gepruth Juliska, Kiss Ilonka, Huber Ilonka, Farkas Irmuska, Szabó Gizike, 

Blei Margit, Blei Emma, Vachtler Magda, és Busánszky Juliska voltak 
(Hénap felv.) 
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— Mit tudtok ti angyalom a duplc 
ünnep alatt történtekről? 

— Hát az első dupla ünnepen egész 
Pest kiürült, a második dupla ünne-
pen viszont l'est ugy megtelt, mint még 
sohasem. Az első ünnepeken kongtak 
az éttermek, a mulatók, mindenki vidé-
ken volt, a másik két ünnepen az egész 
vidék Pesten tanyázott. Ez igy nagyon 
helyes volt és mindenki boldog volt és 
elégedett. 

— Hát vegyük sorba, mi újság volt 
vidéken? 

— Mindenütt bálok, mulatságok. 
Földvárott olyan lumpolás volt, hogy 
a klubterem berendezését — a manó 
tudja hányadszor — teljesen összetör-
ték és a reggeli gyorsvonat érkezése-

kor alvó lumpok horkoltak a vonatra 
várva az uj földvári állomás kosár-
székein. A gyorsvonat egy órát késett, 
igy a lumpok egy órácskával tovább-
alhattak, mint eredetileg leheteti 
volna. 

— Kik voltak a lumpok? 
— Na hallod, ilyen esetekben mel-

lőzzük a névsort, amit mellőzünk a 
földvári bálról is, amennyiben ott min-
den épkézláb ember jelen volt, akinek 
csak valami köze van Földvárhoz. 
Ezek az épkézláb emberek viszont köz-
ismertek. Nagyon szép volt még a 
szép asszonyok között is Gyürky Ala-
dárné grófné, no és a legszebb, özvegy 
Széchenyi Imréné grófné. A lányok kö-
zött a gyönyörű szőke örley-lány vitte 
el a pálmát. 

— Mintha Bársony Évát is láttam 
volna. 

— Tévedés. Egy héttel előbb volt 
odalenn látogatóban fírósz Emil pro-
fesszor családjánál. A kedves Bársony 
Évát. aki több mint félévig volt oda-
künn Londonban és aki ma kedvesebb 
és szebb, mint valaha, valósággal ün-
nepelték Földváron a magyarországi 
viszontlátás alkalmából. 

Reeves Mary (a győztes), Reeves Connie, Cseresznyés Margit, dr. Balassáné a vasárnapi Dáma-ügető-
verseny résztvevői 
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Révész Ferenc színpadi kiadó feleségével és családjával villája kertjében 

— Füred? Siófok? 
— Rengeteg ember mindenütt. Ba-

laton-Füred ünnepi szenzációja volt a 
két turista odaérkezése, Kiss Ferenc és 
Sacelláry Pál a füredi Sacelláry-villá-
ban pihenték ki a gyalogos hétközna-
pok fáradalmait. Előző nap még Sze-
pezden reggeliztek . . . 

— Heinrich Antaléknál? 
-— Igen. 
— No de milyen régen hallottunk 

róluk! Mi újság náluk? 
— Batthyány Elemér gróf van ná-

luk vendégségben. Különben a szepezdi 
kastély lehet, hogy rövidesen gazdát 
cserél, amiért pedig nagy kár lenne, 
mert olyan érdekes és pazar berende-
zésű ház kevés akad a Balaton mentén. 

— No talán mégis megtartja az ere-
deti tulajdonos. Reméljük. És mondd, 
igaz az a negyven fürdőköpenyes höl-
gyet igazoltató história? 

— Igaz bizony. Nagy szigorúság 
uralkodik a strandokon, csak a tolva-
jok szaladgálnak szabadon a kabinok-
ban. No de gyerünk vissza Pestre, elég 
volt a vidéki pletykálkodásokból. 

— Pesti újság, hogy megérkezett 
Széchenyi Pál gróf és valami szenzá-
ciósan nagy üzletnek az előmunkála-
taival vesződik. A fiatal gróf néhány 
nap múlva visszamegy Földvárra, ad 

egy bucsuestélyt a lepsényi bárban, 
ahol most már banketteket, estélyeket, 
remek vacsorákat rendeznek a kör-
nyékbeliek, csak mindent előbb kell 
megrendelni. 

— Térjünk vissza az i f j ú grófra, en-
gem ez érdekel. 

— Tehát az i f j ú gróf aztán Parisba, 
Londonba, majd Amerikába utazik és 
az is bizonyos, hogy rövidesen meg fog 
házasodni. 

— Ahá, most jön az érdekes! Ki a 
szerencsés? 

— Ezt, édesem, igazán nem tudha-
tom, mert ő maga sem tudja még. 
Majd elválik a körutazás után. Külön-
ben még azt is elárulhatom, hogy Szé-
chenyi Pál gróf egy remek verseny-
yachtot építtet Angliában és azzal •— 
természetesen magyar színekben — 
részt vesz az amsterdami olimpiászon. 

— Kik jöttek még haza Pestre a jól 
megérdemelt pihenés után? 

— Lányi Zsigmondék, Harsányi 
Zsolték, továbbá megérkezett Dombora 
Árpád Karlsbadból, Luczenbacher 
Raoulék, Kandó Lászlóék, 

— Nohát akkor elő az őszi pletyká-
val! 

— Boldogan és szívesen. Csak előbb 
megemlítem, hogy Reinhardt profesz-
szor estélyén a salzburgi ünnepi játé-
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grófnéval vett részt a: estélyen. Az fán 
megemlítem; , hogy a st.-moritzi ten-
niszversenyen Bäsch Gizi mérkőzött 
Wenckheim Lajosné grófnéval, aki a 
jelenlévő magyarok egyöntetű meg-
állapítása szerint most jó néhány kiló-
val gyarapodott. Ez azonban mit sem 
ártott a pompás játékának. És most 
áttérhetünk a pletykára. 

— Hát van? 
— Hát nincs. Adieu. 

Beszélgetés árnyékommal 
Irta: ENGEL GYÖRGY 

A GMUNDENI STRANDON : 
Fischer Zsuzsi és Bolfrass Buby bárónő — Weiser Böske és Székely Ilonka — Mann Éva és Jusztusz Edith 

Akik szavazatot kapnak : 
Bakos Juci, (Balatonkövesd) 

(Kurzweil felv.) 

kok alkalmából a legszebb asszony 
herceg Odescalchi Károlyné volt, aki 
nővérével őrgróf Pallavicini Györgyné-
vel és édesanyjával, Andrássy Gyuláné 

Verőfényes ragyogásban, 
Villanyfényes vetítésben, 
Aki utánam huzódol, 
Mondd, mit érzesz árnyékképem? 

Ha eltűnik egy-egy árnyék, 
Mondd, Te is sirsz, vértzokogva ? . . . 
És van árnyék, amely fényt vet 
A Te szürke árnyékodra? . . . 

És mit érzel, hogyha eltűnve 
A homályban, éji ködben: 
Vannak ott az árnyékban is 
Más Árnyékok, szürkék, többen? 

Érzed-e azt, ha én sirok? 
Sajog-e a szilhuettem, 
Ha tápászkodom a sárból, 
Odaverten, elesetten? 

Ha a bánat engem sebez, 
Folyik-e az Árnyék vére? . • . 
Vagy az árnyék csak egy árnykép 
A világkacaj szemébe? . . . 
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H m m m w i c h ertkotí * heivei* 

1. Reich József és Beer Boris, 2. Szeklesz József és Toldy Erzsébet, 3. Szabó József 
és Papp Teréz, 4. Csesznok László és Auer Erzsébet, 5. Tokody Sándor és Szintav 
Eszter, 6. Sillár János és Bokody Margit, 7. Roth József és Feder Dorottya, 8. Deutsch 
István és Wirth Lili házasságot kötöttek. 

4 
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KÁKÁMBÓL. 

— Kiszakadl a nadrá-
god ? 

— Igen, teljes sebesség-
gel neki mentein vala-
kinek. 

— És mit csináltál ? 
— Lestoppoltam. 

A KÍNAI 
HADSZÍNTÉRRŐL. 

— Számolja össze, hány 
embert fejezlek le. 

— Hii . . . nem vagyok 
valami jó fejszámoló. 

AZ ÓCSKA RUHA. 
Handlé : Nagysád, van 

ócska r u h á j a ? 
Nagysága : Van, de még 

hordja a fé r jem ! 
(Humorist). 

JÓ HELY. 

— Nem 
nagysága, ha 
ha jamat ? 

— Dehogy, 
szeretném, ha 
na is. 

haragszik a 
levágatom a 

Mari ! Sőt 
borotválkoz-

(Pêle-Mêle) 

A JÓ SZEREP. 

— Nehéz egy szerepe 
van magának ebben a da-
rabban! 

— Nehéz ? Hiszen egy 
szót sem szólok. 

— Éppen ezért. 
(Excelsior) 

A MUNKANÉLKÜLI. 

ANGOL PONTOSSÁG. 

— Régóta van munka 
nélkül, jó ember ? 

— Sajnos, asszonyom, 
mióta az anyám meghalt. 

— És mikor halt meg ? 
— Mikor születtem. 

(Judge) 

KIRÁNDULÁSON. 
— Megbolondultál? Asz-

talt hozod, mikor a füvön 
eszünk ? 

— A bor miatt. 
— Micsoda ? 

Igen, asztali bort 
vettem. 

(Passing Show.) 

— Olvasta az újságokat, — És van bennük va-
John ? lami u j ? 

— Igen, sir. — Igen, sir . . . a dátum. 
(London Opinion) 
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Mae Murray: Valencia 
Az etonfrizurás Pauline Starke indián-

szerepet, játszik uj filmjében 
A Valancia hangzik fel a 

zenekarból és fent a vász-
non megjelenik a legérdeke-
sebb asszony, a spanyol ki-
kötőváros matróztanyáinak 
tíémona, a városparancsnok 
és a közönséges matróz 
közös nagy szerelme : Vc-
lancia. 

Mae Murray 
játssza ezt a szerepet. Nem 
is játssza i Átéli, átsirja, ál-
nevet! Talán sohasem voll 
még ilyen igazi asszony, 
mint ebben a forró spanyol 
filmben. 

Két nagyszerű partnere 
van Mae Murraynak. A 
matróz : Lloyd Hughes. 
Csupa erő és fiatalság. A 
városparancsnok : Roy 
D'Arcy. Öt a Bohémek óta 
szereti a magyar közönség, 
de ebben az erőszakos intri-
kus szerepben még nagyobb 
sikere lesz. 

A Royal Apolló mutat ja 
be az idei első Mae Murray-
filmel és külön meg kell 
emlékeznünk a zenekarról. 
Ritkán hallani olyan stílu-
sos pompás zenei illusztrá-

l/ó/ voltát az éjjel ? A városparancsnoknál ? 
Lloyd Hughes és Mae Murray -

Pauline Starke indián 
kosztümben 

ciót, mint amilyennel a 
Royal Apolló zenekara ezt 
a forró izgalmas cselek-
ményii filmet aláfesti. 

A Valancia mellett Pau-
line Starke u j filmjét mu-
tatja be a Royal Apolló. A 
népszerű etonfrizurás szí-
nésznő ez alkalommal in-
dián partnereket választott 
és velük játssza el Az utolsó 
lázadás cimii film főszere-
pét. 

* 

Mae Muray és Pauline 
Starke nagy filmjeivel kezdi 
u j évadját a Rayai Apolló, 
amely idén is bizonyára 
olyan népszerű találkozó-
helye lesz a budapesli 
mozilátogató közönségnek, 
mint az elmúlt szezonban. 
A Royal Apolló 1927-28. 
évi műsorán a legnagyobb 
filmattrakciók szerepelnek. 
Ezeket a filmeket és a 
szezón részletes prog-
rammjá t legközelebb is-
mertet jük. 
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A »Hotel Imperial« férfi főszereplője 
vígjátékban mutatkozik be a magyar közönségnek 

A Fortuna szekerén indult el James Hall karrlerle 
különben is ennek a film-
nek (köszönheti karrierjét. 
A Fortuna szekerén cimü 
filmben tűnt fel és azonnal 
őt választották, bogy Pola 
Negri mellett eljátssza a 
Hotel Imperial nagy férfi-
szerepét, amelyet a Magyar 
Színházban Törzs Jenő ját-
szott. 

James Hall tényleg a 
Fortuna szekerén futotta 
be karrierjét, mert alig né-
hány hónap alatt segéd-
szinészi rangból sztárrá lé-
pett elő. Ezt a fiatal szí-
nészt Zukor Adolf fedezte 
fel. Egy kis szerepben látta 
és azonal utasítást adott, 
hogy „ezzel a fiúval pró-
bálkozni kell." Igy kapta 
aztán — Zukor egyenes kí-
vánságára — a Bebe Da-
niels-filmben a férfi fő-
szerepet s ebben olyan 
nagyszerű színészi alakítást 

— Jaj de mulatságos . . . 

A Décsi Mozgó szezon-
nyitó műsorán egy uj férfi-
sztárral ismerkedünk meg. 
James Hall a neve. Bebe 
Daniels mellett ő játssza 
Fortuna szekerén cimü 
pompás vígjáték főszerepét. 
Ezt a filmet eredetileg az 
uj évad derekán, valamikor 
decemberben akarták be-
mutatni s annak, hogy ilyen 

nyújtott, hogy egyszerre 
népszerű sztár lett. 

A Décsi Mozgó még egy 
nagy attrakciót mulat be 

,.A szerelem mostohái" nép-
szerit főszereplője: 

Adolphe Menjou 

első műsorában : a Szere-
lem mostohái cimü nagy 
Adolphe Menjou filmet. 

Igu utaznak a Fortuna szekerén 
Bebe Daniels és James Hall 

korán, szezonkezdéskor ke-
rül színre, érdekes oka van. 
James Hall játssza ugyanis 
a Hotel Imperial férfifő-
szerepét is és nem akarták, 
hogy az u j amerikai férfi-
sztár ebben a nagy filmben 
kerüljön elsőizben a ma-
gyar közönség elé. Be 
akarták először mutatni a 
pesti mozilátogatóknak és 
ezért kerül már augusztus-
ban bemutatásra az első 
James Hall-film. James Hall 
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W. R. Sheehan, 
a Fox-gyár a le lnöke, aki két napig Pesten 
tar tózkodott , t izenkét m a g y a r festményt 
és két matyó-ruhát vitt emlékül A m e r i k á b a 

A szállodai szobája tele 
van festményekkel. Pólya 
Tibor, Glalz, Vaszary, Kéz-
di-Kovács asztalhoz, dí-
ványhoz támasztva. Két 
napig volt mindössze Pes-
ten W. R. Sheehan, az ame-
rikai Fox Film Corporation 
alelnöke és ezalatt a rövid 
idő alatt elsősorban képtá-
rát egészítette ki magyar 
festők müveivel. 

— Sajnos, csak két napra 
jöttem Budapestre — kezdi 
az interjút, — nem tudtam, 
hogy egy ilyen gyönyörű 
várost találok itt. Most már 
nem tudom meghosszabbí-
tani pesti tartózkodásomat, 
de jövőre két-három hetes 
magyarországi utazást il-
lesztek programomba. Ma-
gyarországra a hollywoodi 
magyarok hívták fel figyel-
memet és európai General 
Manager-iink, Aussenberg 
ur is folyton figyelmezte-
tett, hogy dolgozzunk ma-
gyar Írókkal. Ennek a 
figyelmeztetésnek meg is 
lett az eredménye, mert a 
Fox-gyár jövő évi prog-
ramjában négy európai 
származású filmtéma szere-
pel és 

a négy film küziil ket-
tőt magyar iró irt. 

Herczeg Ferenc „A világ 
leggazdagabb embere" cim-
mel irt nekünk eredeti 
filmtörténelet, a másik ma-
gyar származású filmünk 
pedig Szenes Béla „Nem 
nősülök"je lesz. Sajnos, ez-
zel a tehetséges magyar 
íróval már nem tudok sze-
mélyesen megismerkedni. 

Kérdésemre elmondja még 
az alelnök ur, hogy a ma-
gyar irók müvein kivül 
Hermann Bang „Négy ör-
dög" címen hires novelláját 

és a „üollárhercegnöt, Fali 
híres operettjét filmesítik 
meg Hollywoodban. Ezt a 
utóbbi filmet Murnau. a 
Fox német rendezője ké-
szíti el. 

Csomagot hoznak. A ska-
tulyából két matyó-ruha 
kerül elő. 

— Hazaviszem a csalá-
domnak — mondja moso-
lyogva W. R. Sheehan, — 
ilyen szép ruhát még Hol-
lywoodban is ritkán látni. 

A matyó-ruha bizonyára 
nagy feltűnést kelt majd a 
film-metropolisban s az sem 
lehetetlen, hogy valamelyik 
Fox-filmben viszontlátjuk. 

Olive Borden 

W. R. Sheehan 

A Palace Fi lmszínház 
uj vezetője : 

Daróczy József 
Az Erzsébet-körúti l'a-

laee Filmszínház uj veze-
tőt kapott Daróczy József 
személyében. Az u j igaz-
gató azzal kezdte működé-
sét, hogy a mozi egész be-
rendezését lebontatta és 
csak a csupasz falakat 
hagyta meg. A Palace 
Filmszínház szeptember 
elején teljesen átépítve és 
újjáalakítva nyit ja ki ka-
puját. 

$ new y or ki Itoxy 
faut öit ész ü léke ^Pesten 
A hűvös nyári nézőtér 

légi problémája a 
mozgófényképSzinházaknak. 
Ezt a kérdést oldotta mag 
a Radius Filmszínház, 
amelynek az igazgatósága 
12.000 dollár költséggel egy 
Lakeside hűtőkészüléket sze-
relt fel. Ez a készülék hiiti 
a newyorki Hoxy színházat 
is, még pedig olyan ered-
ménnyel, hogy a moziban 
tizenkét fokkal hűvösebb 
van, mint az utcán. A new-
yorkiak ugy védekeznek a 
.meleg ellen, hogy strandra, 
vagy a Roxyba mennek, a 
pesti közönség pedig a Pa-
latínus és a Rádius között 
válogathat, ha nagyon bánt-
ja a kánikula. 
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HARRY PIEL uj bravurfilmje : „A ROMANOVOK KINCSE" 
ezen a héten keriil szinre a R á (1 i us, O m n i a , C a p i t o l mozgóképszínházakban 

„A Ramonovok kinese" az első idei uj Harry Piel-film 
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A svéd Maurice Stiller amerikai és német színé-
szekkel tökéletes magyar filmet rendezett 

Kövessük a francia példát és hivjuk meg a „Hotel 
Imperial" rendezőjét Budapestre 

Él Hollywoodban egy 
svéd úriember, aki elfoglalt 
óráiban filmrendezéssel fog-
lalkozik. Maurice Stiller a 
neve. Ez a svéd filmrendező 
megcsinálta azt, ami eddig 
Magyarországon sem sike-
rült : 

tökéletes magyar filmet 
rendezett. 

Frázisnak hangzik, mert 
olyan gyakran hallani : en-
nek a filmnek vagy szín-
darabnak tökéletes magyar 
levegője van. De ezt a frá-
zisnak hangzó „tökéletes 
magyar levegőt" bizony na-
gyon nehéz megcsinálni. 
Magyar filmben is csak 
nagyritkán láttuk. A leg-
többnek olyan erőszakolt 
a „magyar levegője", mintha 
valahol Putogioniában ké-
szült volna. 

Hogyan csinált Maurice 
Stiller, ez a Hollywoodban 
élő svéd rendező amerikai 
és német színészekkel töké-
letes magyar filmet? Igen 

& 

egyszerűen. Először a Hotel 
Imperial szerzőjének, Biró 
Lajosnak tanácsait hallgatta 

A debreceni huszártiszt: 
James Hall 

meg, aztán körülvette ma-
gát Amerikában élő magyar 
festőkkel, tervezőkkel, volt 
katonatisztekkel és minden 

jeleneinél meghallgatta őket. 
Megkérdezte ezeket a ma-
gyarokat, találnak-e hibát 
a jelenetben. Ha volt ki-
fogás, Maurice Stiller kor-
rigálta a hibát és csak ak-
kor kezdeti el forgatni. 

így aztán nem csoda, ha 
valódi debreceni huszárok 
vonulnak fel, a tábornokról 
azt hisszük, hogy már lát-
tuk egyszer Bécsben, a 
Kriegsminiszterium előtt, a 
délceg főhadnagy pedig 
odaillik akármelyik magyar 
család háborús képtárába. 

De nem csak a Hotel 
Imperial magyar része ilyen 
tökéletes. Biró Lajos film-
jében az oroszok is nagy 
szerepet játszanak. Őket is 
igy rekonstruálta Maurice 
Stiller. Külön orosz tanács-
adói voltak : festők, terve-
zők és emigrált gárdatisz-
tek. Ezek a film orosz jele-
neteit ellenőrizték és 1 a 
orosz ember látja a Hotel 
Imperialt, bizonyára fel-
ismeri a névtelen statisz-

tafcui aiim 

Az orosz haditörvényszék a ..Hotel ImperioI"-ban 
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tákban az orosz muzsikot, 
a tábornokban a moszkvai 
korzó régen oly népszerű 
alakját, az orosz tisztekben 
pedig a letűnt Oroszország 
ködbeveszett lovagjait. 

A francia kormány kitün-
tette Frank Borzuge ame-
rikai filmrendezőt, mert a 
Hetedik menyország cimü 
filmben halhatatlan emléket 
állított a francia léleknek 
és szívnek. A Hotel Impe-
rial rendezője is megér-
demli, hogy a magyar kor-
mánytól elismerést kapjon. 
Milyen könnyen megold-
ható, praktikus kitüntetés 
lenne : hivja meg a kor-
mány négyhetes magyaror-
szági tartózkodásra Maurice 
Stitlert. Legyen a kormány 
vendége, nézzen itt jól kö-
rül, hogy legközelebb más 
— tanácsadók nélkül lud-
jon magyar filmet rendezni. 

— Nem követtem el semmit 

„HORSES, HORSES, HORSES" 
A „Volgai hajós" alap-

ötletét a volgai hajóvonta-
lók dala adta meg. Most 
egy gramofonlemez címé-
ről készít filmet az egyik 
amerikai gyár. Minden gra-
mofonlemez tulajdonos is-

meri a „Horses, horses, 
horses" cimü lemezt, amely-
ből „film készül". Kíván-
csiak vagyunk, mit dolgoz-
nak fel az amerikaiak eb-
ből a „gramofon alapöt-
letéből . 

Vedd le azonnal a ruhádat ! 
George Siegman és Pola Negri 
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Ben Lyon, aki Berlinben filmezik, 
nem akarja megmondani, ki az a magyar szí-
nésznő, akitől ezt a szót tanulta: „Szeretlek!" 

Berlin, augusztus 
Ben Lyon, a népszerű ame-

rikai filmsztár, a First Na-
tional világhírű szerelmes 
színésze Berlinbe érkezeit. 
A Das tanzende Wien cimü 
nagy Lya A/ara-film férfi fő-
szerepét fogja itt eljátszani, 
Friedrich Zelnik rendezésé-
ben. (Itt rögtön közlöm a 
legfrissebb két vendégsze-
replési hirt a Színházi Elet 
olvasóival : még ebben az 
évben Berlinbe jön filmezni 
William Boyd, a Volgai ha-
jós hőse és Hoot Gibson, az 
ismert cowboyszinész.) 

Ben Lyon Párizsban idő-
zött két hétig berlini ut ja 
előtt s a német ujságiró-
kollégák társaságában már 
megérkezése napján alkal-
mam volt őt üdvözölni. Jó-
tormán még ki sem csoma-
golt még hoteljében, már 
keményen megdolgoztattam: 
nyilatkozatot kértem tőle 
a pesti közönség és a Szín-
házi Élet számára. Az érde-
kes interjú elején kiderült, 

hogy a népszerű amerikai 
művész hű olvasója lapunk-
nak. Ben Lyon 

rengeteg szerelmes le-
velet kap Hollywoodba 

a pesti kislányoktól 
és amint ő maga mondja : 

— A Pestről érkező sze-
relmes leveleim legnagyobb 
részét rajongóim magyarul 
irják, nem csoda hát, ha 
könnyen tanulok meg ma-
p^arul. Azt hiszem, tökéle-
tesen tudok már két szót: 
,.Szeretlek" és „töltött ká-
poszta". A töltött káposzta 
nevét Huszár Puffiék ven-
dégszerető házában tanul-
tam meg . . . azt azonban 

nem árulom el, kitől 
tanultam a másik ma-

gyar szót. 
Ugyanaz a nagyon bájos 
fiatal magyar színésznő, aki 
erre a szép és sokat jelentő 
szóra megtanított, hetenként 
megmutatja nekem Holly-
woodban a maguk lapját, 
amelyben örömmel láttam 
nem egyszer a saját fényké-
pemet. 

— Most filmezek először 
Európában. Nagyon megle-
pett, hogy milyen tökélete-
sen felszerelt, nagy műter-
mei találtam itt s meglepett, 
hogy a legmodernebb 
technikai rendszerrel dol-
gozik Zelnik. 

A műterem például 
semmivel sem kisebb, 
mint a First National 
hollywoodi miiterme 

Olyan izig-vérig bájos part-
nernőm pedig még Ameri-
kában sem volt, mint ami-
lyen Lya Mara. Orosz asz-
szony, a legérdekesebb bé-
csi kedéllyel és szívvel: azt 
hiszem, nagyon szerelmesen 
megyek haza majd Berlin-
ből Amerikába. 

— Miért bontotta fel 
eljegyzését Putty Liá-

val? 
— kérdem. 

— Nem lenne érdekes az, 
amit kérdésére válaszolnék, 
legalább is az én vélemé-
nyem szerint nem lenne ér-
dekes: ezért talán ne engem 
kérdezzen meg. hanem ma-
gát Putty Liât, hiszen ugy 
hallom, hogy ő is Berlinbe 
jön filmezni, illetve ellátogat 
pár hétre ide. 

Friedrich Zelnik rendező, Vollmoeller, a Mirákel szerzője, Lya Mara, Mr. Allicoate. a Film Daily 
szerkesztője és Ben Lyon. (Binder telv.) 
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Fürdőlevél Európáról 
— Utikönyvemből — 

Irta: Kosztolányi Dezső 
Állandóan érzem ezt : 

utazni voltakép tapintat-
lanság, szemtelenség, oly 
égbekiáltó pimaszság, 
mely már az istenkisér-
téshez hasonlít. 

Mint merek a gyorsvo-
nat ablakából álmatlan 
éjszaka után ezen a nyári 
hajnalon a másodperc egy 
villanatáig, míg a moz-
dony elvágtat velem, bele-
kukkanni ebbe a flamand 
konyhába, hol az i f j ú 
anya rézüstök, lábasok, 
mozsarak közt tejet önt 
kislányának, figyelni erre-
arra, az asszony kócos 
hajára, a gyermek álmos 
nyafogására, kotnyeles 
kíváncsisággal résztvenni 
életükben, besurranó tol-
vaj gyanánt meglopni tit-
kaikat? 

Lehet-e, szabad-e két 
vonat közt kiszállni eb-
ben a francia városban, 
ácsorogni az állomás előtti 
téren, bámulni a templom 
kőcirádáit, melyeket ha-
muszinüre meszel a hold-
fény, almabort rendelni, 
átvenni szokásaikat, kife-
jezéseiket s általában oly 
magától értetődőleg visel-
kedni, mintha én is közü-
lük való volnék s mindig 
közöttük éltem volna? 

Nem tilos-e letelepedni 
ebben az angol vendéglő-
ben, otthonosan tárgyalni 
a pincérrel, tejes zabkását 
<nni, gyömbérsört inni rá, 
pipára gyújtani itt, ahol 
sohase jártam sem én, 
sem őseim, komoran pö-
fékelni, élvezni az ódon 
házak varázsát, melyhez 
semmi munkámmal nem 
járultam hozzá és anél-
kül, hogy bármi közöm 

volna, múzeumaikhoz, 
iparcikkeikhez, piros-f e-
hér-rózsa - háborújukhoz, 
Oroszlánszívű Rihárdjuk-
hoz, a hatos számrendszer 

Ungár Boriska hegedümüvésznő 
a badeni strandon 

szerint számolni s egyik 
földalattiról a másikra 
ugorni a világ legtermé-
szetesebb arcával? 

Sokszor kéjelgek eb-
ben a diákos vakmerő-
ségben, de sokszor elfog 
valami lelkiismeretfurda-
lás is. Ilyenkor kiabálni 
szeretnék: „Jaj, ne higy-
jetek nekem. Csak jött-
ment csavargó vagyok. 
Dobjatok ki." 

* 

A vonaton, melyen a 
földgolyó mindenféle né-
pe keveredik, azzcil szóra-
kozom, hogy lélektani tu-
dásom s tapasztalatom 
alapján osztályozom a né-

peket, a fajtákat. 
Ez a fiu szőke, mint a 

len, szeme kék, mint a 
májusi ég. Dereka egye-
nes. A thüringiai erdők-
szálfáihoz hasonlatos. Sze-
rény, de önérzetes. Német 
ábránd, férfiasság nyilat-
kozik meg minden moz-
dulatában. 

Mellette a vörösarcu, 
ezüstbajuszu ur a Timest 
böngészi, úgyhogy bele-
bújik a papirlepedőbe, 
nyilván a tőzsdei árfolya-
mokat olvassa s közben-
közben valamit ir a térdé-
re helyezett pompás jegy-
zőkönyvébe óriás töltő-
tollat. 

A folyosón egy lusta, 
ravasz, szelíd különc jár-
kál. Világboldogító lehet, 
örökdiák, kiugró, szláv 
arccsontokkal. Mereng, 
gúnyosan mosolyog, ásít. 

Ellenképe az a fekete-
szakállas, csinosan öltö-
zött, fáradt, okos útitár-
sam, aki André Gide leg-
újabb regényébe merül. 
Gyors taglejtésében, szel-
lemes szemvillanásában a 
francia irodalmi szalonok 
évszázados csiszoltságát 
fedezem föl. 

Fiatal lány ül az ablak-
nál. Feje fölött rézpántos, 
amerikai bőrönd terpesz-
kedik. Rövidre nyírt ha-
ját ugy fésüli, akár egy 
liftesfiu. Gyermeteg, de 
önálló. Lila szemeiből va-
lami newyorki regényes-
sék kandikál ki. 

Sokáig gyönyörködtem 
ebben a tarka társaságban 
és éles megfigyelőképessé-
gemben. Aztán beszélget-
ni kezdenek egymással. 

Mind magyarok. 
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I R Î A i r ^ S l B C m S 9 P I R E 

Megnyílóit végre a Gel-
lért-szálló hullámfürdője és 
a főváros gazdagabb lett 
egy látványossággal. Meg-
nyílott szerény keretek kö-
zött — csupa dolgozó em-
lék gyűlt össze a reggeli 
napsütésben, Fo'.kushazy 
polgármester ajkáról né-
hány meleg, közvetlen szó... 
és a kék-fayance mélység-
ben elkezdett zuhogni a víz, 
a Gellérthegy felől pedig 
megindult egy langymeleg, 
kristálytiszta hegyi patak... 
az első karcsú, zöldlrikós 
leány gyönyörű ivben ug-
rott f e j e s t . . . megnyílt a 
Hullámfürdő. 

Más országban — meg-
győződésem — sokkal na-
gyobb dolgot csináltak vol-

na e megnyitásból. Mert 
ez mindenképpen esemény. 
Mintha valami éktelen ró-

A hullámfürdőben 

mai nagyúr fürdője volna... 
kecses oszlopok, zöld tetős 
filagóriák, a kőnek és a 

porcellánnak nemes ölel-
kezése, Pásztor János pom-
pás bronz-primaverája — 
hihetetlen kedves és ízléses 
az egész. Szinte egy napról 
a másikra virágerdőt vará-
zsoltak körülötte, a fü már 
kezdi kiütni a fejét a gyep-
ágyakból, — és a háttérben 
a pompás magyar Hegy, a 
Szent Gellértről elnevezett, 
a legnagyszerűbb, Iegpitto-
reszkebb háttér, amit el-
képzelni lehel. 

Megindul a hullám. Most 
már többen belemerészked-
nek a tajtékzó habokba. A 
márvány csúszdán is csör-
gedezni kezd a viz. Egymás-
után surrannak, ugranak a 
vizbe a fürdőzők. A hullám 
magasra csap, a tenger taj-

Megnyitják a Gellért szálló hullámfürdőjét 
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tékzó hullámainak illúzió-
ját kelti. Ugyancsak igye-
kezni kell az úszóknak, 
hogy átlibbenjenek egy-egy 
illyen tornyosuló akadá-
lyon . . . a partot, a lépcsőn 
ülőket csapkodja, elönti 
egy pillanatra a viz-áradat. 
Hullám a Gellérthegy aljá-
ban! 

Ismétlem, akik a parton 
állottak, dolgos, munkás — 
e napon kissé fáradt embe-
rek. Hiszen annyit dolgoz-
tak, annyit igyekeztek. Ott 
állott a kitűnő Bánlakit 
Géza igazgató, kitűnő tár-
sával, Kurtz igazgató úrral, 
akik egy esztendő minden 
energiáját adták e műbe. 

Nekem kissé szívügyem 
ez a dolog, a Szent Gellért-
szálló évek óta kedves há-
zigazdám és igazán nem a 
jó barátokat említettem 
most meg, hanem a kiváló 
szakembereket. 

És ott állolt Folkusházii 
„félelmetes" Ízlésével. Azért 
használom e jelszót, m írt 
róla köztudomásu, hogy ki-
finomodott Ízlése szinte 
kíméletlen energiával páro-
sul. . . de most ő is meg-
elégedetten néz körül. Bu-
dapest jóval gazdagabb lett 
a mai nappal, ezt érzi ő és 
érezzük valamennyien, akik 
a parton állunk, a városi 
bizottsági tag urak, köztük 
a lelkes és kitűnő Glück 

Frigyes, az ' újságíró-kollé-
gák, aztán a fürdővendé-
gek, a sok külföldi, majd 
mindnek fotografáló-ma-
sina a kezében és fotogra-
fál rogyásig, hogy. ezt a 
sok szépséget legalább ké-
pen elvihesse magával. 

Az úszók közbe meg-
szokták a vizet. Elül jár 
Édes tanácsnok ur szép 
leánya, aki minden pilla-
natban fejest ugrik a hul-
lámzó kékségbe . . . a höl-
gyeknek határozottan jól 
áll itt Pesten a hullám. 

Most háromszoros kűri-
szó. Azután a zenekar a 
Rákóczi-indulót intonálja, 
(íazdag büfle várja a ven-
dégeket . . . hogy jó-e? 
Mondjak-e mást, minthogy 
Gundel Károly a vendéglős? 
Ez az elismerés megint nem 
a régi jóbarátnak szól, ha-
nem a kitűnő embernek, 
aki szaktudásával és pol-
gári erényeivel egyik örö-
me ennek a szép, újraéledő 
Budapestnek. 

Hogy mondja a Lánchíd 
márványkőbe véseti, immá-
ron klasszikussá váló föl-
Lrata? „Isten áldása lebeg-
jen e művön és e városon, 
a nemzeten, mely azt ma-
gának megszerezte". 

Az első fürdőzők a Gellért-szálló hullámfürdőjében 



1. Füredi Márta, 2. Váradi Manci, Miskolci Mici, Lévay Piri, Schlesinger Ica, Bolla Lina, 3. Radó 
Márta és Klári, 4. Bolla Lina, 5. Stark Vali, 6. Vidor Kató 
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A Színházi Élet következő 
számában kitűzzük a strand-

szépe-verseny záróráját 
A Szinházi Élet strandszépe-versenyén ezentúl min-

den városban csak az öt első jelölt nevét közöljük. 
A többiek szavazatát természetesen nyilvántartjuk. A 
verseny záróráját a következő számban tűzzük ki. 
(A szavazólap ebben a számban a 102. oldalon ta-
lálható.) 

Arad 
Vértes Cella 53 
Szántó Magda 24 

Baja 
Teleki Ilus 104 
Nagy Ilonka 73 
Fejér Klári 52 
Krausz Ilus 49 
Engo'mann Manci 3-4 

Baden 
Körmendi Frimm Vera 134 
Vogel Klári 64 
Vikár Kató 36 

Bácsalmás 
Mészáros Kató 
M a ár Margit 

Balatonalsóörs 
Süssmann Magda 

Balatonalmádi 
Németh Elli 

Balatonboglár 
Vidor Kató 
Fischer Manci 
Fejér Manci 
Böhm Magda 
öntő Bözsi 

Dr. Vásárhelyiné, Szepess Lona a Lidón 

Egi] kis balatonfüredi nyaraló 
Renner Jutka 

(Kurzweil felu.) 

Balatonberény 
Horváth Lujza 74 
Somogyi Piri 43 
Rózsa Lili 40 
Gontér Baba 24 

Balatonfüred 
Klein Kató 82 
Bonyhai Zsuzsi 74 
Dr. Adorján Sándor né 49 

Balatonkenese 
Balassa LilLi 16 

Balatonkeresztur 
Szalánczay Baba 29 

Balatonkövesd 
Bakoss Juci 42 

Balatonlelle 
Mráz Lncr 100-
Goldberger Piri 76 
Giück Juci 70 
Somló Zsuzsi 68 
Berky Éva 67 

Balatonszárszó 
Háhn Rózsi 104 
Licht Sándorné 94 
JelJinek Li!li 90 
Sasváry Er nőné 86 
Laquer Glea 85 

Balatonszentgyörgy 
Takács Irmius 49 
Wirth Bözsi 44 
Haász Irma 16 

Balaionzamárdi 
Bogosich 14 
Friedmann Dundi 8 

Békéscsaba 
Fischer Anna 89 
Teván Szerén 86 
Grünfeld Magda 81 
Erdős Bözsi 63 
Weisz Kálmánné 52 

Budakalász 
Rokszer Puki 8 

Budapest, Csillaghegy 
Gerber Böske 221 
Dénes Erzsébet 100 
Hembach GyuLáné 41 
Steiner Erzsi 38 

R I C C I O N E H O T E L S A V I O L I 
elsőrangú ház a strandon. 120 szoba, 20) ággyal. Pensioárak a főszezonban 35—50 lira A l í r á t 2 . 2 8 

p e n g ő v e l s z á m í t j u k . Magyar vezetés. Külön depundance parkban jazzband. Tennisz. 
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z ELENIU SZALAY FIÜMF, ABBAZIA 
S e l y e m á r u k , v a l ó d i a n g o l s z ö v e t e k . 

NŐI é s u r i s z a b ó s á g . 

HOTEL DE LONDRES el NEW YORK 
Paris, 15 Place du Havre 

A tengeri fürdőkhöz vivő pályaudvarral szemben. 
Kitűnő konyha és pince. Polgári árak. Nagy 

kényelem. Német beszéd. 

A semmeringi Vécseu-szanatórium napfürdőjében is trikóban sütkéreznek : 
Andrássy Zsuzsi, dr. Törökné, Münk Daisy — báró Tavonetné — dr. Barna Sándorné. gróf Széchenyi 

Ida, báró Stürghk Fritzi 

Budapest, Dunastrand 
Viszolajszky Irén 94 
Hajdú Inci 80 
Darvas Ibi 63 

Budapest, Kristálystrand 
Lengyel Gizi 104 
Libán Stefi 48 
Budapest, Millenáris-strand 

Kovács Mimi 81 
Budapest, Római fürdő 

Survaczky Kosana 86 
Budapest, Palatinus-strand 
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Molnár Erzsi 
Nagy Eta 
Szalay Gabi 
Honig Bözsi 
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Brüll Kató 
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Steiner Nusi 
Somló Bözsi 
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Rostás Pusza 28 
Rosenfeld Ili 17 

Balatongyöröki Nógrády Magda 
festőmüvésznő, akinek balatoni 
képei a legutóbbi Salon tárla-

tán feltűnést keltettek 

Jászapáti 
Práger Lászlóné 
Initz Livda 
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Aszódi Li'y 
Gergely Ilus 
Widder Sári 
Neumann Lili 
Szinnyai Rózsi 

Kaposvár 
Horváth Manci 78 
Nagy Panni 75 
Gajdi Rózsi 73 
Nagy Manci 62 

Keszthely 
Túró Rózsi 36 
Vtermes Klári - 31 
Böhm Lili 28 

Kiskunhalas 
Goldberg Pösze 15 

Kiskörös 
Weisz Szerénke 10 

Kispest 
Teilhaber Etus 40 

Komárom 
Csizmaria Irén 45 
Gregosits Pinty 42 
Grünfeld Erzsi 28 

Kolozsvár 
Fodor Ilonka 62 
Aszlán Baba 57 
Dr. Tis'er Elemérné 41 
Rex Lilly 33 
Ludmann Irénke 20 

Makó 
Újhelyi Panni 73 
Szirbik Cull 44 
Nagy Eszter 36 
Gyöge Emmi 18 
Uj'helyi Anna 18 

Magyarpéeska 
Lusztig Bözsi 10 

Mátyásföld 
Halász Ilus 78 
Kármán Edit 73 
Szemző Sári 67 
Feuer Márta 25 
Nemes IboLya 22 

Mende 
Sugár Bözsi 15 
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Miskolc 
Kállay Ica 61 
Somogyi Ica 58 
Fogel Anikó 51 
Feldmann Magda 46 
König Adél 42 

Montreux 
Klug Kató 44 

Moson 
Stróbel Lujza 37 

Nagymaros 
Vidor Magda 44 

Nagyatád 
Weisz Erzsike 14 

Nyíregyháza 
Oltványi Bogyó 73 
Gellért Magda 66 
Dr. Berend Lászlómé 51 
Róth József né 42 
Papp Edit 40 
Kaufmann Rózsi 20 
Míigyar Etus 15 
Wágner Zsazsa 9 

Nyírbátor 
Kaufmann Rózsi 10 

Orosháza 
Szilassy Böske 88 
Polgár Klára 79 
Tóth Pityóka 63 
Baló Cica 61 
Dr. Menyhért Andorhé 49 

Pápa 
Csősz Baba 43 
Sternfeld Erzsi 39 
Stein Magda 17 
Fischer Juci 14 
Fischer Klári 10 

Pécs 
Fein Juci 103 
Hunwatd Edit 82 
Kropp Hilda 70 
Tedeszko Viktorné 62 
Fehér Rózsa 61 

Pincehely 
Diner Hédy 14 

Poroszló 
Hermann Eta 82 

Reichenau 
Hodászy Klári 29 

Ráckeve 
Szenes Iby 10 

Sárvár 
Schwarcz Manci 91 
Schnabel Manci 85 

Salgótarján 
Várady Lili 59 

Teller Frigyes gordonkaművész 
Helgoiandban nyaralt 

Sarkad 
Bdnét Anni 28 

Sátoraljaújhely 
Kari Edit 54 

Sárospatak 
Staub K:ára 16 
Mühlbauer Ilonka 8 

Siótok 
Krausz Oly 147 
Bogyó Bözsi 139 
Hacker Márta 137 
Ötvös Ady 118 
Nagy Baba 104 

Sombor 
Marianovics Katinka 15 

Subotica 
Dragolylov Etus 60 
Aczél Bözsi 57 
Grüner Heda 44 
Grosz Joli 30 
Schwalb Klári 27 

Szarvas 
Bernhard Györgyi 38 

Szatmár 
Rotschild Lonci 20 

Szeged 
Seiler Klári 128 
Spóhrer Lily 120 
Tauszig Elly 116 
Horváth Magda 96 
Szabó Jiuci 90 

Szentes 
Révész Anci 64 
Moskovitz Ica 57 
Lampel Rózsi 39 

Székesfehérvár 
Balogh Panci 18 
F La sch An'talné 10 

Szolnok 
Erdős Panni 77 
Kovács Loly 70 
Sàpos Juksa 68 
Balogh Baby 64 
Végh Márta 56 

Szombathely 
Rechnitzer Ica 71 
Horváth Ági 62 
Papp Edit 43 
Rozsnyay Évi 37 
Szánthó Klára 33 

Tét 
Dr. Gajdos Istvánné 30 

Tiszafüred 
Kovács Boriska 50 

Veszprém 
Tulok Alice 10 

GRAND HOTEL HUNGARIÀ MILANO RICCIONE 

Testvér-j 1101 EL DE FRANCE MILANO, < TONTIN I 
h á z a k : | H Q T Ë L D'ALBION FLORENCE tulajdonos és igazgató. 

az e g y e t l e n m a g y a r e r e d e t i i s z á l l o d a 
R i c c i o n e b a n . P á r a t l a n szép f e k v é s s e l a 
t e n g e r p a r t j á n . Az e l ő k e l ő m a g y a r é s 
n e m z e t k ö z i v i l á g t a l á l k o z ó h e l y e . K i t ű n ő 
b é c s i k o n y h a . S a j á t s t r a n d . É d e s v í z -
t u s a s t r a n d o n , s a j á t k a b á n o k . Gyö-
n y ö r ű t e r r a s z , ö t ó r a i t e a és t h e d a n -
z a n t e . F o l y ó v í z az ö s szes s z o b á k b a n . 
S z e z o n : Áprilistól - októberig 
M á j u s b a n , j u n i u s b a n , s z e p t e m b e r b e n 
és o k t ó b e r b e n p e n s i o 3 0 l í r á t ó l , 

j L e v e l e z é s m i n d e n n y e l v e n . 
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Salzburg, julius 15. 
Kedves Margóm! 
Nyári utazásunkból, ked-

ves Margóm csak egy pár 
anzikszkártyát küldöttem 
Neked az isteni Salz-
kammergutból. Most végre 
hozzájutok, hogy kimerítő 
levelet is irjak, annál is in-
kább, mert a karácsonyi 
vakációig bizony nem le-
szek abban a helyzetben, 
hogy személyesen öleljelek. 
Anyu, amint Te is jól tu-
dod, már régen óhajtja, 
hogy rendesen tanuljak 
meg németül és már tavaly 
is szeretett volna egy német 
penzionátusba adni. Akkor 
nem találtunk megfelelőt. 
Hála az idei felejthetetle-
nül szép salzkammerguli 
utazásunknak, végre talál-
tunk egy olyan leány-
penziónátust, amely telje-
sen megfelelő és amely még 
a nyáron is nyitva van 

Itt Salzburgban, a város 
szélén, gyönyörű park köze-
pén van ez az intézet. Na 
pos a fekvése és árnyas a 
parkja. , Bájosak, i elraga-
dóak a szobái, valamennyi 
mesébe illő fehér leány-
szoba. Nekem legjobban 
tetszik, hogy mindegyik 
szobában folyó hideg és 
meleg viz van, minden 
mosdó előtt rózsás paravá-
nok köszöntenek. Nagy ét-
teremben szolgél fák fel a 

páratlanul jó ellátást, a 
társalgó helyiségekben zon-
gora áll a leányok rendel-
kezésére, a szalón fehér, 
barátságos, öt hatalmas 
ablak néz le a kertbe. Ha 
elhuzzuk a szalón függö-
nyét : bájos kis színpad áll 
előttünk, amin aztán a ma-
gunk örömére előadásokat 
is tarthatunk. 

Anyukát különösen az 
nyugtatja, hogy nemcsak 
a szobákban van központi 
fűtés, hanem a folyosókon 
is, igy egyenletes a tempe-

ratura és nem kell félni 
attól, hogy megfázzam. En 
itt a reformgimnáziumba 
fogok járni, rengeteg iskola 
van Salzburgban, egy csomó 
zeneintézet és ezenkívül 
még hallatlanul sok koncert 
meg millió sportalkalom. 

Most még Ischlben va~ 
gyünk, csak szeptemberben 
jövök a penziónátusba 
Gyere Te is oda I Kérlek 
kedves Margóm, gondold 
meg magadat és utazz Salz-
burgba. Itt nagyszerűen 
elvégezhetnéd a konzerva-
tóriumot 1 Hiszen tudod, 
mennyire hires intézet a 
Mozarteum 1 Jegyezd meg 
magadnak a címét ennek a 
kitűnő penzionátusnak : 
RIEDEN BURGER PENSIO-
NAT SALZBURG, SALZ-
BURGERSTRASSE 28. 

Csókol szeretettel 
BÖSKÉD 

Magyar lányok a salzburgi Riedenburger leánypenzionátus 
parkjában 

SIÓFOK a Balaton legnagyobb strandfürdője. 
Sió-, Hullám- és Központi szállók, éttermek, cukrászda, bár ! 
Nyitva: m á j u s hó 15-től szept . hó végéig. — Tánc, zene, garage. 
Megkeresések: „Fürdőigazgatóság Siófok" cimre intézendők. 

EI ITC TIaVITÍÁ C í n f n l f B a t t h y A n y - u t c a 2 . Szép szobák. Uri el-
r l I I r M M I I / I I I A 1 1 1 1 1 1 h látás bejáró vendégeknek is. Árnyas kert. 
L i L l 1 1 L i 1 V l l l i l U J 1 U 1 U 1 1 Julius elsejéig mérsékelt árak. G e r g e l y n é , 

H a j ó s M & r l a . 

S i ó p a r t i ó l t o r m n l 
és külföldi italok! Részvénysör. 

Hajókon bülfé és melegkonyha. Török János volt hajóvendéglős Művészeknek kedvezmény. 

5* 

A üfllúállomisDíi Ä U i i e r m e k 
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o / i u D c 
P O B . O I T O T /X > F A D C u V A t 

(17) 
— Ha az eredményt nézi az ember, 

vagy arra gondol, hogy a francia baj-
noknőnek volt rossz napja, vagy pedig 
arra, hogy az amerikai leány játszott 
nagyszerűen. Azt hiszem, az első a fran-
ciák véleménve lesz, a második mellett 
pedig Amerika fiai fognak kardoskodni. 

Ezt azonban mégsem hiszem. Ugy az 
Egyesült Államokban, mint Franciaor-
szágban rengeteg olyan sportember van, 
aki nem engedi előtérbe jutni a nemzeti-
ségi kérdést. Mert mi megtapsoltuk He-
len Willst, mikor megnyerte Párisban az 
Olimpiászt és Cochet-t is éppen eléggé 
ünnepelték Forest Hillben W. T. Tilden 
leverése után. Akiket érdekel a tiszta 
igazság, megérdemlik, hogy ne ilyen egy-
oldalú általánosító Ítéletet tár junk eléjük 
és éppen ezért ki kell jelentenem, hogy 
Helen Wills a cannesi Carlton Clubban 
csodálatosan játszott, a kritikák és ame-
rikai barátai egyöntetű megállapítása 
szerint jobban, mint valaha. Már azért is 
meg kell dicsérni, hogy a legszebh tulaj-
donságokat mutatta az egész meccsen 
keresztül. Az erőfeszítését ahhoz a fela-
dathoz mérte, amely rá várakozott. A 
pályára a legjobb formájában lépett. 
Többet nyújtott, mint amennyit vártak 
tőle és mikor elment, nagyobb játékos 
volt, mint mikor a pályára lépett. És ha 
az ember osztályozni akarná a játékoso-
kat, ugy ez volna a sorrend : A csúcson, 
egészen egyedül Susanne Lenglen, alatta, 
de azért szintén elérhetetlenül a maga 
klasszisában, Helen Wills. Azonfelül egy 
ilyen fiatal lány még sokat fejlődhet és 
ha az operáció után visszanyeri a régi 
formáját , bizonyára ő lesz az, aki a 
professzionalizmushoz pártolt Susanne 
Lenglen trónját elfoglalja az amatőrök 
élén. 

Ami Susanne Lenglent illeti, világos, 
hogy hihetetlenül fáradtan és idegesen 
lépett a pályára. Az sem kétséges, hogy 
Helen Wills labdáinak az ereje zavarba 
hozta, sőt az is tagadhatatlan, hogy töb-
bet kellett szaladnia, mint máskor. De az 
Isten szerelmére, mégis csak túlzás lenne 
azt állítani, hogy Helen Wills tudása 
miatt repült Susanne Lenglen labdája la-
sabban a szokottnál. Hiszen éppen a 
labdák gyengesége mutatja, hogy a kar, 

amely küldte őket, fáradt volt és kime-
rült. Susanne Lenglen ezen a napon igenis 
gyengélkedett és mélyen alatta állott 
a szokott formájának. 

Ez a körülmény tette drámaibbá ezt a 
meccset, mint a többit, amelyet végig-
néztem. Egy hatalmas intelligencia és 
akaraterő küzdött itt a tehetetlen test 
gyengesége ellen. 

Ebben a meccsben lélek és morál 
diadalmaskodott. Éppen ezért aratta Su-
sanne Lenglen élete legszebb győzelmét 
a fiatal Helen Wills ellen. 

Ugyanebben az évben, 1926. augusztu-
sában járta be a világot az a hir, hogy 
Susanne Lenglen elfogadta egy amerikai 
menedzser ajánlatát és turnéra indul az 
Egyesült Államokban. 

A dologhoz, mint ahogy természetes is, 
nagyon sokféle kommentárt fűztek a ten-
nisz világában. Azok, akik pártatlanul 
nézték az eseményeket és semmiféle ér-
dekük nem fűződött az ügyhöz, magától 
értetődőnek találták, hogy ez a csodála-
tos tehetségű lány végre rászánta magát 
és gyümölcsöztetni óha j t ja a talentumát. 
Sőt. Azon csodálkoztak, hogy miért nem 
tette sokkal hamarább. 

Tiz esztendőn keresztül űzte a sportot, 
mint amatőr. El sem lehet képzelni, 
mennyi fáradságot, lemondást, kellemet-
lenséget jelent ez a szó, hányszor kell a 
játékosnak váratlanul utrakelnie a világ 
négy tá ja felé, ha eleget akar tenni a 
Tenniszszövetség kívánságainak. Susanne 
jó lélekkel tűrte ezt a robotot, mindenütt 
megjelent, ahova küldték és mindenütt 
diadalmaskodott. Elhalmozták pénzzel és 
dicsőséggel. A pénzt leadta a Szövetség-
nek, a dicsőség megmaradt neki. 

A professzionalizmussal a pénzt, a gaz-
dagságot, a gondtalanságot ajánlották fel 
néki. Miért utasitsa vissza. Miért és kiért 
áldozza fel magát ? Játssza talán a már-
tírt ? Ez a szerep nem nagyon vág az 
egyéniségéhez. 

Azok között, akik a szemére vetik, 
hogy elfogadta ezt az „aljas" ajánlatot, 
hiába keresek mártírokat. Ezeknél az em-
bereknél nem az elhatározás, hanem in-
kább az alkalom hiányzott ahhoz, hogy 
professzionalisták legyenek. Vagy nem 
hivták őket, vagy pedig az összeg volt 
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A PALICSI TENNISZ-VERSENYRÖL : 
Váli Béla, Balázs Iván, Kehrling Béla, Dr. Szántó Gábor, Kaciancsics, Radovics 

kevés, amit a teljesitményükért ajánlot-
tak. 

A színésznő a deszkákon keresi meg a 
kenyeret, a festő megfizetetti a képeit és 
a költő (ha sikerül néki) pénzt kap a 
verseiért. Én is professzionista vagyok a 
mesterségemben, a tollamból élek és bár 
csodálatos, de ez a tudat nem szégyenít 
meg, sőt. Büszke vagyok rá. 

Mért éppen egy Susanne Lenglen nem 
használhatja fel vagyonszerzésre a ra-
keltjét ? 

* 

Susanne Lenglen áttérése a professzio-
nalizmusra egy általános problémát kel-
tett fel, amely mindazokat foglalkoztatja, 
akik sportolnak vagy a sporttal bármi-
lyen nexusban vannak. 

Akár akarjátok, akár nem, az anyagi 
kérdés ugy összekeveredett manapság a 
sportügyekkel, hogy lehetetlen a kettőt 
elválasztani egymástól. 

Annak idején, a tennisz hőskorában, 
amikor megnyerte Fraciaország baj-
nokságát, a legizgalmasabb meccset is 
néhány tucat meghívott vendég előtt ját-
szottuk végig. 

Ma már ezer meg ezer ember szorong 

a tribünökön és 40, 50, sőt 300 frankot 
is fizetnek egy jegyért. Valósággal dül 
a pénz a tenniszklubbok kasszájába. És 
kiért veszik ki a pénzt a zsebükből az 
emberek. A játékosért, akinek szigorúan 
tilos egyetlen fillért is elfogadni. 

Nem is lehet kiszámítani, mennyit ke-
resett az a klub, ahol Susanne Lenglen 
játszott. A Riviérán, ha benevezett egy 
versenyre, holtbiztos volt a 80.000 fran-
kos bevétel. Ha ő nem játszott, 10.000-el 
is megelégedhettek. Wimbledonban mint 
már emiitettem, a comité kérésére lemon-
dott arról, hogy mint a bajnokság vé-
dője csak a döntőben álljon ki és végig-
játszotta mind az öt-hat fordulót. Sok 
ezer font sterlinget sepertek be, vala-
hányszor a neve megjelent a plakátokon. 
Cannesban majdnem egy milliót hozott a 
klubnak Helen Wills elleni meccs. 

Felteszem a kérdést, mire megy ez a 
tengersok pénz ? Vájjon tényleg tiszta és 
ragyogó sportcélokra fordít ják a kezelői? 
Arra használják fel talán, hogy a sze-
gény, de tehetséges fiatal emberek sport-
szerű nevelésének a költségeit fedezzék 
vele. Ördögöt. Ez a pénz a különböző 
szövetségek és klubok kasszáját gyara-

Viareggio Hotel Tirreno 
Egyetlen magyar ház. — Egész éven át nyitva. — Közvetlen a tenger part ján. — Folyó hjdeg és meleg 
viz. — Szobák balkonnal. — Kitünö francia és magyar konyha. — Magyar levelezés. -— Szeptember 

elsejétől pensio ára 30 líra 
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pitja." A wimbledoni klubnak, amely a 
legnagyobb közöttük, már mérhetetlen 
vagyona van. . . . 

Ki követelheti egy olyan fiatal terem-
téstől, mint Susanne Lenglen, hogy élete 
legszebb, éveit a klub vagyonok gyarapí-
tásáért áldozza fel ? Ez a lehetetlen álla-
pot úgyis tul sokáig tartott. 

* 

Meg kell jegyezni azt is, hogy az ama-
tőr sportok jelenlegi organizációjába lehe-
letlen és érthetetlen hibák vannak. 

Mondjuk, valamelyik klub kiirja a baj-
nokságokat. Játszani fognak: Mlle Leng-
len, Miss Ryan, Lacoste, Borotra, Cochel 
és Vincent Richards. A klub ezeket a 
neveket hirdeti, közben pedig áruba bo-
csáj t ja a belépőjegyeket és sokszázezer 
frankot sener be a kasszájába. Már most, 
azon a napon, amikor elfogadta a publi-
kumtól a pénz, úgyszólván szerződést köt 
ezzel a publikummal. Kötelezi magát 
arra, hogy a programmban igért neveket 
szerepeltetni is fogja. Igen ám, de a já-
tékosokkal nincs semmiféle szerződése. 
Az érdekük nem fűzi őket az ügyhöz, te-
hát kötelezve sincsenek semmire. H a n e m 
állják a klubbal kötött megállapodást, 
akkor sem lehet őket felelősségre vonni. 
Semmi más büntetés nem érheti őket, 
mint hogy a Szövetség megvonja a játék-
engedélyüket. De még ettől sem kell tar-
tamok, mert hiszen éppen a szövetségnek 
ós a kluboknak van a bevétel miatt a 
legnagyobb szüksége rájuk. Tehát telje-
sen függetlenül és felelősség nélkül csele-
kedhetnek. Hát ez kérem tarthatatlan 
állapot. 

A publikum fizet, a klub bezsebeli a 
pénzt, a játékos azonban, akiért a publi-
kum végignézi a meccset, egy árva ga-
rast sem kap az egészből ? 1 

* 
Éppen ezért van ma már annyi meg-

alkuvás az amatőrsportban. A klubok és 
szövetségek a saját költségükön utaztat-
ják a bajnokokat . De nem csak a hotel-
számláról, a vasút és hajójegyről van itt 
szó. A zsebpénz is szükséges valami. Te-
hát azt is kapnak. Emellett azonban 
amatőrök maradhatnak-e? Vegyünk csak 
egy vagyontalan játékost, aki nap-nap 
után dolgozik a betevő falatjáért . Mi-
csoda ellenszolgáltatást kaphat egy-egy 
hosszabb távollét alkalmával az elmaradt 
keresetéért, mert hiszen tönkretenni sem 
lehet egy embert a nagy sportcélok szent 
nevében. És ha már kap ellenszolgálta-
tást, vájjon igazán amatőr marad-e ? 

És emellett a rengeteg érthetetlen és 
szigorú határozat. A Szövetségek egész 
egyszerűen eltiltják a tennisz bajnokokat 
attól, hogy cikkeket Írjanak a lapokba 
arról a sportról, amelyhez olyan nagy-
szerűen értenek. W. T. Tilden is súlyos 
megrovásban részesült emiatt az amerikai 

tennisz szövetségtől. A legnagyobb bot-
rány volt miatta. Igaz, hogy hamarosan 
elsimult minden, mert hiszen mit csinált 
volna az amerikai szövetség Tilden nél-
kül ? De hát ki írhat nagyobb szakérte-
lemmel cikket a tenniszről, ha nem egy 
játékos ? 

Bárhogy alakuljanak is az ügyek, egé-
szen biztos, hogy miután Susanne Leng-
len megnyitotta a sort, hatalmas mozga-
lom fog indulni a professzionalizmus 
felé. És hozzáteszem, bár nem akarom 
elszomorítani az idealistákat, hogy ez a 
mozgalom aszerint fog gyorsabban, vagy 
lasabban haladni, amint a menedzserek 
többet vagy kevesebbet a jánlanak fel a 
játékosoknak. 

Nem tudom mit fognak tenni az ama-
tőrsport vezetői, hogy az őket fenyegető 
veszedelmet elhárítsák. A legcéltalanabb 
mindenesetre az lesz, ha továbbra is ti-
tokban és megalázóan istápolják azokat 
a játékosokat, akikre szükségük van a 
kasszarport miatt. 

Az is fölösleges, hogy az ember meg-
sirassa az amatőrsport hanyatlását. Biz-
tos, hogy az amatőrsport a professziona-
lizmus konkurrenciáját sinyli meg. Azt 
azonban, hogy maga a sport szenved 
emiatt, egyáltalán nem hiszem. 

Nézzük csak Susanne Lenglen tipikus 
esetét. Tiz éven keresztül megvert min-
den hölgyjátékost, aki csak szemben állt 
vele. Vájjon olyan különös sportérdek 
az, hogy Miss Ryan vagy Mrs. Godfree 
Mc Kane huszadszor is kikapjon tőle ? 

Aztán itt van Helen Wills, az 1927-es 
esztendő Helen Wills-e aki szerencsésen 
kiheverte az operációt, a legjobb formá-
ban van, még annál jobb formában, mint 
nyáron, a cannesi mérkőzés alatt. 

Most kellene Susanne Lenglennel talál-
koznia. 

Meg vagyok győződve róla, hogy az 
Egyesült Államokban feltétlenül akadna 
a sportembereknek olyan csoportja, akik 
boldogan finanszírozzák ezt a találkozást. 
Hihetetlen érdeklődést keltene ez a parti, 
a publikum a szó szoros értelmében 
özönlene — én a magam részéről még az 
óceánt is á thajóznám — és a legnagyobb 
bevételt csinálnák, ami csak lehetséges. 
400.000 dollárt kapna a győztes és 
100.000-et a vesztő fél. Ha Helen Wills 
elfogadná ezt az ajánlatot, nem hiszem, 
hogy akadna két amatőrjátékos, akinek 
a találkozása nagyobb fontosságú lene, 
mint az a meccs. Itt persze szó sem 
sem volna az amatőrizmusról, mégis a 
világ legnagyobb sporteseménye lenne és 
az a tudat, hogy a győzelem két profe-
sszionalista közölt kerül eldöntésre, sem 
a meccs szépségéből sem a játék komoly-
ságából nem vonna le semmit. 

Vége. 
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TAF-TÖF 
— Akármit cseveg is, 

mégis csak a budai autós-
ünnepség volt a hét ese-
ménye! 

— Bevallom, halvány sej-
telmem sincsen arról, kit és 
hol ünnepeltek'! 

— Na, csakhogy egyszer 
már szerény és csendes, lát-
ja, igy kell viselkednie. Ép-
pen ezért elárulom, hogy 
Bláthy Ottó Tituszt, a Ki-
rályi Magyar Automobilklub 
érdemes alelnökét, a kiváló 
mérnökszaktekintélyt ünne-
pelték 67-ik születésnapja 
alkalmából a csendes Ta-
bán egyik hadnagyutcai kis 
vendéglőjében. A meghitt 
ünnepségen húszan vettek 
részt és hogy kifelé is doku-
mentálják automobilista vol-
tukat a megjelentek, három 

Z T I : B A L 
stílszerű ajándékkal kedves-
kedtek Bláthynak, aki azon-
kívül, hogy régi automobi-
lista, tagja a Magyar Tudo-
mányos Akadémiának és 
nagy zenebarát. Bláthy tisz-
telői tehát a parfait formá-
ját automobilnak csináltat-
ták meg, csokoládéból meg-
formáltatták az Akadémia 
épületét és végül ugyancsak 
csokoládéból készítettek egy 
gramofont. 

— Persze Szelnár ... 
— Ezt nem nehéz eltalál-

ni. Az agilis vezértitkár volt 
a rendező, egyébként fárad-
hatatlanul dolgozik és tervez 
reggeltől estig. Most a ke-
reskedelmi minisztérium 
kérte meg, hogy dolgozzon 
ki egyheti „látnivaló" pro-
grammot két angol ur ré-
szére. 

?í> 

L A E R N Ő " 
— Az angol „Automobile 

Association" utazási irodá-
jának főnöke, A. Dunscom-
be Allen ugyanis szeptem-
berben hosszabb európai 
körútra indul autóján P. 
T. Etherton ezredes kísére-
tében rádióval és mozifel-
vevőgéppel felszerelve. A 
két angol ur a magyar nép-
viseletről és nemzeti jelleg-
zetességekről felvételeket 
eszközöl és Londonban an-
nak idején előadást tart 
majd Magyarországról. Az 
angol vendégeknek Szelnár 
dr. fogja megmutatni az or-
szág érdekességeit. 

— Helyes. 
— Ne helyeseljen, inkább 

mondja el, kik utaztak kül-
földre az utolsó napokban. 

— Tehát: Pálffy-Daum 
József grófné Csehszlová-
kiába, gróf Wenckheim Pál 
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Auszriába, báró Biedermann 
Imre Ausztriába, Paksi/ Jó-
zsef Csehszlovákiába, Erney 
Károly,a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár vezére a 
Tátrába, gróf Széchenyi An-
dor Pálné Ausztriába, dr. 
Feledi Pál pedig a Tauern-
versenyre, Salzburgba uta-
zott. 

— Hallom, Illés Pistának 
valami kellemetlen kalandja 
volt? 

— Jól hallotta. Falus Elek 
kíséretében ugyanis kiment 
a szolnoki miivésztelepre, 
hogy Pólya Tiborral meg-
beszélje az őszi svábhegyi 
verseny plakátját. Vissza-
jövet Illés meglátogatta egy 
szolnoki ismerősét, de alig-
hogy a kaput kinyitotta, egy 
hatalmas farkaskutya ug-
rott neki és kétszer a lábá-
ba harapott. 

— Képzelem, milyen 
tempóban startolt vissza 
Budapest felé. 

— Bizony, valósággal re-

pült a kocsija a Pasteur-in-
tézethez, s most nem is me-
hetett le a székesfehérvári 
kiállításra. 

— Hát már megnyílt? 
— Meg hát, maga tehet-

ségtelen. A pesti autóscégek 
közül Buick—Chevrolet— 
Chrysler—Fiat—Renault és 
a Whippet állítottak ki ko-
csikat, Chevroleték három 
nap alatt hat kocsit adtak 
el. 

— Kitűnő! 
— Arról tud-e, hogy Ja-

kab Tivadar, a Benz-Mer-
cedes budapesti igazgatója 
Berlinbe, illetve Stutgartba 
utazott. 

— Nem, instálom. 
— Szóval azt se tudja, 

miért utazott és ki utazott 
vele együtt? 

— Bevallom, nem. 
— Köpesdy Elemér az 

Állami Vasgyárak vezér-
igazgatója utazott vele, mert 
e héten perfektuálták a 
megállapodást, amely sze-

rint a Benz—Mercedes-gyár 
teherkocsijait ezentúl az 
állami vasgyárban épitik. 

— Mondhatom, nagy köz-
gazdasági jelentőségű do-
log, Jakab igazgató büszke 
lehet erre a müvére. Mielőtt 
elutazott, három Benz-Mer-
cedes-kocsit bocsátott szár-
nyaira, azaz kerekeire, az 
uj vevők: Gönczi Jenő, Gre-
gerson Béla és Baumann 
Frigyes. 

— Citroen is jubilált! 
— Majdnem. Nem keve-

sebb, mint tizenegy kocsit 
adtak el. A boldog vevők 
többek között Rohan Ily 
hercegnő és Simanek mű-
egyetemi tanár, az Orszá-
gos Automobilvizsgáló Bi-
zottság elnöke. 

— A többi nevet, ha sza-
bad kérnem. 

— Heksch Jenő, Szaká-
los József, Vidor csokolá-
dégyár, Rosenthal Dezső 
(Újpest), Rutterschmidt Ká-
roly, Janovits Pál (Mohács), 

Ő l e l s é g e V. G y ö r g y , N a g y b r i t a n n i a u r a l k o d ó ] . K ] W | r j f ï r r 
s z e m é l y e s c é l j a i r a m o t o r t h a s z n á l 

W i l l y s - K n i g h t 
„ M i n d e n u t a k l o v a g j a " 

Bemutat ja : Automobil Behozatal i Rt. IV,. Kossuth Lajos-utca 3. 

1 OFA 
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Szabó Alajos (Pesterzsébet) 
és Papp Gyula. 

— Hát ha igy megy 'min-
den héten .. . 

— Reméljük. Buick-ék-
nak két kocsija jött meg e 

Az <5 kocsijuk . . . 
Fedák Sári Cadillacjén 

héten, az utat harmincnyolc 
óra alatt tették meg Ham-
burgból Pestre. Az egyik 
kocsit Führer Vilmos (Nyír-
egyháza), a másikat a Gaz-
dák Biztosító Szövetkezete 

vette meg. 
— Egyéb újság? 
— Posner Magda erősen 

alkuszik egy cabriolettes 
Citroenre. 

— ? ? 

I B R E N N A B O R 
\ NÉMETORSZÁG LEGELTERJEDTEBB KISKOCSIJA 

R O L L S - R O Y C E M I N Ő S É G ! 

í 
| F O R D Á R A K ! 

j FÁBRI BUDAPEST, VI, ANDRÄSSY-UT 61 
l T E L E F O N : T. 1 5 9 - 7 5 



Mercier, különleges szerkezetű autójával átugrat egy barrieren 

— Hja, teheti. Ellenben 
majd elfelejtettem megmon-
dani, hogy Feigl igazgató 
hazajött Turinból három 
Lancia-Lambdával, már 2 
el is kelt közülük. Dr. Bát-
hory József és Max Levin, 
a Corvin-áruház alelnöke a 
boldog tulajdonosok. Szeles 
József keszthelyi földbirto-
kos Bianchival, Forgó Ist-
ván pedig egy gyönyörű 
Overland-Whippet-el lepte 
meg magát. Mária román 
királyné egyébként szintén 

Whippet-hódotó és az ud-
vartartás részére egyszerre 
három Whippetet rendel-
tetett. 

— Chryslerékről mit tud•> 
— Többet, mint maga, 

mert azt nyilván nem tud-
ja, hogy Kellner Alfréd 
igazgató egy Chrysler-szere-
lőkocsit állíttatott össze. Ez 
a kocsi havonta legalább 
egyszer végiglátogatja a 
Chrysler-kocsik tulajdono-
sait és elvégzi a szükséges 
javításokat, sőt vasár- és 

ünnepnapokon az ország-
utakon fog cirkálni. 

— Amerikai ötletesség. 
—• Bárdi sürgönyéről 

tud-e? 
— ? ? 

— A Matchless-motorke-
rékpár gyár értesítette, hogy 
Londonban megnyerték a 
zajtalansági versenyt. Bár-
diék nyomban el is adtak 
"égy gépet. 

— Gyors pletykát kérek! 
— .Az nincs a héten, de 

azért nem érdektelen a kö-

PIRELLI PNEU V * REIMAN 
V,, VOrOsmarty-tér 3, 

„MATCHLESS" 
SUPER SPORT 

M O T O R K E R É K P Á R 
B Á R D I 
K O S S U T H L A J O S - Í J . 6 . 
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BENZIN-
és olajszükségletét 

napi áron 

Bocik!) és [igeinél 
VI. ker., Gróf Zichy Jenő-utca 8. 

szerezze be. 
Éjjel és ünnepnap is szolgálat 

K ö z p o n t i l a g f ű t ö t t 

Cyklop garage 
Budapest, VII., Kertész-utca 24—28 

T e 1 e I o n : 
J. 372-93, 372-95. Portás J. 372-94 (éjjel is hivhatő) 

V 

Modern javítóműhelyek 
Alkatrész- és felszerelések 

* 

steaua-Rex benzintöltő á l lomás 
¥ 

E L E G Á N S B É R A U T Ó K 
városi és turahasználatra 

OUNLOP CORD 
gyári lerakat 

PAGER ANTAL, " 
a szegedi szinház táncoskomikusa, az elsó vidéki szinész, aki a gázsijából motorkerékpárt tudott venni 

vetkező eset sem. Kiss Feri itthon por lepte be kocsi- szögdefektet kapott. Boro-
tudvalevően fittyet hányt ját, gyalog indult el a Ba- gatta is a lábát utána két 
az automobiljának s amig laton körül. És mégis két napig. 

SZEZÓN VÉG 

Velencétől egész Lidóig 

Minden nyaraló haza startol, 

Már az Óceán repülők is 

Visszajöttek a tengerpartról. 

Keliér Dezső 

Kisérje figyelemmel a Színházi £let gramofon-
osztályának hirdetéseit. Minden újdonságot azon-
nal szállítunk. 
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P o a. o I T O T T O : € • X» / » I M O C l g J 
Copyright 1927, by John Long Ltd. London (20. folytatás) 

— Egyébként nem az én dolgom, hogy ennek a nőnek a karakterével törőd-
jem, — mondta Mrs. Michaelwood, — engem személy szerint kizárólag az a 
viszony érdekel, amelyben Ntbbel állott. Amikor először találkoztam a férjem-
mel, akkor útban voltam éppen hazafelé az atyám Khan-ja felé és ez a nő 
akkor már csaknem tönkretette és kiszívta az életet későbbi uramból. Akkor 
kötöttek ismeretséget, amikor a férjem egyedül volt Babyliniában és később aztán 
már nem ment le a nyakáról. Könnyeivel állandóan telesirta férjem valamennyi 
kabátját. Neb azt mondja, hogy még évek múlva is megborzadt, ha csak női 
szemet látott maga előtt. 

— Azt elhiszem, — mondta Mervyn résztvevően. 
— Férjem, akkor elmondta nekem, hogy igazán nem tudja, melyik rosszat 

válassza: elvegye-e Ayeshát, hogy ezzel vége legyen mindennek, vagy térjen 
vissza Newyorkba, ahol viszont ön vár rá az asszír őskorra vonatkozó kérdéseivel. 

— Igen, most már tudom, — mondta Mervyn keserűen, — és furcsa a 
dologban az, Itogy soha az életben egy cseppet sem érdekelt az asszír őskori 
történelem. Azt hittem hogy neki kedveskedem, ha erről beszélek. 

— Ami végül is eldöntötte Nebnél a dolgot, — folytatta Mrs. Michaelwood, 
mintha nem is hallotta volna, — az az a meggondolás volt, hogy a dzsinn 
talán kövelni fogja őt Newyorkba és akkor aztán maguk mind a ketten ott 
lesznek a nyakán. Nos, én aztán megmentettem őt ettől a kínszenvedéstől, — 
folytatta, szemeit lesütve és elpirulva. — A mi házasságunk, igazi szerelmi há-
zasság volt, ha van ilyen egyáltalán, Mr. Westfield. Neb imádott engem attól a 
pillanattól kezdve, amikor először meglátott. En pedig elég gyorsan megtaláltam 
a módját annak, hogy attól az átkozott teremtéstől megszabadítsam. 

— Ez hogy sikerült önnek? — kérdezte Mervyn érdeklődve. 
— Nagyon egyszerűen és mégis véletlenül. Megtudtam olyan dolgokat a 

múltjából, amelyeket nőiességen' tilt elmondani önnek. Egyébként pedig, amint 
Ayesha észrevette, hegy Neb érzelmei irántam megingathatatlanok, tudta, hogy 
a játék elveszett. Szerencsétlenségünkre amig a lámpa Nebnél volt, sohasem 
lehetett biztos afelől, hogy nem érinti-e meg véletlenül, amikor éppen kiván vala-
mit, ami azután megint a nyakára szabadította volna a nőt. Először tehát arra 
gondolunk, hogy elhajtjuk a lámpát. De akkor Neb megmagyarázta nekem, hogy 
ez nem egyedül a mi lámpánk szorosan véve és hogy súlyos felelősség nehezedik 
ránk abból a szempontból, hogy ne juttassuk ezt valami érdemtelen kezébe. 

Az őszi cipő-divatban irányt mutat 

S A L A M A N D E R 
IV., Kossuth Lajos-utca 2. szám. VI. ker., Andrássy-ut 37. szám. Szeged, Kárász-utca 6. szám. 
IV.. Kecskeméti-utca 19. szám. VII.. Erzsébet-kiirut Hü. szám. Debrecen, Piac-utca 22. szánt, 
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-- Mindenesetre örülök, hogy engem elég érdemesnek találtak rá, — mondta 
Mervyn kissé gúnyosan. 

— Well, akárhogy is vun a dolog, én ugy határoztam, hogy az öné legyen, 
— mondta Mrs. Michaelwood. — Lehet, hogy igazságtalanul Ítéltem meg önt, 
amiatt a citromfa asztal miatt. Ha nem részletre vettük volna, akkor nem is 
bántott volna annyira a dolog. Mindegy. Ez az eset most már a múlté és 
most már jobb s::eretném, ha a lámpát inkább a pennsylvaniai muzeumnak 
adtom volna, he Neb azt mondja, hogy ön elveszítette a lámpát és most szeretné 
visszakapni, hogy még egy kívánságát teljesítse. Ön a tűzzel játszik, fiatalember! 

— Én szeretném víszakapni, hogy igen sok kívánságomat teljesítse! — kiál-
tott fel Mervyn. — Hiszen ezt még akkor mondtam a férjének, mielőtt börtönbe 
kerültem és remélem, feltételezi, hogy most mégis legelsősorban azt kívánnám, 
hogy innen kiszabaduljak, mert éppen azzal vádolnak, hogy ezt a nőt meggyil-
koltam. 

— Semmi az egész, Mr. Westfield, én majd vallani fogok a bíróság előtt és 
meg fogom magyarázni a: egész ügyet. El fogom mondani ennek a nőszemélynek 
a történetét, születésétől kezdve. 

— Well, ez mind nagyon szép, — válaszolta Mervyn, — de bocsásson meg, 
nem volna itt valami mentő ötlet, ami kihúzhatna a csávából? 

— Nem tudom, — felelte Mrs. Michaelwood fejét rázva. — ön is tudja, hogy 
a dolgokat a Sors kérlelhetetlen törvénye szabályozza. Ki az az ember, aki 
ellopta öntöl a lámpát? 

— Bland! — kiáltott fel Mervyn haragosan, — Bland a könyvkereskedő. 
A címét megtalálhatja a telefonkönyvben. És a lány ott van nála az üzetben és 
teát szolgál fel neki. Bland most Jessybellenek hívja. 

— Majd gondolkodom, hogi; mit tehetek, — mondta Mrs. Michaelwood. 
— ön el akarja riasztani Blandot a házasságtól9 — kérdezte Mervyn. 
— Én majd a nőt fogom elriasztani! — mondta Mrs. Michaelwood fenye-

getően. — Én nem vagyok erőszakos nő, Mr. Westfield, de szeretem a dolgokat 
radikálisan elintézni. 

— Egy gentleman kíván önnel beszélni, — jelentette az őr és kinyitva a 
cella ajtaját ismét bebocsátotta az izgatott Jabez bácsit. 

— öcsém, —- lihegte, - - most egy becsületes és tiszta ajánlatot teszek neked. 
Fizesd vissza az ötezer dolláromat és akkor visszavonom ellened a vádat és 
mehetsz tőlem a pokolba. 

— Takarodjon ki innen! — kiáltott rá Mervyn, — mondtam már, hogy 
nincs egy centem se és még ha volna is, akkor is maga volna az utolsó, akinek 
oda adnám. 

Jabez bácsi most még sötétebben nézett rá. 
—- Bermuda, hé — károgta. — Paprikajancsik, hé, na de legalább most már 

a régi vacakjaid és könyveid jó helyen vannak, te. . . te. . . 
És egy közismert gesztussal, amely a villamosszéket jelezte, Jabez bácsi 

ismét kivonult a cellából. 
— Ki . . . ki . . . ki volt ezt -— álmélkodott Mrs. Michaelwood. 
— Oh, csak Jabez bácsim, — felelte Mervyn könnyedén. — Ugy gondolja 

az öreg csont, hogy tartozom neki valami pénzzel. Miért1 Mi a baji 
Mrs. Michaelwood Mervynre meredt és hirtelen megragadta a karját. 
— Egész biztos ön abban, hogy ez az ember az ön Jabez bácsija? Egész 

biztos benne? — kiáltott fel. 
— Egész biztos, — mondta Mervyn, —- de miért kérdi? 
— Micsoda különös véletlen! — dünnyögte Mrs. Michaelwood, egy lépést 

téve hátrafelé és merően nézve a flut. 
— De . . . — kezdte Mervyn. 

Helyi soványitás Szépségápolás Hajszálak 
diéta nélkül. „ 4 r r l " s z é p í t « - olcsó bérletrendszer. Ingyen ta- szemölcsök végleges eltávo-

s z e r e k szétküldése. náesadás, Levelekre válaszadás litása egyszeri kezeléssel . 
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— Fiatalember, megvan a mentő ötlet, — kiáltott fel az asszony hirtelen. 
-• Majd megfogja látni. 

Ezzel a rejtélyes kijelentéssel eltávozott és otthagyta Mervynt, aki amióta 
ide került, most első Ízben kezdte remélni sorsa jobbrafordulását. 

Ha Mrs. Michaelwood nem tud segíteni rajta, akkor senki.Meg, volt győződve 
rőla, hogy az asszony igen erős karakter. 

Már sötétedett odakint A börtön folyosóján villanyvilágítás égett, de Mervyn 
cellájában nem volt világosság. 

Leült a piiecs végété, hogy levetkőzzék. De mielőtt még a vetkőzéshez 
hozzákezdett volna, a cipői hirtelen szinte erőszakosan letépődtek a lábáról és 
most ott állt harisnyában, rábámulva egy férfire, aki a cella közepén állott. 

Elámulva meredi Blandra, aki ott állott a lámpával a kezében és nézte öt 
meglehetősen határozatlan arckifejezéssel. És a kis könyvkereskedő hátamögött 
felfedezte Ayesha homályos körvonalait. 

HUSZONEGYEDIK FEJEZET 
Mervyn visszaszerzi a lámpát 

Mervyn bármennyire meg volt is lepve, mégis volt annyi lélekjelenléte, hogy 
felpattanjon az ágyából és egyenesen a lámpa felé ugrott. De Bland a jobb keze-
vei visszatartotta, miközben baljával letette a lámpát a hátamögött levő 
kis asztalra. 

--- Csak lassan, lassan kedves Westfield, — tiltakozott Bland. — Remélem 
nem akar botrányt a Tombsban? Egyébként csak véletlen, hogy magammal 
lwztam a lámpát. Beláthatja, hogy üzleti ügyek miatt jöttem ide önhöz. 

Mervyn belátta Leült megint a priccse szélére és közben észrevette, hogy 
mosí Bland lábán vannak az ő cipői. 

— Még mindig lop, — jegyezte meg kesernyésen. 
— Ön igazságtalanul bánt engem, — mondta a könyvkereskedő mereven, 

— a tény az, hogy nem teljesen a magam jószántából jöttem ide, de most már 
hogy itt vagyok, még sem bánom, hogy ide kívántam magam. 

— Hogy érti ezt, hogy idekivánta magát és mégsem akart idejönni és 
ugyanakkor mégis üzleti ügyeket akar velem megbeszélni? — kérdezte Mervyn. 

— Ezek olyan szóvirágok, — felelte Bland könnyedén. — En tudniillik a 
maga helyére kívántam magam. 

— Well, hát most már benne van a cipőimben, — mondta Mervyn, — 
remélem megvan velük elégedve. Ugy állnak magán, hogy a két lába mellé még 
kettő beléjük férne. 

— I'gy is van, — mondta Bland. — De ne bántsuk egymást, Westfield. 
Régebben a mi kapcsolatunk nem volt éppen barátságosnak mondható, de ugy 
g< ndolom, hogy most segíthetünk egymáson. Én nem vagyok olyan rossz flu, 
mint amilyennek látszom. De beszéljünk komoly dolgokról. 

— Ne engedje az én uram . . . — Ayesha a cella hátteréből, de Bland 
olyan dühös tekintetet vetett rá, hogy gyorsan meghunyászkodott és halkan 
sírni kezdett. 

— Azt kívántam, hogy a maga helyén legyek, Westfield — mondta Bland 
— és hogy inkább maga legyen az én helyemben a lámpával együtt. Ma van 
az esküvőm napja. Fél nyolckor boldog férj leszek a sarkontuli kis templomban. 
Most el kell vennem ezt a . . . ezt az alattomos kígyót itt! 

Ayesha erre még hangosabban felzokogott, aztán odavetette magát Bland 
lábaihoz, fejét a kövezeten görgetve. 

-- Hagyd békén Mr. Westfield cipőit és ne könnyezd össze őket, — kiáltott 
rá Bland. — Nem látod, hogy uj cipők? 

— Nézze, Bland, mégis csak egy nőről van szó, — mondta Mervyn. 
— Olyan vagyok mint a szikla, — felelte Bland, — semmi sem tud többé 

Poloskákat Weherer C i m e x t a ^ ^ H 
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megindítani. Ez a nő megtanított engem az életre, amióta a karmaiba kaparintott. 
— Miért nem tűnsz e/? A föld nem neked való hely! Menj vissza az asztrál-

fénybe! 
— Hallgasson meg engem az én uram. Hiszen tudja az én uram, hogy a 

varázserő kifogyott. Megvan írva a Seherezadeban, a kalifák történetének leg-
mulatságosabbikában. . . . 

— Ha még egy történetet mesélsz nekem, összetörlek Ayesha. — ordította 
Bland, amire aztán kinyílt a cella ajtaja és az őr bedugta a fejét. 

— Hát ez micsoda? — kiáltotta az őr, amikor megpillantotta Ayeshát. 
Bland felkapta a lámpát. 
— Azt akarom, hogy felejtsd el az egészet, te sátánkölyke! — mondta. 
Az őr arca hirtelen bárgyú kifejezést öltött és automatikusan megint be-

csukta a cella ajtaját. Bland ott állott Mervyn és a roskadozó és zokogó Ayesha 
között. 

— Itt vagyok házasság előtt, — folytatta — és azért kívántam, hogy bár-
csak inkább a maga helyén lennék. Well, hát most itt vagyok. Még az utolsó 
pillanatban megjött az eszem és azt hittem, hogy lehetséges lesz azt kívánnom, 
hogy egyszerűen cseréljünk helyet egymással. De most látom, hogy maga megint 
visszakívánná az egészet, ha az én helyemen volna, nem igaz? 

— Minden valószínűség szerint, mihelyt rendbehoztam az ügyeimet. 
— Nagyon helyes. A o wár most, azt is kívánhattam volna, hogy a lámpa 

sülyedjsn a tenger fenekére, de ez a kívánság megint csak a nyakamra hozta 
volna ezt a Jezabelt és azt hiszem soha többé nem tudtam volna tőle szabadulni. 

— Igen, ugylátszik cz az oka annak, hogy mindenki továbbadja a barátjának 
ezt a lámpát, ahelyett, hogy egyszerűen összetörné, — gyúlt világosság a Mervyn 
agyában. 

— Valószínűleg igy van. Nos próbáljon kitalálni valamit, amivel a dolgaink 
rendbejönnek és eztán átadjuk ezt a Jezabelt valakinek, aki nagyon kedves 
nekünk. 

— Az én uramnak szolgálója kétségbeesett, . . . — siránkozott Ayesha. 
Bland dühösen félrelökte, felkapta a lámpát és megdörzsölte. 

— Azt akarom, hoyy menj vissza az asztrálfénybe és maradj ott örökre! — 
kiáltotta.. 

Ayesha abban a pillanatban eltűnt. De a következő pillanatban megint ott 
volt Bland lábainál Az egész olyan gyorsan történt, mint ahogyan a film változik 
a moziban. 

-— Az én uram haragszik az _ő szolgálójára. Szolgálójának könnyei ugy öm-
lenek, mint Damaszkusznak patakjai. . . . 

Bland reményét vesztve nézett Mervynre és csak a vállát vonogatta. 
— Látja, —- mondta Mervyn — igy sem lehet megszabadulni tőle. Sajnos 

senkit sem tudok, akit kevésbé szeretnék mint magát, legfeljebb Jabez bácsimat. 
— Hát akkor adja oda Jabez bácsinak. 
Mervyn egy ideig gondolkodott. 
-— Odaadnám, — mondta — de tudja, Jane néném mindig olyan jó volt 

hozzám, hogy nem tudnék semmi olyat elkövetni, ami neki fájdalmat okozna. 
Itt volna még Mr. Gillespie vagy . . . vagy . . . Tracy-Montmorency, — tette 
hozzá elgondolkozva — de ő csak egy álomalak és nincs saját, független, önálló 
személye. De mondok magának valamit, Bland! Tisztában vagyok vele, hogy 
milyen felelősség terhel engem ebben az ügyben. Azt ajánlom, hogy egyszerűen 
visszaveszem magától a lámpát, néhány kívánsággal rendbe hozom az ügyeimet 
és aztán akkor elkivánam a lámpát, tudom is én, talán a kinai anyacsászárnénak, 
vagy a tibeti nagy lámának, vagy annak az embernek, aki ott állt az északi sar-
kon Cook kapitány mellett, szóval ilyesféle valakinek, aki valószínűleg életében 
sem hallott rólam és az nem tudja majd visszaküldeni. (Folytatjuk.) 

Császárné fűzőszalonja IV., Petőfi Sándor-u, 9 
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Oszi divatprognózis 
Az őszi divat rendszerint 

nem hoz meglepetéseket, 
ami nem azt jelenti, hogy 
nincsenek őszi újdonságok, 
hanem azt, hogv a világ-
fürdők előkelő hölgyközön-

V\ 
Délutáni köpeny sötét kashából, 
hasonló szinü prémgallérral és 
egy árnyalattal sötétebb prém-

pántokkal 

sége már Párizsból és Ame-
rikából megkapta a kora 
ősz egész friss modelljeit, 
amiben aztán a jobb pol-
gári közönség, melynek 
módjában van ezeket a 
fürdőhelyeket felkeresni, 
kedvére tobzódhat már a 
nyár folyamán. 

így aztán ősz elején, mi-
kor megkezdi körsétáját a 
budapesti, esetleg bécsi sza-
lónokban, csupa olyan mo-
dellre bukkan, amelynek 
párját már az exkluzív für-
dőhelyeken végigtanulmá-
nyozta. 

Különösen azokra áll ez, 
akik az Északi-tenger part-
jain nyaraltak, mert az ot-
tani klíma mellett nyári 
ruhára úgyszólván alig van 
szükség. Ott igazán csak az 
őszi modellek jöhetnek 
számításba. 

A gyapjuruházatnak még 
az eddiginél is nagyobb 
szerep jut az idei őszön 

Sima és csikós ruhák, 
pulloverek, kosztümök, kö-
penyek, sőt komplék is ké-
szülnek ma jd kötött gyapju-
kelméből. A csikós és min-
tázott anyagok egyaránt 
divatosak s igen szépek a 
kétféle kejméből — min-
tásból és csikósból — 
összeállított gyapjuöltöze-
tek. 

A kurta kabátos angol-
kosztümöket továbbra is 
viselni fogják. Ujak a két-
soros, kissé testhezálló ka-
bátok. Az ilyen kosztümök 
alja még mindég egyenes 
vonalú, legfeljebb elől, vagy 
hátul egy-egy mély ráncba 
van vasalva. 

Kétsoros angol kosztüm, nagy 
rókaboával 

Legjobb vásznak, sifonok, batistok, 
ágynemüek, damastáruk 

legolcsóbban 
Triznyai, Szabó, Török cégnél 

B u d a p e s t , 
IV., Petőfi Sándor-utca (volt Koronaherceg-u.) 3 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 81 

Az angolos kosztümök 
rendszerint prém nélkül ké-
szülnek, de rókaboát visel-
nek hozzá. 

Az őszi divat legfelemli-
tésreméltóbb újdonsága a 
bő cs valamivel hosszabb 
szoknya. 

Ettől a ,,hosszu"-ságtóI 
ner.i kell megijedni, ez leg-
feljebb annyit jeleni, hogy 
a térdek teljesen et vannak 
fedve s leülésnél is fedve 
maradnak. Ehhez a szok-
nya bősége is nagyban 
hozzájárul. 

A bőséget berakással, 
ránccal, raffolással érik el. 
Ez utóbbi különösen uj és 
bájos kísérője minden moz-
dulatnak. A raffolt részek 
néha szabadon lógnak s el-
ütő szinü anyaggal vannak 
bélelve. Az ilyen ruha vi-

selőjének mindéit mozdu-
latára uj és uj meglepeté-
seket hoz. Persze, ezek a 
ruhák csakis délutánra és 
estére valók. 

A köpenyek szabása ter-
mészetszerűleg alkalmaz-
kodik a kissá hosszabb és 
bővebb ruhákhoz. 

Az annyira kedvelt és 
előnyös egyenes szabású 
köpenyeket kizárólag dél-
előtt és sportcélokra vise-
lik. Az elegáns köpenyek 
mind-mind bővek alul. A 
legkedveltebb forma a mér-
sékelt harangszabás. 

A sima- és mintás kelme-
fajták egyaránt divatosak, 
de a sima elegánsabb. 

Minden köpenynek el-
engedhetetlen kiegészitője 
a dus prémdisz, amely leg-
többször gallér és kézelő 

formájában nytr alkalma-
zást, de igen sok külön-
leges szőrmepántozást is 
látni. 

A prélmdisz szine leg-
inkább a kelme árnyalatá-
hoz alkalmazkodik, bár 
sok, színben elütő díszítést 
is látni. Az előbbi fino-
mabb, előkelőbb. 

Az estélyi ruhák, az uj 
iránynak megfelelően, csak-
nem kivétel nélkül dus re-
dőzetü aljjal készülnek. 

Egyelőre még dominál a 
georgette, muszlin és crepe-
satin, de miután ez már 
két-három éve változatla-
nul maradt, valószínű, hogy 
az idei nagy téli szezón hoz 
egynémely újdonságot. Az 
előjelek szerint nagy esélye 
van a bársonynak, de ez 
még nem bizonyos. 

Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. Az Angol-
Magyar Bank négyévtizedes géposztályát Nem-
zetközi Gépkereskedelmi Rt. cég alatt 7,000.000 
P törzsrészvénytőkével önálló részvénytársasággá 
alakította át, amelybe a géposztályba tartozó 
bel- és külföldi atliliált vállalatokat is bevonta. 
Az uj részvénytársaság igazgatósága: Fleissig 
Sándor, az Angol-Magyar ügyv. alelnöke (elnök), 
dr. Ing. J. W. van Dijk, a Maschinen-Export-
Gesellschaft Luideteves Stokvis, Amsterdam, 
igazgatója, (administrateur délégué). Th. M. van 
der Beugel, az amsterdami Labouchére & Co. 
beltagja, Rudolf Duschnit'z, a Nederlandsche 
Standaardbank, Amsterdam igazgatósági tagja, 
Dvorák Hubert udv. tan., az Állami Vas- és 
Gépgyárak ny. vezérigazgatója, Kálmán Henrik, 
az Angol-Magyar ügyv. alelnökének helyettese, 
Köpesdy Elemér, az Állami Vas-, Acél- és Gép-
gyárak vezérigazgatója, Lukács László, gróf 
Károlyi Ferenc, Heinrich von Muralt Sulzer, a 
Schweizerische Bankgesellschaft ügyv. igazgatója, 
Szana Zsigmond angol kir. konzul, a Temesvári 
Bank és Kereskedelmi Rt. vezérigazgatója. A 
társaság vezérigazgatójává Molnár Samu, az 
Angol-Magyar Bank géposztályának eddigi vezető 
igazgatója neveztetett ki. 

Kit lát vendégül a Színházi Elet az István 
Király szállóban 

Ezen a héten 
MAJOR MANCI 
BAJA, Kinizsi Pál 
utca 1-t. előfize-
tőnket invitáljuk 
három napra Bu-
dapestre és fel-
kérjük, hogy ér-
kezésének pontos 
idejéről az István 
király-szállót (VI, 
Podmaniczky u. 
8.) legalább 8 
nappal előbb ér-
tesíteni szívesked-
jék. 

HOGYAN TÁVOLUK EL 
II SZÜKSÉGTELEN SZŐRSZÁLAKAT 
egy illatosított kenőccsel 

5 perc alatt 
Fehér, sértetlen és minden szírszálnélküli 

bőrre van szüksége annak aki különösen nyáron 
tökéletesen szép akar lenni. Ezért nem használ-
ható a borotva, mert az idegesiti, pattanásokat 
és fekete ponotokat hoz létre : Nem használha-
tók továbbá a mindennapi rosszul illatosított 
szőrvesztők sem, mert azok gyakran égéseket 
okoznak. Próbálják tehát már ma ki a Takyt 
ezt az illatosított kenőcsőt, amely abban az álla-
potban, ahogy a tubusból kijön 5 perc alatt bár-
honnan eltávolítja a hajszállakat és a szükségte-
len szőröket. A Taky a szőrt gyökeréig irtja ki 
és mégis fehér és sima marad a bőr minden fe-
kete ponttól mentesen. A Taky gazdaságos, ár-
talmatlan és nem ragad be. Ha ez a próba nem 
elégiti ki visszakapja a pénzét. Tehát minden 
veszély nélkül megpróbálhatja. A Takyt bármely 
gyógyszertárban, drogériában illatszertárban 
vagy kozmetikai intézetben megkaphatja. Vezér-
képviselet viszoratelárusitók részére Kochmeister 
Frigyes Utódai, Budapest, V., Hold-utca 8. 
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JD i V Ä T S P O J T Â 
B. doktorné. 1. A top színű 

szövetruhájához nem ajánljuk a 
mintás crepe-de-chine kombiná-
ciót, mert bár a két-, sőt több-
féle anyagból dolgozott öltözetek 
még mindig divatosak, szövetet 
és selyemkreppet kombinálni 
nem elegáns. Ha szövetruháját 
ebben a formában egyhangúnak 
találja, vegyen hozzá egy-két 
árnyalattal világosabb — esetleg 
sötétebb — szövetet s ebből 
tétessen rá gallérkát s pánldiszt. 
A fazonja divatos. A mintás 
crepe-de-chine-jét ugy használ-
hatja fel, hogy ahhoz is vesz 
valamilyen összhangzó árnyalatú 
sima crepe-de-chine-t, ebből csi-
ráitasson jumpert mintás disz-
szel. így aránylag kevés költség-
gel két ruhája lesz. — 2. Elő-
kelő hotelek ötórai teáján hosszú 
ujju délutáni ruhában táncolnak. 
— 3. Búzakék estélyi ruhájához 
szép volna ezüst turbán, vagy 
ha a ruha diszitéséhez ez nem 
illenék, vehet hozzá széles kari-
májú: kék georgette-kalapot. a 
ruha díszítésével megegyező 
szinü virágdísszel. — 4. Elegáns 
kék kompiéhoz semmi körülmé-
nyek között sem viselhet pa-
nama-kalapot, különösen este. — 
5. Nagy melegben nem kötelező 
a köpeny viselése. 

Hú olvasó. Sejtjük, hogy üze-
netünk késve érkezik, de legna-
gyobb sajnálatunkra, — amint 
ezt már több izben hangoztattuk 
— mi kizárólag a levelek beér-
kezésének sorrendjében válaszol-
hatunk. Mindenesetre közöljük, 
hogy meglévő fehér georgette-jét 
jól felhasználhatja nyoszolyó-
lányi ruhának, ha abból egész 
apró plissékbe rakott ruhát csi-
náltat s hozzá ugyancsak fehér 
georgette-köpenyt vesz. A ruha 
ujjnélküli legyen, de nappal 
mindég a köpennyel együtt vi-
selje. Szines díszt tehet rá. Ró-
zsaszín, vagy porcellánkék a leg-
szebb. Az alsóruha szintén lehet 
szines. — 2. Hogy kalapban je-
lenjék-e meg az esküvőn, avagy 
kalap nélkül, az attól függ, 
hogy a többi nyoszolyólány 
vesz-e kalapot, vagy sem. Hozzá-
juk kell alkalmazkodni. — 3. A 
loknis frizura divatos. 

Orvos menyasszonya. Ha Abba-
ziába utazik, vigyen magával 
egy-két hűvösebb s ugyanannyi 
meleg időre szóló egyszerű jum-
perruhát, megfelelő felöltőkkel. 
Ezeket délelőtt viseli. Délutánra 
kell legalább egy egyszerűbb 
kompié, két egyszerű táncruha, 
mindenhez megfelelő cipő, ha-
risnya s egyéb apróság, aminek 
a felsorolásához nincs elég he-
lyünk. Prémboát okvetlen vi-
gyen magával. — 2. Ha nagyon 
elegáns menyaszonyi ruhát akar, 
csináltasson fehér csipkéből 
Biedermeier-ruhát. De igen szép 
a modern fazonú georgette, vagy 
r.repe-de-chine ruha is, külön 
dolgozott uszállyal. 

„A Színházi Élet egy hű ol-
vasója.4 ' 1. A legújabbak az 
úgynevezett „köröm-cipők", gyik-
vagy kigyóbőrből. De a finom 
sevró is elegáns. A szürke, vagy 
drapp szin egyformán divatos. 
Attól függ, hogy milyen ruhá-
hoz akarja viselni. — 2. Fekete 
crepe-de-chine-jét nagyon jól 
felhasználhatja, még pedig fe-
hér diszitéssel, mert ez a szin-
összeállitás az idén a legelegán-
sabb. Csináltathat jumper-fa-
zont, vagy köpenyruhát. 

Kis menyecske. Finom fehér-
nemű mindig kézzel készül. Kü-
lönösen a selyemholmik. A finom 
lingerie-anyagon éppen ugy lehet 
hímezni, mint a batiszton, vagy 
vásznon, mert a jó selyemanyag 
nem foszlik. Csipkét is kézzel 
foglalnak be. A gépmunka gyári 
jelleget ad az egésznek. Persze, 

ilyen kézzel dolgozott fehér-
nemű meglehetősen drága, de 
aki elég ügyes ahhoz, hogy 
egyedül készitse el, megenged-
heti magának ezt a luxust. 

Magduska. A nagyvirágos kel-
mék kedvesek, divatosak, fiatalo-
sak, de állandóan ilyen ruhában 
járni nem lehet. Ha csak egy 
délutáni ruhája lesz egész télen 
át, ugy inkább vegyen valamilyen 
finom árnyalatú — ó-kék, tea-
zöld, szürkéslila — sima anya-
got, mert ebben mindig elegáns 
lesz. 

Fekete, karcsú asszony. 1. Egé-
szen szült fekete crepe-satin ing-
ruháját nagyon könnyen moder-
nizálhatja, ha aljrészébe haran-
gos, vagy ráncolt részeket toldat 
be. Még ennél is ujabbak a félol-
dalt szabadon lógó rafíolt ré-
szek, amelyek rendszerint elütő 
anyaggal vannak bélelve. Fekete 
ruháknál leginkább fehérrel. — 
2. Brokát-cipőt ne vegyen. Most 
a selyemcipők a legelegánsabbak. 
Fekete-fehér ruhához ezüstszür-
ke harisnya s szürke vagy fekete 
selyemcipő illik. ízlés dolga, 
hogy szürke harisnya helyett 
testszinűt vegyen. Mi a szürkét 
finomabbnak találjuk. 

Olly. Ha szereti a sötétkék 
szint, csináltasson ilyen komplét, 
mert az mindég elegáns. Ha 
súlyt helyez arra, hogy célszerű 
és amellett elegáns legyen, se-
lyemköpeny helyett csináltasson 
gvapjuripsz, vagy kasha-felöltőt, 
amit késő ősszel is viselhet. Mi-
után a mostani ruhák alja bő, a 
köpeny is lehet alul kissé ha-
rangszabásu. Egyébként a terve-
zett összeállítás jó. 

Tisza Ilona. 1. Most minden 
stylusu és jellegű szobába fehér 
vagy écru kézimunkát tesznek. 
Olcsóbb kivitel a vastag horgo-
lás, finomobb a valódi csipke és 
himzés. A hálószoba üveglapjai 
alá fehér csipketeritőcskét te-
gyen. Az ebédlő ezüstszekrényébe 
kerülnek az evőeszközök s más 
praktikus célokat szolgáló ezüst-
nemüek. A dísztárgyak, nagy tá-
lak, jardinere s hasonló dolgok 
a kredencre és tálalóra jöhet-
nek. Ezek alá is fehér csipke-
teritő illik. Ez lehet egész nagy, 
amely beborítja a kredenc lap-
jait, vagy pedig olyan, hogy 
minden egyes darab alá egy-egy 
megfelelő nagyságú és formájú 

terítő jusson. — 2. Kis filckala-
pok és drapp vagy szürke kö-
römcipők lesznek az ősz elején 
divatosak. — 3. Legdivatosabbak 
a barna árnyalatú szőrmék, ha-
sonló szinü béléssel. — 4. A téli 
ruháit még ráér megcsináltatni, 
mert még nincs kialakulva a 
divat. — 5. Ha az egészségére 
nem hátrányos, hogy 168 cm. 
magasságához 62 kiló, megma-
radhat ilyen szép karcsúnak. 
De ha 3—4 kilót hizik, még min-
dég igen elegáns alakja lesz. 

Fiatal mama. 1 A kicsi gyer-
mek ruházata mindég egyszerű 
legyen. Nincs ellenszenvesebb és 
egyben szánalmásabb látvány, 
mint egy agyoncicomázott ap-
róság. A legcélszerűbbek a mosó-
anyagok. Batiszt, piké, vászon, 
flanel stb. Esetleg mosóselyem. 
De ez fölösleges. A fő, hogy a 
ruhácska mindig kifogástalanul 
tiszta legyen. — 2. Kétéves kis 
babának nem célszerű még 
prémbundácskát csináltatni, hisz' 
biztos, hogy a gyermek ezt 
szinte a használhatatlanságig ki-
növi s nehézkes is. Tessék most 
finom, világos posztóköpenykét 
csináltatni kis prémgallérral s 
kigombolható vatta-béléssel, hogy 
a köpenyt ősszel is, tavasszal is 
lehessen viselni. 

Dodóka. Mindaz, amit a kira-
katokban lát. — akár cipőről, 
kalapról, vagy ruháról legyen 
szó, — mindig általánossá válik. 
Az igazi újdonságokat egyetlen 
műhely sem teszi a kirakatba, 
mert hiszen onnan a konkurren-
cia az első órában lemásolja. 
Eredeti modeLeket csak megbíz-
ható, régi vevők kapnak. Per-
sze, ezt aztán jól meg kell fi-
zetni s az egészet nem sokáig 
élvezheti boldog tulajdonosa, 
mert csak egyszer kell a kor-
zón, vagy egy premieren meg-
jelennie s már fürge kezek le 
is rajzolják az eddig féltve őr-
zött modelt. Ez ellety nem lehet 
védekezni. 

W. Károlyné. A testszinü ha-
risnyának minden árnyalata 
egyformán divatos, de azért vi-
lágos kék, zöld és lila ruhához 
s természetesen a szürkéhez is, 
decensebb és elegánsabb a 
szürke harisnya. A cipő mindég 
olyan szinti legyen, mint a ha-
risnya. Szép, kivágott fekete 
cipőt' mindenhez viselhet. 

Mária. A most annyira divatos 
vízhatlan crepe-de-chjne anyag-
ból rendkívül elegáns esőköpe-
nyek készülnek, de ezek kizá-
rólag esős, borult időre valók. 
Derült időben, bármilyen ele-
gánsak is, nem viselhetők. 
Autó- vagy kocsiutra mint por-
köpenyek is használhatók. 

Kis menyasszony. Szőke hajú, 
hamvas arcú hölgyeknek. a 
sárga árnyalatodat kivéve, 
majdnem minden szin jól illik. 
Az erős középszdnek nem min-
dég előnyösek. Ezeket ki kell 
próbálni. Látogató-öltözetnek, 
az ősz elejére legjobban ajánl-
juk a sötétkéket, (esetleg ham-
vas szilva-, vagy acélkéket) sok 
fehér disszel. A kompié válto-
zatlanul uralja a divatot. A 
háziruhái megválasztásánál jó 
lesz a vőlegénye ízlését is figye-
lembe venni. 
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veg. Délután négy óra körül jár az idő.) 

1. J E L E N E T 
Edmond, Valentin, később Artúr 

EDMOND (üres szinre nyilik szét a 
függöny. Telefoncsengetés. Edmond belép 
és felemeli a kagylót; a telefonba): Halló! 
Igen, itt Bolbec ügyvédi iroda . . . Tes-
sék? . . . ö n elejiette a vádat? . . . Miért 
nem vigyázott j o b b a n ? . . . T e s s é k ? . . . De-
hogy, itt nem a mester beszél . . . Csak a 
fér je . . . Én nem ismerem a feleségem 
ügyei t . . . Olt ki beszél? . . . Maupassant 
mester? Érdekes, volt egy iró, akit szintén 
igy hivtak . . . Nem rokona? . . . Nem baj , 
azért nem kell mind já r t igy k i a b á i n i . . 
Nem akar tam megbántani vele . . . Hivom 
az i r o d a v e z e t ő t . . . Ne tegye le a kagy-
l ó t . . . (Leteszi a hallgatót az asztalra és 
a baloldali ajtóhoz megy. Kinyitja az aj-
tót és beszól.) Valentin urat a telefonhoz 
kérik. 

VALENTIN (belép): Mi az, kérem? Van 
szerencséim Bolbec url Ki keres? 

EDMOND: Valami Guy de Maupas-
sant. Ismeri? 

VALENTIN: Kicsoda? 

EDMOND: Ez az ur nem rokona a 
nagy Maupassantnak. Ne is kérdezze, 
mert rögtön diihbe gurul . . . Valami fis-
kális. 

VALENTIN: Oh! Maupassant doktori Az 
más. Köszönöm. 

EDMOND: Nincs mit. (EL) 
VALENTIN (a telefonba): Halló! Van 

szerencsém! Igen, itit Valentin. Ne hara-
gudjon, az előbb Bolbec ur volt a telefon-
nál; ő nem ismeri az ügye inke t . . . Igen?... 
Értem . . . Hogy mikor van a tárgyalás? 
Rögtön megnézem, a doissét a kezem ügyé-
b e n . . . Egy p i l l a n a t . . . (Leteszi a kagylót, 
a kisebbik íróasztalhoz megy, egy doissét 
vizsgál.) Vár junk csak, Richter conlra 
T h o m r e t . . . ilt van . . . (Kinyitja a dos-
siét.) Igen . . . j anuá r 24. (Visszamegy a 
telefonhoz.) Halló! J a n u á r 24-én lesz a 

• | r w i i i P K n e ó E R T 
I I I I I l i a nyaraljon Upornál, a Pension 
I j l I / V I I „VILLA PANNONIÁ"-BAN. 
Kérjen prospektust. Elsőrangú magyar konyha. 

Budapesten telefon : József 32U—34. 
C í m : V i l l a P a n n ó n i a , l.irto V e n e z i a 
VISSZAUTAZÁS A HATÁRIG I N G Y E N E S . 
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tárgyalás . . . Tessék? . . . Két kiló 
k o k s z ? ! . . . Mi nem rendeltünk semmiféle 
k o k s z o t . . . Ki beszél ott? Igen, itt Bolbec-
l a k á s . . . Mi? . . Alrique fa- és szénkeres-
kedés . . Kérem, én közben mással be-
széltein . . . Nem ba j, rögtön hivom Bol-
bec urat. Tessék ottmaradni. (Leteszi a 
hallgatót, benyit a jobboldali ajtón és 
kiált.) Bolbec ur! A telefonhoz! Ezúttal 
magát hivják. 

EDMOND (belép): Ki hiv? 
VALENTIN: Tudom is én? Valami Al-

rique. Két kiló kokszot ajánl. 
EDMOND: Igen; tudom. (A telefonbn.) 

Halló! Igen, én. Megkapta a levelemet? . . . 
Kérem, nekem tökéletesen igazam van. Én 
a háztartás számára tiz mázsa kokszot és 
két kiló vasalószenet rendelek, maguk pe-
dig két kiló kokszot és láz mázsa faszenet 
küldenek . . . Igen . . . De mielőbb . . . Jó 
napot! (Leteszi a kagylót.) 

VALENTIN: Hogy ön milyen gondosan 
vezeti a háztartást! 

EDMOND: Muszáj kérem . . . Mondja, 
beszélt ma a feleségemmel? 

VALENTIN: Beszéltem. 
EDMOND: Hogy van őnagvsága? 
VALENTIN: Ezt tőlem kérdi? 
EDMOND: Én tegnap óta nem láttam. 
VALENTIN: A mestert teljesen lefog-

lalja az Aubigni-iigy. 
EDMOND: Tudom. Azért látom olyan 

ritkán! Tegnap is vacsora után bezárkó-
zott a szobájába és hajnali két óráig dol-
gozott. Mire lefeküdt, én már aludtam. 
Mire felkelt, én még aludtam. 

VALENTIN: így tud aludni? 
EDMOND: Ez a normális, naponta 

nyolc óra. Délelőtt se láttam, mert kilenc-
től tizenkettőig klienseket fogadott. Déli 
egy óra körül Artúr jelenti, hogy a nagy-
ságos asszony tálaltatott. Végre — mon-
dom — pár percig láthatom. Szó sincs 
róla! Az ebédlőben csak egy teríték van. 
az enyém, őnagysága ebéd nélkül elrobo-
gott, egy szál szendviccsel a táskájában . . . 
Szóval megint egyedül ebédeltem. 

VALENTIN: A mesternek ma főtárgya-
lása van a Templier-ügyben. Mi képvisel-
jük a panaszost. Pont egykor volt a tár-
gyalás. 

EDMOND; A Templier-ügy? Hát ez mi 
a csoda? 

VALENTIN: Illeték-eltitkolás, csalás, köz-
okirathamisitás és hamis mérleg. A mes-
ter reméli, hogy legalább hat évet fog 
kapni. De persze, ü n ezt nem érti. 

EDMOND: Bár ő se értené. Még bele-
betegszik ebbe a robotba. 

VALENTIN: Kicsoda? 
EDMOND: A feleségem. A ,,mester!" 
VALENTIN: Még csak az hiányzik! Ide 

nézzenü (Rámutat a dossziék tömegére ) 
Több, mint 350 dosszié! A mester ma Pá-
rizs egyik legtekintélyesebb ügyvédje. Nem 

is csoda! A mester egy lángész! Micsoda 
ész! Micsoda Ítélet! És a leleményesség, 
a szónoki hév, a lélekjelenlét a tárgyalás 
a la t t . . . Micsoda mosoly, micsoda szem, 
micsoda fog . . . Bolbec ur, az ön felesége 
nagy jogász és nagy ember! 

EDMOND: Mondhatja nyugodtan, hogy 
nagy férfiú . . . Nem tudja mikor jön haza? 

VALENTIN: Nem. (Az óráját nézi.) Ej 
ha, már negyed ötl A Templier-ügyet egy 
órakor kezdték, szerény véleményem sze-
rint mindjár t itt lesz a mester. 

EDMOND: És itthon még sok a dolga? 
Gondolja, hogy beszélhetek vele? 

VALENTIN: Nem tudom. Majd meg-
kérdem tőle. 

EDMOND: Protezsáljon egy kicsit, az is-
ten áldja meg. (Artúr belép két csomag-
gal.) Mi az, Artúr? 

ARTÚR: A mester varrónője küldte ezt 
a két csomagot. 

EDMOND: A varrónő? (Nézi a cédulát.) 
Jenny, Champs Elysées 70. Csakugyan. 
Ennek örülök. Varrónő! Ruha! A felesé-
gem néha mégis csak asszony! A dobozban 
mi van? 

ARTÚR: Kalap. 
EDMOND: A nagyságos asszonynak? 
ARTÚR: Igen kérem. 
EDMOND: Ma jó napom van. A szolga 

ínég itt van? • 
ARTÚR: Igen! Hátha valamit vissza kell 

vinni1 

EDMOND: Dehogy kell. Megtartunk 
mindent! És adjon neki ötven frankot a 
nevemben! 

ARTÚR: Igenis (El.) 
2. JELENET 

Voltak, Colette 
COLETTE (kabátban, kalapban. Hóna 

alatt jókora aktatáskával jön. Boldogan): 
Tiz évi fegyház. Templier tiz évi fegyhá-
zat kapott! Tiz évi fegyház. Micsoda siker. 
Ragyogó! 

VALENTIN: Lehetetlen! 
COLETTE: Pedig igy v a n ! . . . Ezt ma-

gam se reméltem . . . Igaz, hogy Jauville 
védte . . . Úristen, milyen vadakat mon-
dott az a tehetetlen fráter. Mindent a 
könyvelőre akart kenni. A szerencsétlen 
flótásnak joga se volt Templier aláírása 
nélkül husz centime-ot kiutalni. Képzel-
heti, miket válaszoltam. (Észreveszi a cso-
magokat.) Artúr! 

ARTÚR: Parancs! 
COLETTE: Mi ez? 
ARTÚR: Ruha és kalap. Most hozták. 
COFETTE: Igen, tudom. Tegye ide. 
ARTÚR: Igenis. Az előszobában még 

kliensek vannak. 
COLETTE: Várnak? Hát nem meg-

mondtam, hogy ma senkit sem fogadok? 
ARTÚR: Sokan elmentek, de mások meg 
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erősködtek . . . Különösen egy hölgy és egy 
u r . . . 

COLETTE: Hát csak várjanak. Elmehet. 
Artúr! (Artúr el.) 

3. JELENÉT 
Colette, Edmond, Valentin 

COLETTE (minden átmenet nélkül, dü-
hösen Valentinhez): Mondja csak, hol jár 
magának az esze? 

VALENTIN: Tessék? 
COLETTE: Maga ugyan jól előkészilette 

a Templier-aklákat. 
VALENTIN: Valamit kifelejtettem? 
COLETTE: Csekélység! Csak a jegyze-

teimet! (Megtalálja az íróasztalon.) Tes-
s é k ! . . . Itt van! Maga miiatt rögtönöznöm 
kellett az egész másfélórás beszédemetI 

VALENTIN (hódolattal): Nahát! Ez bá-
mulatos! 

COLETTE: Bámulatos, vagy nem, de 
máskor ügyeljen. Ezért tartom. 

EDMOND (igen udvariasan közbelép)-
Igaz is! Mért nem ügyel jobban . . . Sze-
gényke ugvis annyit lót-fut! 

COLETTE (most veszi észre Edmon-
dot): Nézd csak! Hát te is itt vagy? 

EDMOND: Óh, én mindig itt vagyok! 
Kezedet csókolom, drága. 

COLETTE: Szervusz. 
EDMOND: Jól vagy? Nem vagy fáradt? 
COLETTE: Én? Soha! És le? Rendben 

van a gyomrod? 
EDMOND: Köszönöm. 
COLETTE: Persze. Hiszen olyan édes-

deden aludtál az éjszaka. 
EDMOND (kissé idegesen): Mini rende-

sen. Mondd, van öt perc időd? 
COLETTE: Hogyne, drágám! Mondani 

akarsz valamit? 
EDMOND: De még mennyire! 
COLETTE: Csupa fül vagyok! 

EDMOND: Azt se tudom, 1 ol kezdjem. 
Először is szeretném, ha végre ebédelnél. 

. COLETTE: Most? Veled? 
EDMOND Nem. Arról álmodni se me-

rek, hogy egyszer kettesben ebédel-
jünk. Azt mondja Artúr, hogy ma is ebéd 
nélkül futottál el, egy szendviccsel a lás-
káciban. 

COLETTE: Igaz! (Kinyitja a táskát és 
kiveszi a szendvicset.) Itt van! 

EDMOND (az égnek emeli a szemeit): 
Te jó Isten! 

COLETTE: Mi bajod? Hát elfelejtettem 
megenni. 

VALENTIN: Méltóztassék vigyázni, még 
tönkreteszi becses egészségét, mester! 

EDMOND: Nézze, legalább a jelenlé-
temben ne mesterezze a feleségemet. 

COLETTE: Ne veszekedjenek! Tényleg 
éhes vagyok! (Hirtelen beleharap a 
szendvicsbe, aztán hirtelen eszébe jut va-
lami és leteszi az asztalra.) Valentin! 
Tudja mit hallottam a törvényszéken? 
Saint-Hilaire magkapta a becsületrendet. 

VALENTIN: Botrány! 
EDMOND: Fejezd be fiam a szendvi-

csedet! 
COLETTE: Rögtön! (Isméi beleharap.) 

Te persze nem tudod, hogy ki ez a Saint-
Hilaire? 

EDMOND: Nem én. 
COLETTE: Ez a fráter egy pört nem 

nyert eddig az életében. Nemcsak jogot 
nem tud, de helyesírást se. Ha perbeszé-
det mond, a halálraítélt is nevet. Ilyene-
ket mond: (Groteszkül utánozza a dado-
gást.) „Esküdt uraim, a vádlott artatlan 
és ebből az következik, hogy nem bű-
nös. Mert ha bűnös, (diadallal) nem le-
hetne ártatlan." És ez kapott becsület-
rendet. Hallatlan! (I)ühösen beleharap a 
szendvicsbe.) 

Érzékeny hölgyek, 
kiknek az állandó (shamponnal 
történő) fejmosás terhes vagy 
elviselhetetlen, fejbőrüket na-
ponta legalább néhány csepp 

Dr. Dra!le-féle Birkenwasser-
rel dörzsöljék be. Ezen eljárás 
kényelmes s csak néhány 
pillanatot vesz igénybe, vi-
szont elejét veszi a hajhul-
lásnak, korpafejlődésnek, 
viszketegségnek, a haj 
idő előtti őszülésének 
és törékenységének. 

Ügyeljen a Dr. DRALLE névre ! 
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EDMOND: Többek közt azt is sürgősen 
meg szeretném neked mondani. (A telefon 
cseng, Valentin odamegy.) 

COLETTE (Edmondhoz): Pardon, egy 
pillanat ( ÍValentinhez.) Mi az, Valentin? 

VALENTIN (a telefonba): Halló! . . . 
Igen, előbb szétkapcsoltak . . . Tessék ma-
radni Maupassant mester! 

EDMOND: Ez megint itt van! 
COLETTE (Edmondnak): Megengeded? 

(A telefonba.) H a l l ó ! . . . Igen, én vagyok! 
Jónapot kolléga! A Richter-féle tárgyalás 
h a t á r n a p j a . . . (Edmondnak int.) 

VALENTIN: Január 24. 
COLETTE (a telefonba): Január 2 4 . . . 

I g e n . . . Mit szól hozzá? Saint-Hilaire 
megkapta a becsüle t rendet . . . De eskü-
szöm . . . Már hivatalos . . . ugye? Min-
denkinek ez a vé l eménye . . . A vi-
szontlátásra kollégám. (Leteszi a hall-
gatót.) Szegény mester. Ez is 35 eszten-
deje lesi a becsületrendet. Pedig van ez is 
olyan hülye, mint a másik! 

EDMOND: Alrique telefonált. Tudod, én 
10 mázsa kokszot rendeltem nála. 

COLETTE (szórakozottan): Igen? 
EDMOND: Fejezd be a szendvicsedet... 

Tegnap már emiitettein ezt a kokszot . . . 
COLETTE (megeszi az utolsó falat 

szendvicset is): Ezt is lenyeltem! Most 
már boldog vagy? 

EDMOND: Nagyon! 
COLETTE (megcsókolja): Jó pofa 

vagy! No gyere, segits, nyissuk ki a do-
bozokat ... . 

EDMOND: Szívesen. Várj csak! (Olló-
val elvágja a spárgát.) Mutasd az u j ru-
hádat. 

COLETTE: Mindjárt fel is próbálom 
előtted. 

EDMOND: Es Valentin előtt? 
COLETTE: Mért ne? (A kalapdobozt 

odanyújtja Valentinnek.) Maga addig 
bontsa ki ezt. (Kiveszi a ruhát és át-
nyújtja Edmondnak.) Segítsd fel fiam! 

EDMOND (lesújtva): Hiszen ez ügyvédi 
talár! 

COLETTE: Persze hogy az! Nem is 
charleston-kosztüm! 

VALENTIN (kiveszi a dobozból a ka-
lapot.) Parancsoljon! 

COLETTE (a fejére teszi). 
EDMOND: Ez meg ügyvédi sisak! 
VALENTIN: Remek! 
COLETTE (a talárban fel-alá jár és 

gesztikulál): Na, ez hallatlan! Lehetetlen! 
EDMOND: Mi a baj? 
COLETTE: Barbárság és milyen rossz 

slusszban, ilyen szük uj jat szabni! Semmi 
lendület, semmi szárnyalás! (Gesztikulál.) 
Az még csak megy, hogy: „hivatkozással 
a polgári perrendlartás ennyi és ennyi 
paragrafusára, kérem a keresetet elutasí-
tani" — de hatásos esküdtszéki beszédet 
nem lehet tartani benne. (Pózzal.) „Es-

küdt uraim! Ez a mártir ártatlan. Tanúm 
az ég és minden seregi." Nem, ez kép-
telenség! Ilyen toiletteben guillotint kap a 
védencem. Ilyen szük ujakkal nem idéz 
hetem az eget tanúnak. Ez a polgáriper-
szabás, nem esküdtszéki kreáció. Vissza 
kell küldeni Jennynek! Hány óra? 

VALENTIN: Félőt, mester! 
COLETTE: Rémes! És még feleket kell 

fogadnom! (Felnyalábol néhány dossiét.) 
S még mennvi a dolgom! Micsoda robot! 

EDMOND: Na látod! 
COLETTE (leül az íróasztalhoz): Gye-

rünk . . . Valentin, kérem az Aubigni ak-
tákat! (Edmondnak.) Mást nem akartál 
mondani, drágáin? 

EDMOND (kétségbeesve): Nem. Legföl-
jebb, hogy az a süveg remekül áll. 

COLETTE: Köszönöm drágám. 
EDMOND: Most dolgod van. Majd 

máskor próbálok szerencsét! 
COLETTE (már belebujt az iratokba): 

Hogyne, hogyne . . . Amikor parancsolod. 
EDMOND: Amikor parancsolom! És 

ilyesmire nem hoznak törvényt! (El.) 

4. JELENET 
Colette, Valentin 

COLETTE (aki játékkal már közben 
is levethette a talárt, most kinyitja a dos-
siert): Valentin! 

VALENTIN (odaszalad): Mester! 
COLETTE: Az Aubigni-aktákat kér-

tem . . . 
VALENTIN: I g e n i s . . . 
COLETTE: Mi ez? 
VALENTIN (olvassa a feliratot): Para-

mount kontra Hirsch! 0 , pardon! . . . Any-
nyi akta van! 

COLETTE (kétségbeesve): Rémes alak! 
VALENTIN: Tetszik gondolni? (Kicse-

réli az aktákat.) Parancsoljon, az Aubigni 
iratok. 

COLETTE (hirtelen): Mondja, mi leli 
magát egy idő óta? 

VALENTIN: Engem? 
COLETTE: Igen-igen. Mióta is dolgozik 

maga itt nálam? 
VALENTIN: Tiz és fél hónapja, mester! 

Tavaly május 14-én léptem be délelőtt 
háromnegyed 9-kor. 

COLETTE: Ebben a pontos meghatá-
rozásban ráismerek magára. A lelkiisme-
retességét mindig megbecsültem. Eddig 
meg is voltam elégedve magával. Pontos 
volt, lelkiismeretes, rendszerető . . . Sose 
volt egyetlen gondolata, de vakon követte 
az én eszméimet. . . Ideális munkaerő 
v o l t . . . 

VALENTIN (zavarban): Köszönöm 
mester. 

COLETTE: De egy idő óta megválto-
zott . . . Rá se ismerek . . . Szórakozott, ál-
modozó . . . nem figyel, ha szólnak hozzá. 
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VALENTIN (elgondolkozva): Attól függ, 
hogy ki szól hozzám! 

COLETTE: Mi történt magával? Játszik 
a tőzsdén? F á j a gyomra? Ideges? 

VALENTIN: Semmi, semmi. Csak egy 
kics i t . . . szerelmes volnék! 

COLETTE (egyáltalán oda se gondol): 
Szerelem! Elvégre, igaz, az is van a vilá-
gon. Hány éves? 

VALENTIN: Huszonöt. 
COLETTE: Az angyalát! Huszonöt-

éves . . . Szerelem . . . De azért nem kell 
rögtön elveszteni a fe jé t . . . Viszonyuk 
van? 

VALENTIN (megbotránkozva): De 
mester! 

COLETTE: Pardon. Szóval urileány! 
Vegye el feleségül! 

VALENTIN: Nem lehet, mert valaki 
már elvette. Asszony. 

COLETTE: Asszonyi És szereti az urát! 
VALENTIN: Nem hiszem. 
COLETTE: Akkor hát válasszák el! 

Majd én viszem a válópört s aztán elve-
heti! (Közben kis rúzst tett ajkára.) 

VALENTIN: Köszönöm! 
COLETTE: Tudja Aubigni anyósának a 

eimél? 
VALENTIN: Hogyne! 
COLETTE: Kéretem holnap délelőtt . . . 

(Nézi az előjegyzési naptárát.) KI l-re. 
VALENTIN: Meglesz, mester! (Nagyon 

gyöngéden.) Feleségül venni? Micsoda 
álom! 

COLETTE: Tessék? 
VALENTIN: A mester azt tanácsolta, 

hogy vegyem el feleségül . . . Hiszen erről 

álmodom én is. De ehhez az kéne, hogy 
ő is szeressen. 

COLETTE (mosolyog): Már megint 
itt tartunk? 

VALENTIN (melegen): Itt! 
COLETTE (mosolyog): Jó. ö t percet 

megszavazok magának. Szóval az istennő 
nem szereti? 

VALENTIN: Nem is tehetné! Hát sejti 
ő, hogy én imádom? 

COLETTE: Hát miért nem értesítette. 
VALENTIN: Várom, inig megjön a bá-

torságom . . . Mit bátorság, — ehhez egye-
nesen vakmerőség ke l l . . . 

COLETTE (az iratok közt lapozgat): 
Ravasz kis bestia lehet őnagysága! (Je-
íinez.) 

VALENTIN (gondolkozva, elrévedezve). 
És főkép nagyon elfoglalt! Szerelem? 
Kisebb gondja is nagyobb annál. Szünte-
lenül belemélyed a szakadatlan munkába, 
nem sejti a mélységesj hódolatot és a 
néma szerelmi vallomást. Ö fenn jár. Egé-
szen fenn . . . a lélek és gondolat magasz-
tos horizontján . . . Mit neki a test? . . . 
Pedig micsoda test lel áldották meg az 
egek! . . . Ez már nem is hódolatra, ha-
nem egyenesen á jtatosságra k é s z t e t . . . 
Rarna bubifrizurás fejének fejedelmi 
büszke a tartása! 

COLETTE (elgondolkozva hirtelen fél-
beszakítja): Hogy védené maga ezt a vád-
lottat? 

VALENTIN (kiesik a hangulatból): 
Melyiket, könyörgöm! 

COLETTE: " Aubigni özvegyét. Aubigni 
beteg volt. Az orvosok aninden izgalom-
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tói eltiltották. A felesége hűségesen ápolta. 
Aubigni nagyon szerette a feleségét. A 
felesége is őt. Egy gyönge pillanatban a 
házastársi szeretet egy hirtelen rohamán 
ban Aubigniné gyenge volt és engedett a 
fé r j szerelmi hevületének. Ez volt a baj. 
A beteg másnap meghalt. 

VALENTIN: Szegény! Meghaltl 
COLETTE: Mondjuk, hogy maga védi 

az özvegyet. Na halljuk! 
VALENTIN: Szerelemből tette. A min-

dent megváltó szerelemből. Szerelem! Ro-
mantika! 

COLETTE: Tudja maga milyen buta. 
Maga épp olyan, mint a vádlot t . . . Gon-
dolja, hogy van jogász, aki ezt elhiszi . . . 
Pláne, hogy az áldozat a vádlott javára 
biztosítva volt. Szerelem? 

VALENTIN: Súlyosbító körülmény. 
COLETTE: A szerelem mindig súlyos-

bító körülmény. Az én feladatom az, 
hogy megdöntsem az ügyész ur tetszetős, 
de ingatag talajra épített vádjait. A sze-
relem életet ad. És ha valami kósza no-
vella ponyvairodalma lud is az ilyen ol-
csó romantikáról, vegyék tekintetbe, hogv 
Aubigniék házasak voltak és házasfelek 
közt a szerelem . . . 

VALENTIN: A sze re lem. . . 
COLETTE: Önök is házasok esküdt 

uraim. Önök megértenek. Aubigni már 
régen gyomorbajos volt, tehát nem a 
szive, hanem a gyomra ölte m e g . . . — 
ezt fogom mondani és remélem, öt esz-
tendővel megusszuk. 

VALENTIN: Felmenti! Mint mindenkit, 
akit ön véd, mester. 

COLETTE: Bátorság Valentin! Tegyen 
vallomást, csábítsa el, de sürgősen, hogy 
végre magához térjen és új ra rendesen 
dolgozhassunk . . . Most pedig ne váras-
suk tovább a klienseket. Azért a kliens 
is ember. 

VALENTIN: Igenis . . . (Benyit.) Tes-
sék parancsolni. (Cecile megjelenik, Valen-
tin bevezeti, majd becsukja az ajtót.) 
Szükség van még rám, mester? 

COLETTE: Nincs. Köszönöm. És csá-
bítsa el sürgősen! (Valentin el.) 

5. JELENET. 
Colette, Cecile 

COLETTE (ül és Cecilnek is helyet 
mutat): Kihez van, kérem, szerencsém? 

t ^ - J f C S I L L Á R 
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CECILE: Cecile Pointet vagyok! 
COLETTE: Várjon csak! Cecüe Poin-

t e t . . . Ezt a nevet már ismerem . . . Nem 
írtak már nekem a maga ügyében? 

CECILE: Dehogyse! Poincaré elnök ur. 
COLETTE: Igaz! . . . Itt a l e v é l . . . (Ki-

halássza.) Bocsásson meg, ha ezt tudom, 
nem váratom ennyi ideig. 

CECILE: Köszönöm. A fő, hogy végre 
itt vagyok! 

COLETTE: Az elnök ur megirta, hogy 
egy válóperről van szó. 

CECILÉ: Igen . . . Én Poincaré urat 
szerettem volna védőmnek, de ő nem 
jöhetett! . . . Tetszik tudni, régi barát ja a 
családnak, a papának iskolatársa vol t . . . 
Mikor felkerestem, megcsókolt és azt 
mondta: „Sajnálom, de nincs időm . . . 
Pont most neveztek ki miniszterelnök-
nek." Pechünk van ezzel a Poincaréval. 
Jóinultkor meg a papának volt egy pöre. 
Felkereste Poincarét; ő nagyon melegen 
fogadta és azt mondta: „Sajnálom, de 
nincs időm. Pont most választottak meg 
a köztársaság elnökének." 

COLETTE: Ez igy megy harminc éve. 
Szegény. Folyton abba kell hagynia a 
mesterségét. Hol kormány-, hol köztársa-
sági elnök . . . 

CECILE: Ez kellemetlen lehet egy ügy-
védnek . . . Hát a klienseiről nem is 
szólva. 

COLETTE: Nagyon hizelgő, hogy Poin-
caré mester, a köztársaság elnöke pont 
én rám gondolt. 

CECILE: Az első szóra. Meghallgatta 
az esetemet s azt mondta: „Nem is na-
gyon bánom, hogy nem vállalhatom az 
ügyet. Köztünk szólva, elég reménytelen... 
Ezt a pert csak a legnagyobb ravaszság-
gal lehet megnyern i . . . Ide asszony kell. 
Szerencsére van már női fiskálisunk: Ke-
resse fel Bolbec mestert." 

COLETTE: Csak igy, elsőnek énrám 
gondolt? Kitűnő ember! 

CECILE: Ieen! Felütötte a szaknévsort 
és az ön nevét találta meg legelőbb. B 

. t 1 tetszik tudni! 
COLETTE: Ja ugy! . . . Szóval, nehéz . . . 
CECILE: Nar"'on nehéz! 
COLETTE: Ez kell nekem! Legyen 

nyugodt, majd csinálunk valamit. 
CECILE: Köszönöm, nagysád. 
COLETTE: Nevezzen egyszerűen mes-

ternek. 
CECILE: Kérem, nagysád. 
COLETTE: És halljuk a tényállást. 
COLETTE (zavartan): A dolog kérem, 

így á l l . . . (Egyszerre visszanyeri a fö-
lényét és ékesszólását.) Én azt akarom, 
hogy a férjem hibájából mondják ki a 
válást és kötelezzék havi 10.000 frank 
tartásdíjra. 

COLETTE: Mennyit keres az ura? 
CECILE: Nyolcezer frankot havonta. 
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COLETTE: No, majd meglátjuk. Ha 
valóban ő az oka. 

CECILE: Mindennek ő az oka. 
COLETTE: Mégis milyen cimen akar 
CECILE: Nem én akarok, hanem ő. 
COLETTE: Miért? 
CECILE: Az ugy történt, hogy a fér-

jem a napokban váratlanul hazaérkezett 
üzleti útjáról. Ugy délután 5 órakor be-
toppant a szobámba és ott talált engem 
hálóingben. Hát kérem! 

COLETTE: Ez még nem törvényes 
válóok. 

CECILE: Igen, de egy ur is volt ott... 
a hálóingem mellett. 

COLETTE: Ejha! 
CECILE: Szintén hálóingben. 
COLETTE: Na né . . . Kezd a kérdés 

bonyolódni. 
CECILE: Azt tetszik hinni, hogy a fér-

jem értesített az érkezéséről? Csak más-
nap kellett volna neki jönni. Ö a hibás 
mindenért. Na nem? 

COLETTE: Nincs valami fogyatékos-
sága a férjének? 

CECILE: Dehogyse! Kopasz, pocakos 
és egvre pipázik! 

COLETTE (feláll): Kedves asszonyom, 
én ennél sokkal komolyabb ügyekkel va-
gyok elfoglalva. Üsse fel mégegyszer a 
névsort, a C betűnél is igen kitűnő asz-
szony-kollegákat fog találni. Válasszon 
más ügyvédet. 

CECILE (ijedten): Nagysád! Maga nem 
akar engem képviselni? 

COLETTE: Nem szeretek pervesztes 
maradni. 

CECILE (zokogni kezd). 
COLETTE: De mi leli egyszerre? 
CECILE: Tudom én jól, hogy az én 

ügyem nehéz eset, de hát éppen azért 
választottam kegvedet. 

COLETTE (csípősen): Csak hagyja! 
Maga azért választott engem, mert betű-
rendben nézték a névsort. 

CECILE: Igaz, de aztán mindenkitől 
azt hallottam, hogy maga az egyetlen, aki 
ezt a pert meg tudja nyerni . . . Hogy a 
legreménytelenebb ügyekben van a leg-
szenzációsabb sikere. 

COLETTE: Ki mondta ezt magának? 
CECILE: Mindenki. 
COLETTE: Tegye el a zsebkendőt, vár-

jon! Mondja, volt a férjének tanuja a 
rajtakapásnál? 

CECILE: Volt. Két barátja is vele jött. 
COLETTE: Miféle barátja? 
CECILE: A rendőrtanácsos, meg egy 

detektív. 
COLTTE: Értem! És nem lehetett ki-

magvarázni elöltük a helyzetet? 
CÉCILE: Miféle helyzetet, nagysád? 
COLETTE: Nevezzen röviden mester-

nek. 
CECILE: Igenis, nagysád. 
COLETTE: Mikor ezek az urak belép-

lek, milyen helyzetben volt ön a háló-
inges úrral? 

CECILE: A lehető legkellemesebb hely-
zetben. 

COLETTE: Elkövettek valamit? 
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CECILE: Házasságtörést. 
COLETTE (fel-alá jár gondolkozva): 

Kár, hogy az ura nem ölte meg magát. 
Az eset igy sokkal érdekesebb lett volna. 

CECILE: Számomra nem. 
COLETTE: Mondja, miért csalta meg 

maga az urát? 
CECILE: Az udvarlóm jobban tetszett. 
COLETTE: Ez gyenge argumentum. 
CECILE: Dehogy is gyenge. 
COLETTE: Magának talán elég, de a 

bíróságnak a l i g h a . . . (Gondolkozik.) 
Lássuk csak . . Kopasz, sokat dohány-
zik . . . brutális, erőszokas . . . visszaélve 
a törvényadta jogával, gyáván, kéjelegve 
rátör a h i tvesé re . . . A pipát még ilyen-
kor se veszi ki a szájából . . . Faj talan 
szenvedéllyel gyötri ezt a törékeny, szű-
zies teremtést. 

CECILE: Túlozni tetszik! 
COLETTE: Dehogy! Csak vádolok! 
CECILE: Jó, de azért ne tessék pont 

az ellenkezőt állítani! 
COLETTE: Micsoda ellenkezőt? 
CECILE: A férjem nem egy szatír, sőt 

nagyon jámbor egy úriember . . . Köztünk 
legyen mondva, nem is rajong a szere-
lemért. 

COLETTE: Ahá! Mit mondtam? Szó-
val hideg, közönyös . . . mellőzi a házas-
társi kötelezettségeket . . . Ez a férfiú 
dobta egymás karjaiba a két szerencsét-
len szere lmes t . . . Az asszony — ez a 
szegény kis liliom. Hiába várta a hites 
fé r j gyengéd c i róga tása i t . . . A hites f é r j 
már elfelejtette, hogy mi a gyöngédség 
és mi a cirógatás. 

CECILE: Azt éppen nem mondanám! 
COLETTE (türelmetlenül): Nézze, fiam, 

hagyjon engem. Én most dolgozom. És 
mit keresett a (gondolkozik) fé r j Lune-
villeben? Ez itt a punktum saliens. 

CECILE: Ott a gyára. Csokoládégyár. 
COLETTE: Milyen csokoládégyár? 
CECILE: Loupiac, Pointet és Társa, 

l egközelebb hozok egy dobozzal. 
COLETTE: Köszönöm. Szóval, gyakran 

uiazik Lunevillebe? . 
CECILE: Hetenként egy-két napra. 

Néha többre is. 
COLETTE: És maga ilyenkor egyedül 

van? Remek! A házasságban az a hibás, 
aki magára hagyja a másikat. 

CECILE: Egyszer sztrájk volt a gyár-
ban, egy álló hónapig ottmaradt. í r tam 
neki, hogy meglátogatom, azt válaszolta, 
csak maradjak, ott állandó munkás-zavar-
gások vannak. 

COLETTE: Megvan a levél? 
CECILE: Otthon megvan. 
COLETTE: Rögtön hozza ide. Gyerünk 

Kezd az ügyem javulni. 
CECILE: Az ügye? Szóval, vállalja? 
COLETTE: Hogyne, gyermekem. Maga 

aranyos teremtés és a férje egy szörnye-
teg, aki lépten-nyomon otthagyja, aki 

megtiltja magának, hogy gyermekeket 
szüljön. Vannak gyermekei? 

CECILE: Isten ments! 
COLETTE: No látja! Mit mondtam? Az 

urának nem kell gyerek. Persze, a csirke-
fogónak mindegy, hogy a haza elnép-
telenedik. Szerencsére ez a gyengéd asz-
szony tudja, hogy mivel tartozik Francia-
országnak. Mit gondolnak, biró uraim, 
miért vétkezett ez a nő? Miért csalta meg 
:iz urát? Hát miért? Hogy anya lehessen! 

CECILE: Ez már a perbeszéd? 
COLETTE: Igen. 
CECILE: De hát, ki akar itt anya 

lenni? Mert én aztán igazán nem! 
COLETTE: Ilyet ne is mondjon! 
CECILE: És Jaques is nagyon ellenezte 

a dolgot. 
COLETTE: Ki az a Jaques? A háló-

inges férfi? 
CECILE: Az! 
COLETTE: És vele mi történt? 
CECILE: Felöltözötl. 
COLETTE: Sejtettem. És aztán? 
CECILE: Becsomagolta a hálóingét egy 

papirosba. 
COLETTE: És ezóta találkoztak? 
CECILE: Nem is láttam többé! 
COLETTE: Haragban vannak? 
CECILE: Ugylátszik, megsértődön. 

Tudni kell, hogy szívbajos a fiu. Az or-
vosok minden izgalomtól eltiltották. Ez 
a rajtaütés, meg a rendőrség, alaposan 
felizgatta. Amint az urak elmentek — kö-
szönés nélkül távoztak, — ez a faragatlan-
ság is csak az uramtól telik ki — szó-
val, kérem, amikor kettesben maradtunk, 
azt mondja nekem: „Tudod, szivem, ne-
kem sokkal nyugalmasabb viszonyt ren-
delt az orvos. Ma még csak fegyelmez-
tem a szivemet, de legközelebb biztos 
belehalnék! Okosabb, ha nem láljuk töb-
bet egymást." 

fÖLETTE: Finom gyerek, mondhatom. 
CECILE: Kérem, ő csak vigyáz magára. 

Fő az egészség! Na nem? 
COLETTE: Szóval, maga most egyedül 

van. 
CECILE: Igen, nagysád. És olyasvala-

kit keresek, akinek a szive jobban birja 
az izgalmakat. Legszívesebben vennék egy 
pilótát. 

COLETTE: Egyelőre türtőztesse ma-
gát. Majd, ha lefolyik a válóper. 

CECILE: Jól van, mester! . . . És med-
dig lart egy ilyen válóper? 

COLETTE: Hat-nyolc hónapig. 
CECILE (kifelé indul): Alászolgája! 

Sose ludnám magam ilyen sokáig türtőz-
tetni! Én unatkozom! 

COLETTE: Már is! (Magában.) Kótya-
gosak ezek a mai asszonyok. Várjon, akar 
egy tanácsot? Nehogy mégegyszer rajta-
kapják, mert akkor maga a jóisten se 
nyerheti meg a pőrét. 
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CECILE: Majd óvatos leszek. 
COLETTE: Olyan embert keressen, aki 

maga is el akar b u j n i . . . Mondjuk, egy 
nős embert . . . No, ele ehhez már semmi 
közöm . . . A fő, hogy vigyázzon. Most 

lig menjen és hozza el az ura leveleit. 
CECILE: Taxiba ugrom és tiz perc 

múlva itt leszek. (Indul.) Szóval egy nős 
embert fogjak? 

COLETTE: Igen. Azt, ha már nem tud 
et'vébre gondolni . . . 

L , I ^ C I L E : N Ő S férfiú, az könnyű! Házas-
ember az nem kéreti magát! (El.) 

6. JELENET 
Colette, Edmond 

COLETTE (egyedül): Haj, haji Szere-
lem! De bolond ez valamennyil A soron-
következő! (Kis szünet és belép Edmond, 
kalappal a kezében.) Te vagy? Mire vársz 
itt? 

EDMOND: Hogy sorra kerüljek. 
COLETTE: Te vagy a várakozó kliens? 
EDMOND: Nem! Az még mindig vár. 

Egy kicsit elszundikált, erre én előtte be-
surrantam. 

COLETTE: Ugyan! Miféle tréfák ezek? 
EDMOND: Ez nem tréfa. Csak igy tu-

dok veled egvszer nyugodtan diskurálni. 
Mondd, Colette, mennyi időt szánsz te 
rgv kliensnek? 

COLETTE: Nem tudom, az attól függ. 
Husz perc, ne-^edóra . . . 

EDMOND: Ez több, mint amennyit re-
méltem! És mennyi jár neked egy ilyen 
megbeszélésért? 

COLETTE: Kétszáz frank. 
EDMOND: Parancsoljál! (Letesz két 

bankjegyet az asztalra.) 
COLETTE: Elment a jó dolgod? 
EDMOND: Miért? Beszélni akarok ve-

led és miután minden időd a klienseké, 
én is mint kliens próbálok szerencsét. 

COLETTE: Nézd, drága Edmond, egy 
kliensem vár! . . . Igazán nincs veszte-
getni való időm. 

EDMOND: Ez az idő nem veszett el! 
Befizettem! 

COLETTE (türelmetlenül ): Ugyan 
h a g y d ! . . . 

ËDMOND: Ha idegen volnék, most szó 
nélkül meghallgatnál, de mert csak a 
férjed vagyok, nem akarsz nekem tiz per-
cet szentelni. 

COLETTE: Majd este diskurálunk. Az 
éj je l . . . 

EDMOND: Azt nem. Este te dolgozol 
és éjjel én alszom. Nem szép tőled, hogy 
elfogadtad a pénzt és nem akarsz meg-
hallgatni. Feljelentelek az ügyvédi kama-
ránál. 

COLETTE (mosolyogva): No beszélj! 
Odaülj, ez a kliensek fotellje. Cigarettát 
parancsol? 

EDMOND: Köszönöm! (Kivesz egy pa-

pirt a zsebéből.) Mindent felirtam, nehogy 
valamit elfelejtsek. Nézzük c s a k . . . A 
kokszot már elmeséltem. Igen, i g e n . . . a 
szakácsné felmondott 

COLETTE: Ugyan, miért? 
EDMOND: Azt mondja, sokkal jobban 

megbecsüli a mesterségét, semhogy ná-
lunk maradjon. 

COLETTE: Hogy-hogy? 
EDMOND: Viktória imádja a hivatását 

és rendes ételt akar tálalni. Nálunk ezt 
nem lehet. 

COLETTE: Valami b a j van a sütővel? 
EDMOND: Nem, fiam, veled van baj. 

Néha két órakor tálaltatsz, máskor már 
11-kor, mert délben tárgyalás. A hus 
vagy nincs kisütve, vagy olyan száraz, 
mint a cipőtalp. A Viktória gyomra nem 
birja ezt a konyhát. 

COLETTE: Vegyél fel egy u j szakács-
nőt és punktum. 

EDMOND: Nem könnyű manapság jó 
szakácsnőt találni. 

COLETTE: Hát mi más dolgod van 
egész nap? Mi van még, drágám? (Nézi 
a papirt.) Autó . . . Ez micsoda? 
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EDMOND: Vár j csak! . . . Ja, igen, bent 
voltam a Delagenál. Csak szombaton 
lesz kész a kocsi. 

COLETTE: Rémes! Miért? 
EDMOND: Tudod a . . . 
COLETTE (közbevág): Jó-jó, gyerünk! 

Mi van még? (Nézi a listát.) Gertrude? 
Micsoda Gertrude? 

EDMOND: Ne uszits! Hagyjál nyugod-
tan beszélni. 

COLETTE: Ha nem tetszik, erigyj más 
ügyvédhez. Itt a kétszáz frankod! 

EDMOND: Nekem tizenöt perc alatt 
mindent el kell intézni. (Ismét a listát 
nézi.) „Szalvéta." Ja, igen! Kérlek szépen, 
összesen három darab szalvéta van a 
háznál. 

COLETTE: Na és mi lett a többiből? 
EDMOND (kedvesen): Rongy lett be-

lőle, fiam. Rongy . . . Tönkre megy min-
den . . . az abroszok, a lepedők, az egész 
fehérnemű . . . Időnként mégis csak fel 
kell frissíteni a készletet. 

COLETTE: Miért nein veszel két tucat 
szalvétát? Mire vársz? 

EDMOND (sóhajtva): Semmire! 
COLETTE: Hát akkor miért meséled 

ezeket a dolgokat? 
EDMOND: Hogy te is tudd, mi van a 

ház körül. Elvégre az ilyesmi mégis a 
háziasszonyra tartozik. Nem gondolod? 

COLETTE: Lehet, de, sajnos, én ugv el 
vagyok foglalva — és fontosabb dolgok-
kal. 

EDMOND (gyöngéden.) A családi tűz-
hely is fontos. 

COLETTE (mosolyog): De szigorú vagy 
ma hozzám, Edmond. 

EDMOND: Nem szigorú, csak fáradt 
és szomorú. Nem tudom, hogy férkőzzek 
ujra a közeledbe, hogy gondolj rám is 
egy keveset. Nincs más megoldás, meg 
fogom gvilkolni Artúrt. 

COLETTE: Tessék? 
EDMOND: Igen, ledöföm és te majd 

elvállalod a védelmemet és mint ügyvé-
dem, legalább naponta meglátogatsz a 
fegyházban. 

COLETTE: Ugyan, Edmond, miért 
mondsz ilyeneket? 

EDMOND: Mert sose látlak. Nekem 
ebből már elég! 

COLETTE (szemrehányóan): Edmond! 
EDMOND: Egy év alatt három napig 

voltunk egyiitt, akkor is, mert beteg vol-
tál. December 14., 15., 16.! Hej, de szép 

napok voltak! Képzelheted, emlékezem a 
dátumra. 

COLETTE: Én is emlékszem. A Bau-
doin-féle tárgyalás után volt. Tizenegy 
órát szónokoltam egyfolytában. Utána 
ágynak estem! Kész voltam! 

ËOMDND: És én boldog voltam! 
COLETTE: Ne mondd! 
EDMOND: Akárhogy is fájt , hogy be-

teg vagy, de a lelkem mélyén mégis bol-
dog voltam. „Végre" — gondoltam — 
„most kibeszélhetem vele magam." No 
hiszen! Jött a barátnőd, Magda Kramsen 
és három napra eltiltott a beszédtől. Kí-
mélni kell a hangszálaidat. Szép kis kol-
leganőid vannak. 

COLETTE: Magda nem kolleganőm. 
Magda orvos. 

EDMOND: Nekem mindannyian kolle-
gák vagytok. Én egy kategóriába sorozok 
minden nőt, aki férfimesterséget folytat. 
Ti vagytok a harmadik nem. 

COLETTE (megsértődve): Kedves! Tu-
dom jól, te egyáltalán nem örülsz a si-
kereimnek! A Baudoin-ügynél el se jöt-
tél, hogy meghallgasd a védbeszédemet, 
minden fontosabb neked, mint a felesé-
ged. 

EDMOND: A feleségem, az a legfonto-
sabb. De „Bolbec mester", az nem érde-
kel. 

COLETTE: Még be is vallod? 
EDMOND: Nézz rám, Colette. Én hét-

köznapi ember vagyok, se szép, se csú-
nya. Foglalkozásom nincs, de szerény 
járadékomból mindent megengedhetek 
magamnak. Eleget szórakozok . . . azaz, 
hogy szórakoznék, ha a feleségem is 
megosztaná velem a programmomat. Ha 
megengedné, hogy időnként kicseréljük 
az eszméinke t . . . 

COLETTE (pici szünet után): Csókolj 
meg, Edmond. Te vagy a legjobb fiu a 
világon. Eszményi f é r j volnál olyan nő 
számára, akinek nincs semmi dolga. 
Vedd vissza a kélszáz frankot, olyan ked-
ves voltál, hogy nem fogadok el pénzt a 
vizitért. 

EDMOND (zsebrevágja) : Köszönöm 
szépen. 

COLETTE: Mit csináltál az este? Me-
séld el szépen. 

EDMOND: Moziban voltam. Remek 
filmet adtak. (Lelkesen.) „Szép Heléna 
élele, szerelme és szenvedései." Heléna 
születése előtt kezdődik a film, mikor 
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Léda találkozik a hattyúnak maszkírozott 
Jupiterrel . . . 

COLETTE (egyáltalán nem figyelt oda): 
Apropó, mozi! A jövő héten érdekes 
ügyem lesz! 

EDMOND (lehűlve): Igen? Meséld! 
COLETTE: Pascaud, az Edison-mozgó 

vezérigazgatója, két esztendővel ezelőtt 
részvénytársasággá alakult át. Állítólag a 
részvénytőkéi nem fizették be, hanem 
Pascaud valami adócsalást akart elkö-
vetni az egész trükkel. No, most a kincs-
tár képviselője a kétszázhetedik paragra-
fus alapján bűnvádi eljárást indított el-
lene, szerencsére nekem eszembe jutott, 
hogy van egy még érvényben levő hábo-
rús rendelet, az 1918/643. e. számú kiad-
mány, amely tisztázza a helyzetet. Érde-
kes, mi? 

EDMOND: Egyenesen érdekfeszítő ! 
COLETTE: No látod! Milyen kelleme-

sen elcsevegtünk. Ezután beavatlak az 
összes pereimbe! 

EDMOND: Ez az egyetlen álmom! 
COLETTE: Most mi "dolgod van? 
EDMOND: Mint rendesen. Semmi 
COLETTE (ráteszi a ruhásdobozra a 

fedelét): Vidd el ezt a ruhát Jennynek 
és magyarázd meg, hogy mi a baja. Lát-
lad az előbb, ugye? 

E^DMOND: Hogyne. Szük az ujja. (Szo-

morúan gesztikulál.) Tanúm az ég és 
minden seregi. 

COLETTE: Helyes! Jó bő legyen! Lá-
tod, hogy megértjük egymást? Egyenesen 
boldogok vagyunk. A mi helyzetünk ki-
meríti a boldogság tényálladékát. 

EDMOND: Kimeríti, fiam, kimeríti! 
ARTÚR (előszobából belép): Dr. Krau-

sen Magda őnagysága! 
COLETTE: Jöjjön, jöjjön! (Artúr el.) 
EDMOND: Éppen ez hiányzott. 
COLETTE: Jó-jó! Tudom, hogy nem 

szereted Magdát. 
EDMOND: Mit tagadjam. De a férjél 

még kevésbé. Nem szeretem az olyan há-
zaspárt, ahol a nő csak dolgozik s a 
férfi csak szórakozik. 

7. JELENET 
Colette, Edmond, Magda 

MAGDA (belép): Jónapot, gyerekek! 
Remek szinben vagy, Colettel (Edmond-
hoz.) Magáról már nem állihatok ki olyan 
jó bizonyítványt. 

EDMOND: Lehetetlen! Nagyszerűen 
érzem magam! Boldog vagyok! 

COLETTE: Igen, igen, de azért gyen-
gélkedik egy kicsit. Éppen jókor jöttél, 
legalább megvizsgálod. 

EDMOND: Pláne, ha engedem magam! 
MAGDA: Miért ne? Most éppen van 
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egy kis szabadidőm. Mik a panaszai? 
Még mindig a gyomor? 

EDMOND: Igen. 
MAGDA (elkezdi kopogtatni): Hol fá j? 

Ez fáj? Ez itt érzékeny? 
EDMOND: Hagyjon nekem békét! 
MAGDA (Colettehez): Feljöttök valame-

lyik nap hozzám és- az urad kap egy 
próbareggelit. 

COLETTE: Jólesz drágám. 
EDMOND (dühösen): Majd csak kínál-

ják egymást próbareggelikkel. És ha beteg 
leszek, elmegyek az öreg orvoshoz, aki 
redingot visel és pápaszemet. Nem szé-
gyellik magukat? Két ilyen ragyogó asz-
szony és mindig buta, komoly dolgokról 
fecseg. (Magdához.) A maga keze nem 
arra való drágám, hogy a gyomromat la-
pogassa. A maga keze arra való, hogy az 
urak csókolgassák. (Dühösen kezet csókol 
neki és elmegy.) 

8. JELENET 
Colette, Magda 

MAGDA (csodálkozva): Hát ezt mi 
lelte? 

COLETTE: Nem szereti a dolgozó nő-
ket. Parancsolsz egy kis portóit? Azt 
akarná, hogy moziba já r jak vele és kutya-
kiállitásra. 

MAGDA: Nahát! Ez is megbecsüli az in-
telligenciádat! 

COLE'ITE: Fütyül az intelligenciámra, 
kérlek szépen. Tudod mi kéne neki? Kis 
buta dundus, egy jelentéktelen szöszke 
vászoncseléd, aki szájtátva hallgassa, ami-
kor beszél, aki tartsa rendbe a fehérneműt 
s aki naponta átnézze a szakácsné bevá-
sárlási könyvét. 

MAGDA: Ilyen rémes dolgokat követel 
a nőktől? 

COLETTE: Mit gondolsz, mit csinált az 
előbb? Beült a kliensek közé és egy órát 
várt, hogy rákerüljön a sor és egy negyed-
órát beszélhessen vélem. 

MAGDA: Nem telted ki a szűrét? 
COLETTE (mosolyog): Nem én. 
MAGDA: Te igazán jó gyerek vagy. Ha 

az én uram ilyesmit tenne, az inassal do-
batnám ki. Hát nincs jobb dolga? Az én 
uram is csak a vagyonából él, nincs semmi 
foglalkozása, de eszébe se jutna munka-
ktzben zavarni engem. Megvan a kaszi-
nója, a szeretői és passz! 

COLETTE: A szeretői? Téged megcsal 
az urad? 

MAGDA: Meg. Még szerencse, mert ve-
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lem ugyan jól nézne ki. Tudod fiam, én 
délelőtt a klinikán vagyok és este kilencig 
a betegeimmel bajlódom. Éjszaka meg 
örülök, ha alhalok. Szerencsére akad nő 
elég, aki nála helyettesit. Ezeknek én 
egyenesen hálás vagyok. Az uramtól csak 
annyit kértem, hogy ne az igazi nevén 
szerepeljen az éjszakai életben. Tudod, az 
ilyesmi árt a pacienturának. így aztán 
valahányszor megcsal, gróf Pongy néven 
szerepel az imádolt nőnél. Gróf PongyI 
Gyönyörű név! Magam választottam ki a 
góthai almanachól. És te, Colette? Miért 
nem tanácsolod le is az uradnak, hogy 
tartson egy csinos barátnőt? 

COLETTE (unatkozva): Ez még sose 
jutott az eszembe. Különben is az a meg-
győződésem, hogy Edmond nem is tudna 
megcsalni. 

MAGDA: A gyomra miatt? Ilyen súlyos 
az eset? 

COLE'ITE: Nem a gyomra miatt, drá-
gám. A szive miatt. 

MAGDA: Oh, engem is szeret az uram. 
Dehát mihez fogjon egy olyan asszonnyal, 
aki sose az övé! Hát pótolja egy másikkal. 
Ez csak világos. 

COLETTE: Én nem találom annak. 
MAGDA: Mert túlságosan követelő és 

hiu vagy drágám. Nem mondasz le se a kar-
ricdről, se az urad hűségéről. Ez a két do-
log nem fér össze egymással. Nagy nő és 
kis nőcske akarsz egyszerre lenni. Válasz-
tanod kell a kettő közül. Vagy a férji hű-
ség, vagy a dicsőség, hogy Párizs egyik 
legismertebb ügyvédje vagv. Válassz! 

COLETTE: Miért? A férfi is, akárhány, 
éjjel-nappal dolgozik és nem kér abból, 
hogy a felesége megcsalja. 

MAGDA: Nem kér, de megkapja. Ha 
nyugodtan akarsz dolgozni, intézd ugy, 
hogv Edmond megcsaljon! 

COLETTE: Furcsa ötlet. Azért jöttél, 
hogy higiénikus előadást tartsál a szent 
házasságtörésről? 

MAGDA: Azért jöttem, hogy elcipeljelek 
a Bois-ba. Hat órára fontos konzíliumom 
volt, de a beteg közben meghalt. Micsoda 
szerencse. Most van egy szabad órácskám. 
Gyere, használjuk ki. 

COLETTE: Sajnos, félhétkor már tár-
gyalásom van hat úrral. Nem hinném, 
hogy nekem is olyan szerencsém lesz, 
hogy mind a hat elpatkoljon. (Megnézi az 
óráját.) Tyhü, máris mennem kell . . . 

MAGDA: Én elviszlek. Az uton még 
diskurálunk. 

COLETTE: Helyes, úgyis csak szomba-
ton lesz kész a kocsink. (Kinyitja a balol-
dali ajtót.) Valentini 

VALENTIN (belép): Parancs! (Magdát 
üdvözli.) Kezeit csókolom! 

COLETTE: Én most elmegyek. Egy kis 
nő, Cecile Pointet levelet fog hozni. Ül-
tesse le, egy óra múlva itthon vagyok. 
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VALENTIN: Bocsánat, egy ur alszik 
még odakint. 

COLETTE: Igaz! Keltse fel szépen és 
fogadja m a g a . . . Adja a t á s k á m a t . . . no, 
nézd csak . . . megint a fellegekben jár. 
(Magdának.) Képzeld, szerelmes a fiu. Nem 
ludsz ez ellen valami orvosságot? 

VALENTIN: De, kérem! 
COLETTE: Már öngyilkossággal is fe-

nyegetőzött. Én azt ajánlottam, aludjon 
rá előbb egyet, lehetőleg a szivebálványá-
val. Parancsolj. (Elmennek.) 

9 JELENET. 
Valentin, Robiscoul 

VALENTIN: Tessék uram, fáradjon b e -
Miért nem jön, mire vár? 

ROBISCOUL (belép): Micsoda? Mire 
várok? Jó vicc! Öt óra óta iilök ott a 
várószobában és maga azt kérdi, hogy 
mire várok. Hogy fogadjanak, arra vá-
rok . . . 

VALENTIN: Tessék helyet foglalni és 
elmondani a dolgot. 

ROBISCOUL: Nekem azt mondták, 
hogy Bolbec mester nő. 

VALENTIN: De még micsoda nő! 
ROBISCOUL: Jó nő? (Kacsint.) 
VALENTIN: Remek. Én vagyok a he-

lyettese. Nyugodtan adja elő ügyét. 
ROBISCOUL (kivesz egy levelet a zse-

bébői): Először is ajánlólevelet hoztam a 
mesterhez. 

VALENTIN: Mutassa. Kitől? 
ROBISCOUL: Bibi Latignasselól, a vi-

lághírű betörőtől. Most két esztendeje, 
ez a fiatal apacs baltával leütött egy uri-
asszonyt. Bolbec asszony védte és az es-
küdtszék felmentette. 

VALENTIN: Igen, igen, már emlék-
szem. (Gyorson átveszi a levelet.) Nagy-
szerű ajánlólevél. És kit tetszett meggyil-
kolni? 

BOBISCOUL: Én? Én nem szoktam 
gyilkolni. Én tisztelem a vénasszonyokat. 
Tanulmányaimat egyébként kitűnő ered-
ménnyel végeztem, a becsületrend bir-
tokosa vagyok és egész életemben csak 
a tisztességemre vigyáztam. Nyugodtan 
állithatom: becsületes ember vagyok a szó 
legteljesebb értelmében. (Feláll.) Pardon, 
a nevem Joseph Robiscoul . . . Bibi Latig-
nasse betörő úrral csak ritkán érintkezem. 
Tegnap éjjel ismerkedtem meg vele. Ami-
kor haza mentem, egy vadidegen urat ta-
láltam szobámban. „Pardon uram, mond-
tam neki, mit keres az ur itt?" Azt 
mondja: „Hát csak ugy betörök." Szó szót 
kcvet, elmeséltük egymásnak az élettörté-
nelünket, elmond la, hogy nagy hódolattal 
gondol vissza Bolbec mesterre, a legkitű-
nőbb párizsi védőre. Mondom: nekem is 
pont szükségem van egy jó fiskálisra és 
igy kértem tőle ezt a pár ajánló sort. 

VALENTIN: Helyes, Térjünk a tárgvra! 
ROBISCOUL: Uram! Én szerelmes va-

gyok ! 
VALENTIN: Bravó! És őnagysága nem 

szereti? 
ROBISCOUL: Sőt! Imád! 
VALENTIN: Akkor több szerencséje 

van, mint nekem . . . Mert én is szerelmes 
vagyok, de reménytelenül . . . Én pokolian 
szenvedek. Mindennek jó atyám az oka, 
mert ő kényszeritett a jogra. Tábornoknak 
készül tem. . . ha tábornoknak megyek, 
sose találkozom szerelmem tárgyával. 

ROBISCOUL (nagyon kedvesen): Azért 
várattak öt óra hosszáig, hogy a szerelmi 
bánatait meghallgassam? 

VALENTIN: Pardon, igaz. Hol is tar-
tunk? ö n szerelmes és viszont szerettetik. 
Boldog ember. Folytassa. 

ROBISCOUL: Rövid leszek. Egy ifjú 
hajadont szeretek. Megkértem a kezét. Jó 
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atyja igent mondott. Csak azt kötötte ki, 
hogy szúrjak le 150.000 frankot a családi 
ügyek rendezésére. 

VALENTIN: Értem. És most perli a 
papát! 

ROBISCOUL: Dehogy perlem! Engem 
százötvenezer frank nem izgal. Először, 
mert egy vasam sincs, másodszor, mert 
az arám többet ér. 

VALENTIN: Kezdem érteni, ö n erő-
szakot követett el egy if jú szüzön és a 
család most perli! 

ROBISCOUL: Szó sincs róla! 
VALENTIN:, Hát akkor? 
ROBISCOUL: 15 év óta főpénztárnoka 

és jobbkeze vagvok Builotte urnák, Saint 
Denis-utca 17, telefon Centrál 62—82, ga-
bonacég. Gazdám gabonaherceg, nagyon 
szeretett. Tanuk előtt megígérte, hogy 
végrendeletileg 150.000 frankot hagy rám. 
Nos, uraim, ezért állok én most itt ön 
előtt. 

VALENTIN: Már sejtem, önnek nem 
volt türelme a gazdája halálát bevárni és 
egy kicsit fejbekólintotta. 

ROBISCOUL: Dehogy kérem. Mondom, 
hogy nem szeretek gyilkolni. Bouilotte 
ur, ágyban, párnák közt halt meg, idült 
szívbajban. Megjegyzem, 50 esztendeje 
szenvedett szívbajban. Alig csukta le a 
szemeit, én kinyitottam a kasszát. Tetszik 
tudni, a kulcs mindig nálam v o l t . . . Meg-
néztem a végrendeletet. És most fogód-
zóm meg. Nekem, régi barát jának és hű-
séges cselédjének összevissza 40.000 fran-
kot hagyományozott kegydij cimen. 

VALENTIN: Disznóság! 
ROBISCOUL: Azt mondtam én is uram. 

A lealázásról, amit ez a szó „kegydij" je-
lent, nem is beszélek. Tény az, hogy 
emiatt az aljas eljárás miatl nem egyesül-
hetek Izabellel. 

VALENTIN: Mit tehetünk az ügy ér-
dekében? 

ROBISCOUL: Meg akarom támadni a 
végrendeletet. Tanuk előtt tette azt az 
igérelet. Hallotta Eulália, a szakácsné, to-
vábbá Buche ur, aki lavaly halt meg, és 
Teoftl, a kifutófiu, aki Amerikába költö-
zött. 

VALENTIN: Ezzel a 3 tanúvallomással 
bajos lesz megnyerni a pert. írásbeli Ígé-
rete nincs? 

ROBISCOUL: Nincs. 
VALENTIN: Akkor ne is terheljük az 

üggyel Bolbec mestert. Móka az egész. 
ROBISCOUL (megdöbbenve): Dehogy 

móka. Én jóhiszemű ember vagyok, azért 
jöttem, hogy segítsen raj tam doktor ur! 
(Sirni kezd.) Hiszen maga is szerelmes. 
Gondoljon szegény Izabellámra. Három 
éve várunk erre az örökségrel 

VALENTIN: Várjon csakl Várjon. Mi-
lyen az a végrendelet. Betűvel is ki van 
irva a negyvenezer f rank? 
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ROBISCOUL: Nem, csak számmal. Egy 
négyes és négy n u l l a . . . (Sir.) 

VALENTIN: Ez pech. Ha legalább öt 
nulla volna . . . 

ROBISCOUL: Az öreg biztosan elfelej-
tette az ötödik nullát. 

VALENTIN: Hány éves volt? 
ROBISCOUL: 92. 
VALENTIN: Ebben a korban könnyen 

elfelejt az ember egy-két nullát. 
ROBISCOUL: Lehet. Utóbbi időben 

már a leveleiből is kifelejtett egy-egy be-
tűt vagy számot. Én pótoltam mind ig . . 
(Kis szünet. Nagyon félénken.) Ha mosl 
is én pótolnám . . . 

VALENTIN: Mit? 
ROBISCOUL: Azt a kis nullát, az ötö-

diket. Amit ő elmulasztott. 
VALENTIN: Nagyon jó. így már igen. 

így legalább szenzációs lesz a per. Meny-
nyi az egész vagyona? 

ROBISCOUL: "Hatszázezer. 
VALENTIN: A rokonok meg fogják tá-

madni a végrendeletet. 
ROBISCOUL: Elég gyalázat! 
VALENTIN: De mi se maradunk tétle 

nül. Bebizonyítjuk, hogy az öreg tudott 
a maga és Izabella szerelméről. Eredetileg 
csak 150.000 frankot akart hagyomá-
nyozni, de aztán felemelte négyszázezerre 
így akarta jóvá tenni, hogy olyan későn 
halt meg. 

ROBISCOUL: Szóval nincs ba j . . . nyu-
godtan hozzá Írhatom az ötödik nullát. 

VALENTIN: Nyugodtan, vállaljuk a vé-
delmet. 

ROBISCOUL: Micsoda nagy jogász ma-
ga doktor ur. Pedig csak a segédje Bolbec 
mesternek. Alig várom, hogy megint be-
törjön hozzám ez a Latignasse, hogy meg-
köszönhessem neki az ajánlólevelet . . . 
Most megyek és odakanyarítom az ötödik 
nullát. Mivel lartozom? 

VALENTIN: Majd egyszerre, lia befe-
jeződik a per. 

ROBISCOUL: Hálás köszönet . . . igazán 
meg vagyok hatva . . . végre enyém lesz 
Izabella. Sok szerencsét magának is a 
szerelméhez: 

10. JELENET 
Valentin, később Artúr, majd Cecile 

VALENTIN (egyedül): Ah, a szerelem! 
(Az ajtó felé.) Könnyű n e k i . . . egy kis 
zérót és ő boldog lesz! . . . (Más hangon.) 
Gyerünk do lgozn i . . . (Könyvet és papirt 
vesz elő.) Itt a r im-szótár. . . nézzük csak, 
mi rímel arra, hogy „föld" . . . megvan! 
zöld . . . No és arra, hogy fájdalom . . . 
(Lapoz.) májbajom, — ez nem jó, — rá-
galom, — ez se passzol, bánatom" ez még 
megy . . . Aha! „Fáj dalom". Ez nagyon 
szép, ennél maradunk. (Imi kezd.) 

ARTÚR (belép): Cecile Pointe t . . . 
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VALENTIN (bosszankodva): Ki? Ja 
igen! Vezesse be! (Tovább ir.) 

ARTÚR (bevezeti Cecilet, aztán el) 
VALENTIN: Van szerencsém! A mester 

rögtön visszajön. Kéreti, hogy méltóztas-
sék megvárni. Parancsoljon helyet fog-
lalni! 

CECILE: Köszönöm! (Leül a szinpad 
másik végére.) 

VALENTIN (miután hangtalanul irt.) 
Ez remek! Valóságos remekmű! (Hirtelen 
felugrik.) Ezt méltóztassék meghallgatni! 
(Hozzá megy és patetikusan olvas.) 
Tiz hónapig melletted, te diktáltál, én 

irtam, 
Künn a tavaszi pompa, a természet zöld. 
Én az itatósra sós könnyeket sirtam 
És ordítottam: mégis mozog a föld . . . " 

CECILE (megijedve): Na ne mondja! 
VALENTIN (nézegeti a verset és hirte-

len): Itt egy kis ellentmondás . . . „Ordí-
tottam" az t u l e r ő s . . . Majd sutto-
gok." És azt suttogtam: mégis mozog a 
föld." 

CECILE: Ne strapálja magát. Szép volt 
az úgyis. 

VALENTIN: Igazán? Hallgassa csak to-
vább! (Olvassa.) „Hajad, mint az éj, ke-
zed, mint a hó . . . " 

CECIL: Ez nem stimmel. 
VALENTIN: Miért? 
CECILE: Én szőke vagyok. 
VALENTIN: Ki beszél itt magáról? 
CECILE: Nem? 
VALENTIN: Csak egyszerű kísérlet 

volt. Ki akartam próbálni, hogy alkal-
mas-e a vers a női lélek felborzolására. 

11. JELENET 
Cecile, Edmond 

CECILE: Jó napot! Maga még mindig 
itt van? 

EDMMOND: Tessék? 
CECIL: Rögtön megismertem. Maga is 

ott künn várakozott Bolbec mesterre. Még 
mindig őt várja? 

EDMOND: Már két esztendeje várom. 
CECILE: Oh valami nagy pör?! 
EDMOND: Se vége, se hossza. 
CECILE: Ne féljen semmit, jó ügyvéd 

kezébe tette az ügyét . . . 
EDMOND: Nem biztos. 
CECILE: Nincs megelégedve vele? 
EDMOND: Nem mondhatnám. 
CECILE: Csodálom. Nekem tetszik ez 

az asszony. Szép és okos. 
EDMOND: Ez éppen a baj! 
CECILE: Miért ment ez ügyvédnek? 

Egy ilyen szépasszony! Kap ez férfit, 
amennyit akar. A munka csak csúnya 
nőnek való! 

EDMOND: Ezt mondom én is. 
CECILE: Valami hülye szeretője vagy 

ura lehet, akinek pénz kell és ezért kell 

szegénynek kínlódnia. Ahelyett, hogy ki-
rúgná és más palit fognál . . . Ne hara-
gudjon, de én nem igen válogatok a sza-
vakban. 

EDMOND: Sose zavartassa magát! De 
azért téved. . . Bolbec mester ura nem 
hülye, sőt ellenkezőleg nagyon kedves 
flu. 

CECILE: Ismeri ? 
EDMOND: Nagyon jól. 
CECILE: Akkor nem értem. Nekem az 

a véleményem, hogy az asszony legyen 
asszony és semmi más. 

EDMOND (tapsol): Helyes! Ez az! 
CECILE: Ha férfi volnék, rá se néz-

nék egy ilyen diplomás nőre. Nem is nő 
az, hanem férfi. . . Most is csak válópe-
rem ügyében jöttem ide. . . Az uram 
ugyanis rajta kapott Jaques-al. . . Bo-
csánat, most jut eszembe, ez a nő azt 
mondta, hogy senkinek se beszéljek a 
dologról. . . De magának olyan bizalom-
gerjesztő az arca. Szintén válás ügyben 
tetszik keresni a mestert? 

EDMOND: Nem. Én egy javitás alatt 
álló autó, egy beteg nagynéni, néhány 
rongyos szalvéta és egy felmondott sza-
kácsné ügyében keresem a mestert . . 

CECILE: Nagy ügy lehet, hogy már 
két esztendeje jár ide vele. 

EDMOND: És mondja kedves, maga 
miért csalta meg az urát? 

CECILE : Én azt hittem azért, mert 
Jaques jobban tetszett, mint a férjem. De 
most Bolbec mestertől megtudtam, hogy 
azért, mert az uramnak sok a dolga, nem 
törődik velem és nem intézkedik, hogy 
gyerekeket ajándékozzak a hazának. 
A házasságban az a hibás, aki elhagyja 
a másikat ! 

EDMOND (kezdi érdekelni a dolog): 
Ezt Bolbec mester mondta ? 

CECILE: ö és igaza is van. Az uram 
elhanyagolt. Nem járhattam mindenüvé 
egyedül, kénytelen voltam igy házibará-
tot csipni. 

EDMOND: Boldog nő, legalább van 
valakije. 

CECILE: Dehogy van. Az is a fakép-
nél hagyott. Minél több férfivel van 
dolga az embernek, annál magányosab-
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ban lézeng a világban. Nekem szükségem 
van valakire, aki mellettem legyen, aki 
szórakoztasson, aki a karjaiba vegyen.. . 
Tudja, tegnap este moziban voltam . . . 
egyedül. . . Gyönyörű filmet adtak . . . 
olyan szép lett volna utána egy rokon-
szenves férfivel eldiskurálni. 

EDMOND: Milyen filmet látott? 
CECILE: Zoro és Huru a lelencházban. 
EDMOND: Én más moziban voltam 

az este. 
CECILE: Maga is moziban volt? 
EDMOND: És én is egyedül. 
CECILE: Ha tudtuk volna. Mit csinált 

utána? 
EDMOND: Bementem a Café de la 

Paixbe egy fagylaltra. 
CECILE: Én haza mentem . . . sütöt-

tem magamnak almás lepényt. 
EDMOND: Éjjel 12 órakor? 
CECILE: Igen. Szeretek a konyhában 

pancsolni. Született háziasszony vagyok. 
Ha a férjem otthon ülne, én nem törőd-
nék csak a háztartással. De igy? 

EDMOND: Fogadni mernék, ha magá-
nál otthon már csak 3 szalvétája volna, 
rögtön szaladna vásárolni. . . 

CECILE: Csak nem képzeli, hogy meg-
várnám, amig három marad? Tudok is 
egy boltot Clichyben, ahol féláron kapok 
mindent. 

EDMOND (tisztelettel nézi, aztán fel-
kel, hozzálép és anélkül, hogy egy szót 
szólna, hosszan szájoncsókolja.) 

CECILE: De kéreml 
EDMOND: Szeretem! 
CECILE: Tessék? 
EDMOND (erélyesen): Szeretem! 
CECILE: Az más! 
EDMOND: Hogy hivják magát? 
CECILE: Cecile. 
EDMOND: Ragyogó! Milyen egyszerű 

név. Fogadni mertem volna, hogy Cecile-
nek hivjákl 

CECILE (bizalmatlanul): Mondja? Ug-
rat maga engem? 

EDMOND: Isten őrizz! Csodáloml Nem 
látja, milyen lelkesen szivom magamba 
minden szavát. Hat éve várok erre a ki-
jelentésre. Végre egy nö, aki csak nő és 
semmi más. Egy szerény, kedves élettárs, 
egy okos, drága, buta, szófogadó, kis jó-
szág. 

CECILE: Mit beszél itt össze-vissza! 
EDMOND: Ne sértődjék meg. Én bó-

kokat mondok. Maga nem felsőrendű nő. 
Hála annak a magasságos jó Istennek, 
aki egy roszkedvü pillanatában diplomás 
nőkkel töltötte meg a világot. Végre egy 
nő, egy nekem való nő! Együtt fogjuk 
enni az almáslepényt éjjel 12 órakor. . . 
Én imádom az almáslepényt . . . de 
magát is. . . 

CECILE: Furcsa egy alak, de kedves ! 

De azért mégse mehetek bele ilyen 
gyorsan egy ujabb kalandba? Kihez van 
szerencsém? 

EDMOND: Igen, hogy kihez van sze-
rencséje! Valóban . . . Sajnos, én nem 
mondhatom meg a nevemet . . . meg kell 
gondolni. . . 

CECILE: Örülök, hogy ilyen óvatos ! 
Ha egy kis szerencsém van, maga nős 
ember. 

EDMOND: Igen, drága Cecilem, én az 
vagyok. 

CECILE: Ez már beszéd. Bolbec mes-
ter úgyis azt ajánlotta, hogy csak nős 
emberrel kezdjek ki. 

EDMOND: Ezt ajánlotta? A drága! Egy 
ilyen nagy ügyvédnek meg kell fogadni 
a tanácsát. (Kézenfogja.) Gyerünk. 

CECILE (gépiesen feláll): Hova? 
EDMOND: Mindegyl Moziba. Almásle-

pényt enni. (Megnézi az óráját.) Mindjárt 
hét óra. Együtt fogunk vacsorázni. 

CECILE: Nem várja meg a mestert? 
EDMOND: Nem. 
CECILE: Nekem meg kell várnom. At 

kell adnom ezeket a leveleket. 
EDMOND: Annyi baj legyen. (Kinyit 

egy fiókot.) Itt van boríték, toll, irja rá 
a cimet. 

CECILE: Látszik, hogy már két éve 
jár a házba. Ismeri a járást! 

EDMOND: De mennyire.. . í gy . . . Még 
irja rá azt is, hogy sürgős. (A nő ir.) 
Nem kérem, csak egy „s"-el. (Félre bol-
dogan.) Helyesírási hiba! Nem remélt 
szerencsel (Cecilehez.) így ni . . . most 
lógjon ki előre, ne lássanak együtt el-
menni innen. 

CECILE (kellemesen meglepve): Na-
hát ! 

EDMOND: Üljön egy taxiba és várjon 
a közelben. A Montelarge és a Varcune-
utca sarkán. Húzassa fel a fedelet ! 

CECILE : Hogy maga ilyen óvatos ! 
Ilyen féfi kell nekem! 

EDMOND (el van ragadtatva): Egy asz-
szony, aki bámul engem! Az édesanyám 
óta ez nem esett meg velem! Kérek egy 
csókot és szaladjon. Szeretem. 

CECILE (kedvesen): Én is, és siessen! 
(El.) 

EDMOND (egyedül. Csenget, felveszi a 
kabátját és a kalapját. Artúr bejön jobb-
ról) : Ezt a csomagot elviszi Jennyhez 
Avenue des Champs Elysées 70. És 
mondja meg a nagyságos asszonynak, 
hogy nem vacsorázom itthon. . . 

ARTÚR (csodálkozva): De kérem, nagy-
ságos ur. . . 

EDMOND (fölényesen): És kézcsókom 
a mesternek! (A botját fölényesen for-
gatja az ujjai közt, kimegy.) 

(Függöny.) 
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(Az első felvonás díszlete. Történik a dél-
utáni órákban, két héttel később.) 

1. JELENET 
Colette eyedül, aztán Artúr, majd Valentin. 

COLETTE (az Íróasztalnál ir. Időnként 
abbahagyja, felkel és halk hangon recitál 
egy védőbeszédet, aztán újra irni kezd, a 
telefon megszólal): H a l l ó i . . . igen, én va-
gyok . . . Jó napot Lorgede ur . . . szóval 
maga az ellenfelem ebben a pörben . . . Pa-
rancsoljon . . . Azt nemi Csak nem kép-
zeli, hogy ilyen ütőkártyát elejtek . . . kény-
telen vagyok hangoztatni, hogy a férfi 
még saját sógornőjével is megcsalta a 
fe leségét . . . Miért tiszteljem a családot, 
mikor ő sem tiszteli ? . . . Ne is kapaci-
táljon . . . Nagyon sajnálom . . . a 240. §. 
mellettünk van és eldönti a k é r d é s t . . . 
Maguk marasztaló Ítéletet k a p n a k . . . 
Hallói Együtt vacsorázunk ma este ? . . . 
Nagyon kedves lesz . . . Csókolom az asz-
szonyt. Viszontlátásra, (leteszi a kagylót, 
kis szünet, nézi az óráját). Ez hallatlan! 
(Kinyitja a jobb ajtót és kiált). Edmond I 
(Senki sem válaszol. Beteszi az ajtót és 
visszajön középre). Mégis csak borzasztói 
(Csenget, aztán leül. Láthatóan szóra-
kozott). 

ARTÚR (jön jobb fenékről): Parancsol 
Mester? 

COLETTE: Jól jár az óra? 
ARTÚR: Pontosan. Reggel igazitotlam 

meg. 
COLETTE: Az ur még mindig nem jött 

haza ? 
ARTÚR: Nem, nagyságos aszony. 
COLETTE: Mit is akartam mondani . . . 

Vár valaki ? 
ARTÚR: Senki, kérem. 
COLETTE: Jól van, köszönöm. 
ARTÚR (el). 
COLETTE (visszaül az asztalhoz és 

tanulmányozni kezd egy uj dossieet): „Hi-
teles másolat" ezt ismerem . . . Szerződés, 
mely köttetett egyrészről Pick és Társa . . . 
igen ez rendben van . . . Künn tavaszi 
pompa, a természet ismét z ö l d . . . Mi 

ez ? . . . sós könnyeket sirtam . . . mégis 
mozog a föld." Mi ez ? Hiszen ez rímeli 
Szerelmes vers a Pick és társa között! 
No nézd ez a Valentin irásal (kinyitja a 
baloldali ajtót és hangosan kiált). Valentini 

VALENTIN (belép bal/ól): Parancsol! 
COLETTE: Jöjjön csak egy pillanatra. 

(hangosan). Ó nem, ezt még sem leheti 
Költeményeket helyez el Pick és társa 
között. Mondja, mi ez ? 

VALENTIN: Vers kérem. 
COLETTE: Szerelmes vers? 
VALENTIN: Igen kérem. 
COLETTE: Kedves barátom, magát már 

nem lehet elviselni. Tőlem lehet szerelmes, 
irhát kötetszámra verset, ez legszentebb 
joga. De a hivatalos órákon kívüli Semimi 
szükség arra, hogy valaki olyan szórako-
zott legyen, hogy Pick és társa között 
sóhajtsa szerelmes verseit. Már adtam egy 
jó ügyvédi tanácsot: vallja be nyugodtan 
a mamuskának, hogy szereti és pont. 

VALENTIN: Félek, hogy a mamuska 
megharagszik. 

COLETTE: Mondja már! Legalább maga 
is tudja, hogy hányadán van. Itt vannak 
a szonettjei. 

VALENTIN (pici szünet után meg se 
mozdul): És nem találja rossznak ? 

COLETTE: Micsodát? 
VALENTINE: A verset. 
COLETTE: Nem vagyok olyan in-

diszkrét, fiatal barátom, hogy elolvassam 
a verseit. 

Természetes 
szénsavas a 

Mohái Ágnes-forrás 
parafadugós üvegekben 
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VALENTIN (nagyon halkan): Nem in-
diszkrét, ha elolvassa. 

COLETTE (most kezd sejteni valamit, 
viszakapja és kezdi olvasni): Tiz hónapja 
melletted élek, te diktáltál és én irtam. 
(rendes hangon). No de ilyetl Hát az le-
hetetlen! Valentin! 

VALENTIN: Nem lehetetlen az kérem. 
COLETTE: Maga én belém szerelmes? 
VALENTIN: Igen mester. 
COLETTE: És még be meri vallani ? 
VALENTIN: Azt tetszett tanácsolni, 

hogy valljam be a mamuskának. Hát én 
bevallottam. 

COLETTE (lefegyverezve mosolyog): 
Ide hallgasson Valentin ! 

VALENTIN: Tudom milyen vakmerőség 
ezt bevallani, azért eszeltem ki ezt a zse-
niális megoldást. Becsempésztem a verset 
a Pick és társa közé. Gondoltam, ebből ki 
tetszik találni s akkor nekem se kell szem-
től-szembe restejkednem. 

COLETTE:'Szegény fiu. Hiszen én nem 
is vagyok nő. 

VALENTIN: Dehogy n e m . . . Azt csak 
ugy tetszik gondolni. 

COLETTE: És mióta szerelmes belém? 
VALENTIN: „Tiz hónapja melletted 

élek, te diktáltál és én i r tam" Nyomban 
beleszerettem, amint megláttam. 

COLETTE: Mindez nagyon mulatságos. 
Kár, hogy a történtek után kénytelen va-
gyok magát bélistára helyezni 

VALENTIN: Mester! 
COLETTE: Hogyisne! Hát nem látja, 

hogy ez a helyzet mindkettőnkre egyfor-
mán lehetetlen. Valahányszor átnyújt egy 
aktát, mindig észre fogom venni, hogy re-
meg a keze. Ha azt mondja, hogy a tele-
fonhoz hivnak, csinál hirtelen egy szonettet 
és ugy közli velem, Legjobb ha elválunk! 

VALENTIN: Drága mester, ne dobjon 
ki. Hagyjon maga mellett. Belehalnék, ha 
bélistáira tenne. 

COLETTE: Ugyan kérem! 
VALENTIN : Mélységes szerelmemet, 

amit olyan ügyetlenül bevallottam, örökre 
a lelkem mélyébe zárom. Buzgalommal 
fogom szerkeszteni a sommás keresete-
ket, mámorosan fogom szortírozni a 
postát és szenvedélyesen intézem el min-
den komissióját. 

COLETTE (tetszik neki): Menjen, ma-
ga gyerek! Jó! Mégegyszer megpróbálom. 

VALENTIN (el van ragadtatva): Mester! 
COLETTE: De van egy szigorú kiköté-

sem. Egy hét alatt találjon magának egy 

Tyukuem. bôrkeményedé» és a felbír minden m i i 
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kedves, csinos, buta barátnőcskét. Értette? 
VALENTIN: Barátnőt? Hova gondol! 
COLETTE: Legyen nyugodt, oda gon-

dolok! Ez a legjobb ellenszer. És ha már 
szenvedélyesen komissiókat akar intézni, 
szaladjon rögtön a polgári törvényszék-
hez az iktatóba. 

VALENTIN: Boldogan! 
COLETTE: És hozza el nekem boldo-

gan a Letournal akták másolatait. 
VALENTIN: Rohanok. 
ARTÚR (belép jobb fenéken.) 
COLETTE: Mi az, Artúr? Az uram? 
ARTÚR: Robiscoul ur odakinn várako-

zik. 
COLETTE: Jó. Köszönöm. (Valentin-

hez.) Ki az a Robiscoul? Nem ismerem. 
VALENTIN: Tetszik emlékezni ? Az a 

kis zeró. Mehetek? 
COLETTE: De gyorsan 
VALENTIN: De milyen gyorsan. Hat 

órakor zárják az iktatót. (Óráját nézi.) 
Már öt óra tiz. 

COLETTE: ö t óra tiz? 
VALENTIN: Igen. . . Kezeit csókolom 

(El.) 
COLETTE: A viszontlátásra . . . fiam 

(Artúrhoz fordul.) Magánál hány óra ? 
(Idegesen.) Magánál is öt óra tiz? 

ARTÚR (meglepve): Igenis nagyságos-
asszony. 

COLETTE (nézi az óráját: Ritka eset, 
hogy három óra egyformán jár. 

ARTÚR: Ez csak azt bizonyitja, hogy 
mind a három jól járr 

COLETTE: Hány órakor ment el az 
uram hazulról? 

ARTÚR: Tizenegyóra körül. Kramson 
ur jött érte, a doktor nagysága férje. 

COLETTE: Ezek mostanában mindig 
együtt járnak! Érdekes! 

ARTÚR: Két hét óta Kramson ur már 
negyedszer viszi magával a nagyságos 
urat. Biztosan van valami közös dolguk. 

COLETTE (elgondolkozva): Valószínű-
leg . . . Vezesse be Robinson u r a t . . . 

ARTÚR: Igenis. (Kinyitja a bal fenéken 
levő ajtót, bevezeti Robiscoult, majd el-
távozik.) 

2. JELENET 
(Colette, Robiscoul.) 

ROBISCOUL (belép balfenékről): Bol-
bec mester? Személyesen? 

COLETTE: Szolgálatjára! 
ROBISCOUL: Oh, nagyon örvendek 

Jobb szeretek a gazdával személyesen 
tárgyalni, mint a segédjével. 

COLETTE: Foglaljon helyet. Jól isme-
rem az ügyét. 

ROBISCOUL: Csak nem? 
COLETTE: De bizony. Bonillette ur 

végrendelete. Az ártatlan leány, akit imád, 
Latignatte a betörő ajánlotta. . . Itt van-
nak a pontos jegyzetek? . . . Van valami 
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újság? Az örökösök megtámadták talán 
a végrendeletet? 

ROBISCOUL: Dehogy. Sokkal súlyo-
sabb az eset. Azt hiszem, hogy az egyik 
örökös kezében van Bonilotte ur leg-
utolsó levele, melyet halála napján irt 
hozzá. Ebben a levélben sajnos a kővet-
kező mondat áll: „Ami pedig Robiscoult 
illeti, hagyok neki 40, azaz negyvenezer 
frankot." 

COLETTE: Ez baj. 
ROBISCOUL: Ezek a rosszhiszemű 

csirkefogók ebből azt gyanítják, hogy az 
ötödik zérót én pótoltam. Csalás és köz-
okirathamisitás miatt feljelentést tettek 
ellenem 1 

COLETTE: Ez nem tetszik nekeml 
ROBISCOUL: Nekem se, tessék elhinni. 
COLETTE: Megindul a büvádi eljárás. 

Jönnek az Írásszakértők. Minden vonal 
körül végtelen vita. A végén még képesek 
kisütni, hogy az ötödik zérót nem is a 
boldogult halott irta. 

ROBISCOUL: Ezek képesek. 
COLETTE: Ezt rosszul csinálta, Robis-

coul url 
ROBISCOUL: Kezdek rájönni magam 

is. tetszik ludni, a kedves segédje utasí-
tott . . . 

COLETTE: Ezen nem csodálkozom. Bi-
zonyosan meg se hallgatta. Verseket fab-
rikál és a fellegekben j á r . . . Soha sincs 
ott a feje. Hány óra van magánál? 

ROBISCOUL: Öt óra husz. 
COLETTE: Hihetetlen. (Egy kicsit gon-

dolkozik, aztán telefonhoz megy és le-
akasztja a hallgatót): Megengedi? 

ROBISCOUL: Kérem, ne zavartassa 
magát. 

COLETTE (a telefonba): Halló! Scgus 
'12—64. (Robiscoulhoz): Éppen a napok-
ban védtem ilyen ügyet. Csekkhamisitás. 
Három napig tartott a tárgyalás . . . Sike-
rült elérnem a legkisebb bün te tés t . . . Há-
rom évi börtön. 

ROBISCOUL: Az angyalát! 
COLETTE (a telefonba): Te vagy, Mag-

da? Igen, én. Nem tudnál két vizit kö-
zött átugrani hozzám? Átszaladnék, de 

nem jól érzem magam . . . Igen . . . szédü-
lök . . . minden forog körülöttem . . . Ara-
nyos vagy . . . Várlak . . . Köszönöm, drá-
ga. (Leteszi a kagylót.) 

ROBISCOUL: Ugylátszik, rosszkor jöt-
tem. 

COLETTE: Miért? 
ROBISCOUL: Betegnek tetszik lenni... 

minden forog körülötte . . . 
COLETTE: Dehogy . . . Csak azért mon-

dottam, hogy idecsaljam a barátnőmet... 
Nagyon szeretném l á t n i . . . Diskuráljunk 
azalatt. Annyi az egész, hogy kissé szó-
rakozott vagyok. 

ROBISCOUL: Ugy-ugy . . . 
COLETTE: Nem kell mindjárt rémké-

peket l á tn i . . . Biztosan az autókiállitá-
son van . . . Nagyon szereti a szép autó-
kat . . . Biztosan ezért késik . . . 

ROBISCOUL: Kicsoda kérem? 
COLETTE: Az uram. 
ROBISCOUL (csodálkozik): Nem ér-

tem kérem. Ebben az irodában a főnök-
nek is, a segédnek is az a rögeszméje, 
hogy a magánügyeit adja elő a kliens-
nek, h o l o t t . . . 

COLETTE: Igaza van . . . Beszéljünk a 
zéróról. Mit lehet itt lenni? 

KOBISCOUL: Azt magam is szeretném 
tudni. Azért jöttem ügyvédhez. 

COLETTE: Legszívesebben azt monda-
nám a tárgyaláson, hogy az ötödik zérót 
is a boldogult halott irta. 

ROBISCOUL: Igen, kérem, de a hulla 
ugyanakkor levelet is irtl 

COLETTE: Ez igaz. No és az Írásszak-
értők! Legjobb, ha azt mondom, hogy azt 
a nullát maga irta, de nem haszonvágy-
ból, hanem erős felindulásban Izabella 
iránti szere lméér t . . . Igaz ugyan, hogy 
erre majd azt mondják, hogy Izabellának 
csak 150.000 frank a váltságdija, maga 
pedig 400.000 frankot hamisított. 

ROBISCOUL: Ha ilyen piszkos ügybe 
keveredtem, még csak ne is keressek a 
dolgon? 

COLETTE: Attól félek, hogy a törvény-
szék mégis arra a következtetésre jut, 
hogy ön egy csirkefogó. 
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ROBISCOUL: Kikérem magamnak. Be-
csületes ember voltam világéletemben. 

COLETTE: Ezt nehéz lesz bebizonyí-
tani . . . Nem mondom, ha erőszakkal ki-
emelt volna a kasszából 150.000 frankot 
és odavágta volna a kőszivü ember lá-
baihoz, maga pedig büszkén, egy szál 
ingben állana menyasszonya elé . . . 

ROBISCOUL (megbotránkozva): Hogy 
tetszik ezt érteni? 

COLETTE: így lehetetlen bizonyítani, 
hogy nem haszonlesésből követte el a 
bűncselekményt el tudnám érni, hogy 
felmentik. 

ROBISCOUL: Biztos? 
COLETTE: Egész biztos. 
ROBISCOUL (kedvesen): Hát kérem — 

ezt meg lehet csinálni! 
COLETTE: Micsodát? 
ROBISCOUL: A boldogult halott va-

gyonának nagyrésze értékpapírokban van. 
Ott fekszik a kasszában. 

COLETTE: Nem csengetett valaki? 
ROBISCOUL: Nem h i n n é m . . . Kérem 

szépen, még erőszakra sincs szükség. 
Minden kulcs nálam van, hiszen én vol-
taip a megboldogult jobbkeze. Igaz, hogy 
a rendőrség lepecsételte a kasszát, de az 
nem számit. Azt a kis spárgát, amit ke-
resztbe tettek, könnyű elvágni. El is vá-
gom és szépen kiemelem a 150.000 fran-
kot. 

COLETTE : Helyes. De ne többet. 
ROBISCOUL: Legyen nyugodt. Tisztes-

séges ember vagyok. A pénzt leendő apó-
som lábai elé dobom és magam, — mint 
tetszett mondani — egy szál izében jele-
nek meg arám e l ő t t . . . De kérem, mi lesz 
azzal a nullával, mert ugylátom, az na-
gyon bosszantja a nagyságát ? 

COLETTE: Ez a vád magától össze-
omlik. Értse meg, ha magának megvan a 
150.000 f rankja , mi szükség arra, hogy 
végrendeletet hamisítson. Az ötödik nul-
lát tehát feltétlen a boldogult főnöke irta. 
Ez csak világos! 

ROBISCOUL (engedelmesen): Egészen 
világos! 

COLETTE: Ami a 150.000 frank ellopá-
sát illeti, ott már könnyű a helyzetünk. 
Kétségbevonhatatlan tény, hogy a boldo-
gult Bonillotte 400.000 frankot hagyott az 
ő hü pénztárosára. Mi szükség lett volna 
tehát ennek a tetőtől talpig tisztességes 
embernek pénzt venni ki a pénzszekrény-
ből? 

ROBISCOUL (könnyeit törülgeti): Be 
szépen tetszik beszélni! 

COLETTE: Holtbiztos, hogy felmentik! 
Ez nekem nagy sikerem lesz! 

ROBISCOUL (félre): Folyton csak ma-
gukra gondolnak. (Fenn.) Pardon, nagy-
ságám, még egy utolsó kérdés. Nem gon-
dolja, hogy ez a két aljas vád foltot ejt 
az én makulátlan egyéni becsületemen? 

COLETTE : Fel fogják menteni . . . 
ROBISCOUL: Azt tudom, de mégis . . . 
COLETTE : Nézze kérem, a felmentett 

egyén mindig több, mint az egyszerű tisz-
tességes ember. 

ROBISCOUL: Igazán? 
COLETTE : A felmentés kedves bará-

tom, a birói szentesítése a tisztesség-
nek . . . Nézze: bemutatnak magának egy 
u r a t . . . Még sohasem volt biróság 
e l ő t t . . . Abból még lehet a legnagyobb 
csirkefogó . . . De ha olyan ember akad az 
útjába, akit a törvényszék felmentett, ott 
nincs semmi kétség, ott le a k a l a p p a l . . . 

ROBISCOUL: Éljen! Nagyságám, maga 
még nagyobb ember, mint a segédjel 

MAGDA (belép jobb fenékről): Szer-
vusz, kedvesem, mi történt? Csak nem 
vagy beteg ? Ô, pardon, zavarok ? 

COLETTE: Dehogy . . . ez az ur már in-
dulóban van . . . Engedd meg . . . Robis-
coul ur a földkerekség legtisztességesebb 
embere. Most egy kis kellemetlensége van, 
de majd rendbe hozzuk. Örülök, hogy el-
jöttél, Magda. Viszontlátásra, kedves Ro-
biscoul ur. 

3. JELENET 
Colette. Magda 

MAGDA : Mi történt ? Mi bajod ? Ko-
molyan megijesztesz ! 

COLETTE : Köszönöm, hogy azonnal 
jöttél. Már jobban vagyok, de mikor tele-
fonáltam . . . nem tudom . . . ugy forgott 
minden körülöttem. Kábult voltam és szé-
dültem . . . Ezért telefonáltam. 

MAGDA (megfogja a pulzusát): Nagyon 
sokat do lgozo l . . . A végén még komolyan 
megbetegszel . . . (Elengedi.) No, nincs 
semmi b a j . . . Jól alszol? 

COLETTE: Jól és keveset. 
MAGDA: Aludd ki magad jól. Mulasd a 

n y e l v e d . . . (Colette kinyújtja a nyelvét.) 
Semmi. . . Azt hiszem, jól nevetnél, ha 
azt a tanácsot adnám, hogy liárom hó-
napra menj Svájcba üdülni. 

COLETTE: Nem nevetek, de tudod, 
hogy ez lehetetlen. 

MAGDA: Egyelőre csak azt tanácslom, 
hogy reggel tornássz egy keveset rendsze-
resen és nyugodtan étkezzél s naponta 
háromszor vegyél be egy port. Mindjárt 
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felírom. (Colette Iróaiztalánál irni kezdi a 
receptet.) 

COLETTE (ktt idő múlva): Hogy van 
az urad? 

MAGDA (irát közben): ö jól van, kö-
szönöm. 

COLETTE: Nem említi néha Edmon-
dot? 

MAGDA (felemeli a fejét): Edmondot? 
Miért kérded? 

COLETTE: Néhány nap óta intim ba-
rátságba keveredtek. Te nem tudod? 

MAGDA: Hogyne! Csak azt nem tud-
tam, hogy te is tudod. 

COLETTE : Mindent tudok. Tudom, 
hogy együtt lumpolnak. Örülök, hogy 
Edmond ilyen jó kezekbe k e r ü l t . . . A te 
urad alaposan ismeri Páris éjjeli életét. 
(A receptet kezébe veszi.) Étkezés előtt, 
vagy étkezés után ? 

MAGDA: Ahogy t e t s z i k . . . Edmond 
maga közölte veled az u j életmódját? 

COLETTE (idegesen komikat elfojtott 
dühvel): Hát nem emlékszel? Te tanácsol-
tad az egész rendszerváltozást két héttel 
ezelőtt, amikor itt jártál. Nem emlékszel? 
Meséltem, hogy Edmond mindig a nyaka-
mon lóg, te erre azt mondtad, hogy egy 
csinos barátnőről kellene gondoskodni, 
ha azt akarom, hogy nyugodtan éljek. 
Most már van neki barátnője . . . nem tu-
dom, csinos-e és én nyugodtan élek. 
(A receptre.) Vizben vagy ostyában? 

MAGDA: Akár paradicsomlevesben . . . 
ha igy áll a dolog, örülök, hogy nálatok 
is megvan végre a családi béke. (Felnevet.) 
Elmesélte már a tegnap éjszakai kaland-
jukat? 

COLETTE: N e m . . . Ma még nem lát-
tam . . . 

MAGDA: Öh, te elnézed, hogy ne alud-
jék otthon? Ez sok egy kicsit. 

COLETTE (nevet): Mi volt az a ka-
land? (Játszott nevetéssel.) 

MAGDA: Éjszaka a „Döglött patkány" 
mulatóban az uram fejbevágott egy ame-
rikait egy pezsgős palackkal, mert az 
fixirozta a barátnőjét . Erre ökölre men-
tek. Edmond szét akarta őket választani, 
de közben az ő macskája idegrohamot 
kapott. 

COLETTE: Az uram macskája 
MAGDA: Igen. Nagy harc. Botrány. Két 

poharat összetörtek. Jött a rendőrség és 
bekísérte az egész diszes társaságot az őr-
szobába. 

COLETTE: Ki mesélte ezt neked? 
MAGDA: Az uram. Mert hajnal tá jban 

borzasan, becsípve mégis hazavetődött, az 
arcán jókora vágással. 

COLETTE: És te mit csináltál? 
MAGDA: Kimostam a sebét alkohollal. 
COLETTE: Kínos dolog. A rendőrségen 

be kellett mondani a nevüket. 
MAGDA: Ne félj. ők tisztelik azl a ne-
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vet, amelyet szerencsétek megosztani ve-
lünk. A rendőrség kihallgatás után el-
bocsátotta gróf Pongyt és báró de Né-
ródét. Te adtad neki ezt a nevet? 

COLETTE: Nem én. Ö találta k i . . . 
(Kitör.) Báró de Nerodel Hallatlan! 

MAGDA: Nem értelek 1 
COLETTE: Az araml Edmondl Edmond 

megcsal! Macskákat vacsoráztat és poha-
rakat vagdos a döglött patkányban! Hal-
latlan! 

MAGDA: Colette, te becsaptál engem! . . . 
COLETTE: Én? Mivel? 
MAGDA: Mivel? . . . Ide hivatsz, megját-

szod a beteget, azt meséled, hogy tudod 
az urad dolgát és belőlem veszel ki min-
dent! (Haragosan.) Ügyvédi trükknek ki-
tűnő, de egy régi barátnőddel szem-
ben . . . 

COLETTE: Bocsáss meg, M a g d a . . . Két 
hét óta más ember lett az u r a m b ó l . . . 
szórakozottan beszél hozzám, kinoi ele-
ganciával öltözködik . . . fantasztikus idő-
ben jár haza . . . elvégre tudnom kell, hogy 
mi történt vele. 

MAGDA : Colette 1 . . . Hiszen te sze-
reted az uradat I 

COLETTE : Ez nem igaz 1 Csak nevet-
séges nem akarok lenni ! 

MAGDA: Öh, a hiúság! A pályádon ke-
resd a sikert, nem a férjednél. Törd ma-
gad a végsőkig, hogy megnyerjed a perei-
det, de ha megcsal az urad, intézd el egy 
vállvonogatással. Mindent a maga helyén. 

COLETTE : Te túlságosan józan vagy, 
Ugy osztályozod az érzelmeket, mint én 
az aktákat és ugy adagolod a szenvedélyt, 
mint az aspirint. Hát én erre nem vagyok 
képes. Nem tudok mindenbe belenyu-
godni. Nevezd ezt az érzést önérzetnek, 
hiúságnak, önzésnek, vagy akár a magán-
tulajdonhoz való ragaszkodásnak, de vedd 
tudomásul, hogy én meg vagyok bántva 
és nem nyugszom bele, hogy az uram 
megcsaljon. 

MAGDA: Te bosszút akarsz állni? Mint 
egy közönséges privát úriasszony? 

COLETTE: Ne gúnyolódj. Tán én is 
szeretőt tartsak? Hogy képzeled? Bolbec 
mester sürü fátyolban besurranjon egy 
legénylakásba? Én felette állok annak, 
hogy bárkit is megcsaljak. Én egy önálló 
nő vagyok, aki magam keresem a kenye-
remet. Majd ha nem lesz más dolgom, én 
is asszony leszek, én is csalok. De egye-
lőre másképpen állok bosszút. 

MAGDA: És pedig? 
COLETTE: Radikális módon. Ugy, mini 

a métiémben szoktam. Eszembe sincs, 
hogy holmi dologtalan, léha asszonyok 
módjára émelygős garszonlakásokba jár-
jak. El fogok válni. Végre lesz egy remek 
válópöröm. Fél vagyonát, mint közös 
szerzeményt megkaparitom magamnak és 
kiverekszem a legmagasabb tartásdijat. 
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MAGDA: Rémest 
COLETTE : Ugy bosszulom meg magam, 

ahogy tudom. A törvény mellettem van. 
MAGDA: És mindez a nagy lendület két 

összetört pezsgőspohárért és egy hitvány 
macskáért? Colette, mi sohasem fogjuk 
egymást megérteni. 

COLETTE: Remélem! Isten áldjon ked-
ves Magdám . . . add át üdvözletemet gróf 
Pongy őméltóságának. 

MAGDA: Isten veled, te ambiciózus fis-
kális. Fogsz te még máskép is beszélni. 
Mondhatom, nagyon csalódtam benned. 

COLETTE: Magam is benned, elhihe-
ted. Azért nincs harag köztünk . . . Az or-
vosi tanácsaidat mind megfogadom. Sétá-
lok, tornászok, nyugodtan ebédelek és 
háromszor naponta beveszek ebből a por-
ból. De a baráti tanácsaidból nem kérek. 

MAGDA: Kidobsz engem, a legjobb ba-
rátnődet? (Indul.) 

COLETTE: Isten mentsen meg a leg-
jobb barátnőimtől. 

MAGDA: Ezt mondom én is. (El.) 
4. JELENET 

Colette, Cecile 
COLETTE (egyedül, elgondolkozik, az-

tán órájára néz): Talán már haza is jött. 
(Indul a jobboldali ajtó felé, de még gon-
dolkozik.) Eh, mit törődöm is vele. Gye-
rünk dolgozni. (Kinyitja a bal ajtót na-
gyon kedvesen.) Â 1 Cecil Pointet asszany! 
Méltóztassék asszonyom. Jöj jön be. Örü-
lök, hogy látom. Hogy van ? 

CECILE (belép): Köszönöm, j ó l . . . 
Jónapot n a g y s á d . . . nagy újság va:n. 

COLETTE: Mesélje el. 
CECILE (leül) : Az uram vissza akar fo-

gadni. 
COLETTE: Lehetetlen. . 
CECILE: De bizony, nagysád, pardon, 

mester. Most kezd szerelmes lenni be-
lém . . . mit tetszik szólni? Ugy látszik, 
izgatja, hogy rajtakapott a Zsakival. 

COLETTE: A férfiak minden aljasságra 
képesek. De hát mi történt? Irt magának? 
Meglátogatta? 

CECILE: Dehogy. A társát küldte el 
Lonpiacot, tetszik ismerni ? 

COLETTE: Nem. És maga mit vála-
szolt Lonpiacnak? 

CECILE: Hogy előbb megbeszélem a 
dolgot a jogtanácsosnőmmel. 

COLETTE: Helyes. (Szigorúan.) Én 
pedig ezennel megtiltom, hogy visszatér-
jen az urához! 

CECILE (engedelmesen): Jó, jó, csak 
ne tessék azért haragudni. 

COLETTE : Ez az üzenet csak azt bizo-
nyítja, hogy nem akar v&lni és belátta 
bűneit. 

CECILE: A bűneit? 
COLOTTE: Hát maga' előtt sose volt 

gyanús a sok lunevillei-i ut ? Nem volt 
magának feltűnő, hogy mindig egyedül 
utazott? (Ugy mondja, mintha saját ma-
gáról beszélne.) Kicsikém, ne féljen sem-
mit, az igazság a mi oldalunkon van. A 
maga ura csirkefogó és rendszeresen csalja 
magát. 

CECILE: Tetszett talán valamit hallani? 
COLETTE: De mennyire! 
CECILE: Csak nem! 
COLETTE: Nem mondom, hogy sike-

rült őt in flagranti rajtacsípnem a gaz-
embert, de amit hallottam róla, az ugyan-
azt jelenti. 

CECILE: Tessék? 
OOLETTE : Ugy értem, hogy ol-

vastam az ura leveleit Drága Cecilem, 
milliószor csókollak." Ezt a hangot isme-
rem. Ilyen hangon csak egy elvetemült 
f é r j irhát. És melyik fé r j nem elvetemült! 
Valamennyi! Előbb-utóbb mindegyikben 
felgerjed az állati ösztön. 

CECILE (megborzadva): Hogy miket 
tetszik beszélni! 

COLETTE (folytatva): Az áldozatok 
örökké mi leszünk, drága kis barátnőm és 
sorstársnőm az elnyomatásban. Végre egy 
kedvemre való válóper. Valahogy maga se 
béküljön az urával. 

CECILE: Kéremalásan! Nem is nagyon 
ragaszkodom hozzá. Unom a társaságát. 
Különben is van nekem barátom! 

COLETTE: Ne mondjál A hálóinges 
férfi? Hogy is hivják? Muki? Maki? 

CECILE: Zsaki. Nem ő róla van szó. 
Vissza se venném. Szívbajos, mint tet-
szik emlékezni. Az u j barátomról beszé-
lek. Épp a kegyed jogi tanácsára szerződ-
tettem . . . 

COLETTE: Az én jogi tanácsomra? 
CECILE: Azt tetszett mondani, hogy fog-

jak valakit, de lehetőleg nős embert. 
COLETTE: Pardon! Ne értsük félre a 

dolgot. Én ügyvéd vagyok. Én a válóper 
érdekében azt javaslom, ha már nein 
tudja megfékezni a temperamnetumát, 
akkor jobb, ha egy diszkrétebb férfit tün-
tet ki a hálóingével. 

CECILE: Én is igy akartam mondani. 
COLETTE: És megtalálta a diszkrét 

férfit? 
CECILE: Meg. De ezzel egy kis b a j van. 

Az elején nagyon óvatos volt, még a ne-
vét sem akarta elárulni. Sose vitt nyilvá-
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nos helyre . . . egyszer aztán kitört belőle 
az állati ösztön, ahogy tetszett mondani és 
most mindenüvé elhurcol színházba, 
bárba, dancingba. 

COLETTE: Csak vigyázzon, gyerme-
kem. A pör alatt maga nem mutatkozhat 
kettesben egy férfival. 

CECILE: Vigyázok én kérem, nagyon. 
Tesék csak ide hallgatni. Tegnap este 
szük baráti körben . . . 

COLETTE: Tegnap este!? Ugylátszik 
tegnap valami népünnepély lehetett! Pá-
risban. „Tegnap este." 

CECILE: Tegnap este nagy ricsajt csap-
tunk. 

COLETTE: Micsodát? Ricsajt? 
CECILE : Igen. Ez olyan, mint a muri, 

csak hangosabb. És tessék elképzelni, a 
ricsajt a rendőrségen fejeztük be. Nekem 
is szalonspiccem volt, de azért nem vesz-
tettem el a fejem. A rendőrségen a bará-
tom feleségének a nevét mondtam be. A 
jó aszony majd nagyot néz, ha megkapja 
az idézést! 

COLETTE: Képzelem! (Pici idő múlva.) 
És mondja drágám, hol votl az a r i c s . . . 
ez a ricsuhaj? 

CECILE: A „Döglött patkányban". 
COLETTE: Hol? Csak az urak nem 

verekedtek össze egy amerikaival? 
CECILE: De igen. (Csodálkozik.) 
COLETTE: Nem törtek el két poharat? 

Maga nem kapott ideggörcsöt? 
CECILE (elképedve): De igen! Kaptam. 
COLETTE: Nem báró de Nerodének 

hívják a maga barát já t? 
CECILE: Nohát ez óriási! 
COLETTE: Óriási! 
CECILE: Még szerencse, hogy csak 

kegyednek mesélte. Tudom, régi kliense. 
COLETTE: Honnan tudja? 
CECILE: Itt ismerkedtem meg vele, két 

hete, mikor elhoztam az uram leveleit. 
Mondta, hogy van itt egy ügye, mely már 
két esztendeje tart. 

COLETTE (mindjárt robban): Ezt 
mondta? 

CECILE: Igen és hogy sehogy sincs 
megelégedve az iigy állásával. Aztán szá-
jon csókolt, majd közölte velem, hogy 
imád. 

COLETTE: Maga se fecsérli hiába az 
idejét, kedvesem. Egy órával a beszélge-
tésünk után, talál egy vadidegent az 
i rodámban. . . 

CECILE (védekezik): De kérem, ez a 
vadidegen nős volt. 

COLETTE: Nem érdekel! Meglát itt 
egy embert és rögtön a nyakába ugrik! 

CECILE (megbotránkozva): Kérem, én 
nem mondtam meg a n e v e m e t . . . 

COLETTE: Mindegy. Látták magukat 
együtt és felismerték! Arról nem is be-
szélve, hogy ez az eljárás egyenesen 
kvalifikálhatatlan. Ez a derék Pointet, a 

maga hűséges férje, meg akar bocsátani 
és visszafogadni magát a családi szen-
télybe és maga azzal tetézi a bűneit, 
hogy megcsalja azt az áldott embert egy 
vadidegennel. Mégis csak disznóság! 

CECILE: Ez lesz védőbeszéde a váló-
peremben ? De megváltozott a becses vé-
leménye. Egy szót sem értek az egész-
ből. 

COLETTE: Mindjárt megérti! (Ki-
nyitja a jobblodali ajtót és bekiált.) 
Edmond! 

CECILE: Ki az az Edmond? 
COLETTE: Az uram! 
CECILE: Mit tartozik az én ügyem a 

kegyed urára? 
COLETTE : Majd mindjár t megtudja. 

5. JELENET 
Voltak, Edmond. 

EDMOND (belép jobbról): Parancsolsz, 
Colette? 

CECILE (megrettenve): Ejha! 
EDMOND: Nini, Cecile is itt van! 

Szervusz, te gyönyörű! 
CECILE: Szervusz, Zsuzsukám! 
COLETTE : Te vagy a Zsuzsu ? 
EDMOND: Én. Ez a név jól illik örök-

if jú kedélyemhez és jókedvemhez. 
COLETTE (felháborodva): Ilyen ci-

nizmus! 
EDMOND: Cinizmus? Dehogy is. őszin-

teség, vidámság, elégedettség. Irtózom 
a képmuitatástól. Isten őrizz, hogy hár-
munk közé valami félreértés furakodjék 
be. Megengeditek ? (Bemutató mozdu-
lattal.) A feleségem. A barátnőm! 

CECILE: Báró de N e r o d e í . . . 
EDMOND: Ez a név a Kramsen ötlete. 

Edmond Bolbec a becsületes nevem! 
CECILE: Nagysád . . . pardon, mester, 

kétségbe vagyok esve. Ha csak sejtettem 
volna, hogy Zsuzsu de Nerode a maga 
férje, h á t . . . egy szót se szóltam volna 
a dologról. 

COLETTE (csípősen): Azt elhiszcml 
CECILE : Borzasztó I Most nézhetek 

megint u j barát után. 
EDMOND: Szó sincs róla! Miért? In-

kább u j ügyvédet keress magadnak. Bol-
bec mester áthatva magasztos hivatásá-
tól, valószínűleg nem haj landó tovább is 
vinni az ügyedet. 

ÇOLETTE: Legyenek nyugodtak. Az 
én nyugalmamnak is van határa. Áten-
gedem másnak ezt a reménytelen ügyet. 
Védje más ezt az elvetemült teremtést. 

CECILE: Nem tetszik neki a dolog. 
Jobb, ha szakítunk. 

EDMOND: Soha! s 

COLETTE (haragosan és fenyegetően): 
Edmond ! 

EDMOND (Folytatólag Cecilenek): És 
most kérlek, menj szépen haza és 
vár j meg. Süssél egy jó almáslepényt. 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 
les 

Nemsokára ott leszek és viszek vacsorát, 
mint rendesen. 

COLETTE: Mint rendesen! 
CECILE: Jó. (Köszön.) Mester! Ugy-e 

nem mondja el senkinek a dolgot. Tet-
szik tudni, az ügyvédi t i t ok t a r t á s . . . 
Szervusz, Zsuzsu! 

EDMOND: Szervusz! (Kikíséri Cecilet, 
aki elmegy.) 

6. JELENET 
Colette, Edmond 

EDMOND (visszajön a küszöbről): 
Mondd csak Colette, milyen jogon hasz-
nálsz ilyen hangot a barátnőmmel, aki 
még hozzá kliensed is. A kicsike nem 
tehet semmiről. 0 elcsacsogta neked az 
egész történetet, anélkül, hogy sejthette 
volna, hogy a férjed vagyok. Ha valakit 
érhet szemrehányás, hát semmiesetre 
sem őt és még kevésbé engem. 

COLETTE: Talán engem? 
EDMOND: No, csakhogy kitaláltad. 
COLETTE: Ohó, ezt a taktikát már 

ismerem. Ahelyett, hogy szerényen vé-
dekeznél, szemtelenül támadsz. Régi 
trükk, ugy látszik elfelejtetted, kivel van 
dolgod. Kár a gőzért. 

EDMOND: Ugyan!? Ha ugy gondol-
koznál, mint asszony és nem mint ügy-
véd, rögtön belátnád, hogy nekem csak 
köszönet jár, nem pedig gáncs. 

COLETTE: Talán köszönjem is meg, 
hogy szeretőt tartasz. 

EDMOND: Ne azt köszönd, hanem azt, 
hogy csak kétesztendei házasélet után 
kezdtem más nőnek kurizálni. És kö-
szönd meg azt is, hogy mielőtt megtet-
tem, könyörögtem neked, hogy akadá-
Ivozd meg ezt a lépésemet. 
" COLETTE: Te? Könyörögtél? 

EDMOND: Emlékezz arra a napra, 
mikor kliens álarcában jutottam be hoz-
zád! Mit mondtam? „Nem birom to-
vább. Tennem kell valamit". De te meg 
se hallgattál! 

COLETTE: Meghallgattalak! Azt 
mondtad, hogy szeretnél változtatni az 
életmódunkon. Igazán nem gondoltam 
arra, hogy ez azt jelenti: „Keresek ma-
gamnak egy szeretőt!" 

EDMOND: Akkor még én se gondoltam 
arra. Csak éreztem, hogy valami két-
ségbeesett lépést fogok elkövetni. 

COLETTE : Ugy ! De mivel én se sze-
retek félmunkát végezni, vedd tudomá-
s u l . . . 

EDMOND: Válni akarsz? 
COLETTE: De még mennyire! 
EDMOND: Igazad van. Igy egysze-

rűbb a dolog. De arra ne számits, hogy 
az én hibámból mondják ki a válást. 

COLETTE: Persze, te nem követtél el 
semmi hibát. Muszáj nevetni! 

EDMOND: Csak nevess. 
COLETTE: Edmond! 

EDMOND (megáll): Tessékl 
COLETTE: Mond a szemembe, mit 

vétettem én ellened! 
EDMOND (ujjával a kép felé bök): 

Ezt 1 
COLETTE (csodálkozva): A portré-

mat! 
EDMOND: Nem! A ruhádatl Ezt a fe-

kete csuhát, ezt a gyászöltönyt.. Ez ruha? 
Ez citadella, mohos várrom, ősi kazamata, 
mely csak a törvényszék emberei előtt 
nyilik meg. Bezárva élsz a magadépi-
tett mesebeli várkastélyban, melynek u 
kertjében tücskök helyett paragrafusok 
csiripelnek. Nem érted és nem érzed a 
családi boldogság apró örömeit, mert ez 
az átkozott kosztüm eltakarja a szivedet. 

COLETTE: De kérlek! 
EDMOND: Pedig igy van! Mi marad 

számomra belőled, ha visszatérsz egy 
tárgyalásról? Semmi! Egy elcsigázott, 
fáradt, elgyötört asszony, aki alig 
várja, hogy ágyba kerüljön aludni. Ha 
néha mégis fér jnek merem magam érezni 
és bátor vagyok azt közölni veled, jogi 
vitát kezdesz, ahelyett, hogy eleget ten-
nél hitvesi kötelességednek. 

COLETTE: Szellemes vagy. Végered-
ményben mit kifogásolsz? A munkát, a 
karriért, a tehetségemet. Mivel én értel-
mes és önálló nő vagyok, a férjemnek 
okvetlenül szeretőt kell tartani ? Bemu-
tatod nekem a kedvesedet és még neked 
áll feljebb. Talán még én kérjek bocsá-
natot? 

EDMOND: Ez lenne a helyes. Mert te 
vagy az oka mindennek. Én, aki elveim-
nél és természetemnél fogva erényes em-
ber vagyok, belementem miattad ebbe a 
gyalázatba. De sose bocsátom meg ne-
ked, hogy megcsaltalak! 

COLOTTE (elképedve): No ne mond! 
EDMOND: Gondoltam én arra, hogy 

valaha is megcsaljalak? Azt hiszed, ne-
kem szórakozás, hogy lokálokban dő-
zsöljek, amerikaiakkal verekedjem és 
és lufiballonokat eregessek a levegőbe? 

COLETTE : A legjobban bosszant, hogy 
ha már okvetlenül barátnő kellett, miért 
választottad a földkerekség legbutább 
libáját ? Egy ilyen buta liba az én rivá-
lisom ! 

EDMOND: Éppen azért, mert olyan 
buta. Két esztendeje élek egy felsőbb-
rendű lénnyel, aki vállveregetőn beszél 
velem és oda se figyel, ha valamit mon-
dok. Ezek után persze, hogy megszédül-
tem ennek a libának az angyali buta-
ságától. Ez egy drága, egy közvetlen, 
egy ostoba! Ez meghallgat és megért en-
gem! 

COLETTE: Nahát, — összeilletek! 
EDMOND: Jól tudod, mit akarok 

mondani! Cecilenek soha sincs dolga, 
Cecile mindig rendelkezésre áll. Nem 
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kérdi hova megyünk, meddig maradónk. 
Ha hűvös van, sose felejti el megje-
gyezni „Tűrd fel a kabátodat, Zsuzsu" 
és akárhányszor mesélem el ugyanazt a 
viccet, mindig nagyot nevet raj ta . 

COLETTE (mosolyog): Ha csak ez 
kell neked, látod már én is nevetek. 

EDMOND: Igen, igen ezek a látszó-
lag jelentéktelen dolgok nagyon fontosak 
és hiányoznak nekem. Ha a feleségem 
csak egyszer leszállt volna a piedesztál-
ról és a sziv hangján szólt volna hozzám, 
sose fordultam volna máshova egy sze-
mernyi gyöngédségért. Mert én szerette-
lek téged Colette. Most is szeretlek. És 
sose szerettem mást, csak téged. Oh, Co-
lette, ha te lettél volna a játszótársam, 
a barátom, ugy mint régen. Emlékszel a 
hosszú nászutunkra? Akkor nem unat-
koztál velem. Milyen büszke voltál az 
u j cimedre: „Nagyságos asszony." A ho-
telpincértől fontoskodó arccal kérdez-
ted: „Nem látta az uramat?" És Athén-
ben! Mintha ma is látnám! Milyen dü-
hös voltál az aranylibériás portásra, aki 
következetesen kisasszonynak szólított. 

COLETTE (elgondolkozva): Athéni 
Milyen szép is volt! 

EDMOND: És Korinthus. Emlékszel? 
Hajnalban megfürödtünk az elhagyott 
tengerparton. Kettesben. És Schönbrunn. 
Emlékszel? Elloptál egy csipetnyit a 
Sasfiók szobájának fehér függönyébő l . . . 
No és a Lido? Ragyogtak a csillagok és 
mi azt mondtuk az öreg gondolásnak, 
hogy lassan evezzen és énekelt. Olyan 
csendesen forgatta a lapátot, hogy végül 
elaludt. És a k k o r . . . te a fehér kacsód-
nak egy felejthetetlen mozdulatával ösz-
szehuztad a kabin f ü g g ö n y é t . . . 

COLETTE (halkan): Hallgass! (Csen-
desen elkezd pityeregni.) 

EDMOND: Colettel Mi lelt? 
COLETTE: Te nem tudod ezt megér-

teni. 
EDMOND: Dehogy se. Beszélj! Most 

nem jogi dologról van szó. Mért ne tud-
nám megérteni? 

COLETTE (kis szünet után, nagyon 
halkan): Ha te itthon is olyan lettél 
volna, mint a nászuton, én se volnék 
ma az, aki vagyok . . . 

EDMOND: Megváltoztam? Én? 
COLETTE: Mikor erről a mesebeli út-

ról Párizsba visszajöttünk és elhelyezked-
tünk itt ebben a vadonatúj lakásban, te 
csak magaddal kezdtél törődni. Elren-
dezted a könyvtárat, a tornaszereidet, a 
nagy karosszéket délutáni álmaidhoz és 
egesz napokat a szivarjaid kiválogatá-
sával töltöttél el. Én kezdtem kiábrán-
dulni. Az álmok lovagjából, a forró-
vérű szeretőből, aki mindennap újra és 
újra elcsábitott az öreg Velencében, 
hirtelen szürke kispolgár letl. Oh nem 
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mondom, figyelmes, kedves és pontos; 
igazi férj . 

EDMOND : Ma is ugy szeretlek, mint az 
első napon. 

COLETTE: Lehet, de ennek a szerelem-
nek a megnyilvánulása már egészen más 
fonnák között t ö r t é n i k . . . Látod, Ed-
mond, nem elég az asszonytól azt kivánni, 
hogy mindig szófogadó legyen és jóked-
vűen nevessen elcsépelt anekdólákon. Fog-
lalkozni is kell vele, nevelni egy kicsit. És 
akkor elnyerted volna egy — nem mon-
dom, hogy elsőrangú — de mindenesetre 
egy intelligens asszony tökéletes szerel-
mét s nem kellett volna egy ilyen kis li-
bával összeállnod. Ha én megcsaltalak 
volna, elhiheted, én hozzád méltó férfivel 
csaltalak volna meg. 

EDMOND: Kedves 1 
COLETTE: Mert hiszen te azt mondod 

— a szerelem a nő egyetlen hivatása. Más 
nő, ha csalódik szerelmében, egyszerűen 
megcsalja az urát. De én, én nem csaltalak 
meg. Rég eltemetett álmokat támasztottál 
most fel a szivemben. Sohasem hittem 
volna, hogy valaha ennyire fogom saj-
nálni az elmúlt szerelmet. 

EDMOND: Colette. Miért beszélsz el-
múlt szerelemről. Ne hidd! Én értelek té-
gedl Mindenben igazad van . . . A szivarok, 
a háziasszony, a nagy fotel. Végre meg-
mondhatod, mi nyomja a lelkedet. Két 
esztendőt kellett várnod erre a megnyilat-
kozásra. Ha Cecile nem jön közbe, még 
várhatnék rá két évig. . . nem b a j . . . 
semmit se késtünk. Most folytatjuk a há-
zaséletet ott, ahol nászutunk után el-
hagytuk . . . Itt vagyunk, most jöttünk be 
a pá lyaudva r ró l . . . te nem vagy ügyvéd, 
társaságbeli asszony vagy, semmi egyéb. 
Kedves szép menyecske, aki szereti az 
urát s akit az ura imád. Az övé minden 
gondolata. Éljen az u j pár! Colette hagyd 
abba a mesterségedl 

COLETTE: Elment az eszed? 
EDMOND: Légy ú j ra nő! Akarod? Hidd 

el, az se rossz, szép asszonynak lenni. 
Szép asszonynak, akit mindenki bámul, 
akinek mindenki bókokat mond. Ha ket-
ten beállítunk a ragyogó étterembe, min-
den oldalról azt suttogják feléd, j a j de 
jó nő! Hidd el, nagyobb dicséret, mintha 
azt mondják, hogy „ ja j de jó ü g y v é d " . . . 
És verseket fognak irni hozzád Colette, 
verseket és én is ú j ra az leszek, aki a 
nászuton voltam : a te lovagod, udvarlód 
és szerelmesed. Imádlak ! (Szinte a fül-be 
súgja.) Colette I . . . Colette ! . . . Az öreg 
gondolás a l u d t . . . Huzd össze a függönyt. 
És most dúdolom a dalt. 

COLETTE: És . . . és . . . mi lesz az ak-
tákkal ? A kliensekkel ? 

EDMOND: Átadod más ügyvédnek. Sok 
az ügyvéd Párizsban és kevés az ügy. 
Hadd örüljenek . . . 
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COLETTE: Hadd gondolkozzam egy ki-
csit . . . nem lehet öt perc alatt egy egész 
élet munkájától megválni. (Hirtelen, dü-
hösen.) És a kis nő? 

EDMOND: Tyhü, erről egészen megfe-
ledkeztem! Nem lesz nehéz őt elintézni. 
(Leül és imi kezd.) Drága Cecile, én ma 
este a félnyolcas vonattal utazom az 
északi sarkra. Nem, ez egy kicsit valószí-
nűtlen. Félnyolckor nem indul vonat ! . . . 
(Elszakítja a papirt és másikat ír.) ,,Sze-
relmem ! Én már nem szeretlek." Ez se 
jó. Nem akarom megbántani. Megvanl 
(Írja.) „Drága kis Cecile, ne haragudj, de 
nem birom tovább. Én szívbajos vagyok 
és az orvos eltiltott minden izgalomtól," 

COLETTE (nevet): Ezt már ismeri. Ezt 
megérti. 

EDMOND: Látod, milyen nagyszerű az 
egész? (Csenget.) 

COLETTE (nevet): Ennek az angyalká-
nak milyen pechje van. 

EDMOND: Csak ne sajnáld, mert még 
meggondolom a dolgot. (Ír .) Madame 
Cecile Pointet. így ni! (Felkel.) 

ARTÚR (belép): Pa rancs ! 
EDMOND: Vigye ezt a levelet gyorsan. 
ARTÚR: Válasz van? 
EDMOND: Van, de ne várja meg. 
ARTÚR: Igenis. 
EDMOND: És telefonáljon a garageba, 

hogy a kocsi nyolc órára itt legyen. Nem 
vacsorázunk itthon. 

ARTÚR: Igenis. (El.) 
COLETTE: Hol vacsorázunk? 
EDMOND: Armenonvillében. Azt olva-

som. hogy ott remek magyar cigány van. 
Andalító bécsi keringőket játszik . . . (Fü-
tyül egy bécsi valcert.) 

COLETTE (folytatja a melódiát): Igen, 
i g e n . . . ez s z é p . . . (Lassan abbahagyja, 
gondolkozik.) 

EDMOND: Mire gondol? 
COLETTE: Semmi . . . Semmi. . . nem, 

tudom . . . egy kicsit félek . . . 
EDMOND: Gyere, szólj Leonának, hogy 

a legszebb ruhádat készitse elő. Azt az 
e z ü s t ö t . . . és a hermelines keppede t . . 
mint akkor. 

COLETTE (szemérmesen mosolyog): 
mint akkor. 

EDMOND: Addig én intézkedem, rende-
lek egy jó asztalt és légy szép és ú j ra nő, 
mint akkor . . . 

7. JELENET 
Colette egyedül 

COLETTE (elgondolkozón): Velence . . . 
gondola . . . szerelem ! (Leül a pianino 
mellé.) És v e r s . . . muzsika! (Játszik, 
elinte csak dúdol, aztán teljesen átadja 
magát a dalnak.) 

8. JELENET 
Colette, Valentin 

VALENTIN (aktával a kezében belép, 

csodálkozón megáll, ugy nézi Colettet, az-
tán melléje lopódzik, átszellemülten néz): 
Elhoztam. 

COLETTE (ránéz, mosolyog, már nem 
énekel, csak játszik). 

VALENTIN (dadogva): Ilyen tündéri 
szépnek még sose láttam, mester! 

COLETTE (feláll, végignézi, mustrálja 
Valentint): Hány éves maga, Valentin ? 

VALENTIN (a tekintet hatása alatt hát-
rál ): Bocsánat . . . elhoztam az aktákat . . . 
Parancsoljon! 

COLETTE (átveszi az aktákat, moso-
lyogva nézi Valentint, nyugodtan széttépi 
az iratot.) 

VALENTIN (rémülten): M e s t e r . . . az 
akták! 

COLETTE (bűbájosán): Nem ezt az ak-
tát kértem, — ügyetlen! Azt a másikat! 

VALENTIN (egyre hátrál): Melyik má-
sikat, könyörgök! . . . 

COLETTE (kacéran): Amelyik igy kez-
dődik. . . „tíz hónapja melletted élek". 

VALENTIN (boldogan felordít, kiránt 
a zsebéből egy papirt, hangosan dekla-
málva): 

„Tíz hónapja melletted élek . . . 
Te diktáltál és én irtam . . . " 

COLETTE (hirtelen): P s z t ! . . . halkan! 
(Suttogva): „Künn tavaszi pompa, a ter-
mészet zöld". 

VALENTIN: „És én a vádiratra sós 
könnyeket sírtam és azt suttogtam . . . 
mégis mozog a föld!" Szinte megszédül a 
boldogságtól.) Csakugyan. . . mozog h 
föld alattam! . . . Mester! 

COLETTE: Nem Mester! Több! . . . Co-
lettel 

VALENTIN (fölordít, hozzá akar ro-
hanni): C o l e . . . (de a szó a torkán akad, 
megtorpan, mert Edmond belép). 

9. JELENET 
Colette, Valentin, Edmond 

EDMOND (sugárzón belép): Telefonoz-
tam Armenonviliebe, hogy . . . (Meglátja a 
felhevült Valentint, meglepve megáll.) 

COLETTE (mosolygón. sugárzó asszo-
nyisággal, némi kis vésztjósló fenyegetés-
sel a hangjában): Akkor megyek és fel-
veszem az u j ruhámat. Azt az ezüstöt, a 
hermelin-keppel. (Ringó járással az ajtó 
felé megy.) 

EDMOND (hol Colettet, hol Valentint 
nézi, a fejét vakarja). 

COLETTE (az ajtónál megáll, visszanéz, 
valami uj, diadalmas mosollyal): És foly-
tat juk ott, ahol elhagytuk! (Mindkettőnek 
csókot int,) A viszontlátásig Edmond . . . 
A viszontlátásik Valentin! . . . (Eltűnik.) 

(A két férfi egymást nézi, — aztán el-
gondolkodva Colette után néznek.) 

Függöny 
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(Két hét múlva az iroda máskép-
pen berendezve. A két Íróasztal és a sok 
dossié eltűnt. Szép XVI. Lajos korabeli 
bútorok kerültek be a szobába. Kis asz-
talkák. fotőjök, virág stb. Colette ügyvéd-
ruhás fényképe sincs már a helyén. He-
lyette festmény, mely XV. Lajos korabeli 
kosztümben szép nőt ábrázol. Talán még 
jobb volna egy kívánatos női akt. Ez már 
nem iroda, hanem Colette boudoir ja. Késő 

délutánra jár az idő.) 

1, JELENET 
Edmond egyedül, később Artúr, majd 

Valentin 
EDMOND (beszél a telefonba): Halló! 

Igen, én vagyok . . Kezét csókolom már-
kiz . . . Köszönöm és ön ? . . . Holnap öt-
kor? . . . őrülten el vagyunk foglalva mos-
tanában. Meg kell néznem az előjegyzési 
n a p t á r t . . . (Kis noteszt vesz elő a zsebé-
ből és lapozza.) No, né . . . milyen f u r c s a -
Holnapra még nincs semmi programm . . . 
Köszönöm, akkor rendben v a n . . . Én 
mindenesetre eligérkezem, még mielőtt be-
széltem volna Colette-el, mert remélem, 
hogy neki sincs más t e r v e . . . Nem, ő 
nincs i t t h o n . . . Egész nap komissziózik... 
Fodrásznő, kalaposnő, varrónő . . . De-
hogy, kérem! Többet feléje se néz a bíró-
ságnak! Képzelheti! Én vagyok a legbol-
dogabb f é r j P á r i z s b a n . . . I g e n . . . Át-
adom . . . Kezeit csókolom márkiz. (Le-
teszi a halgatót, körülnéz, nagyon tetszik 
neki az uj berendezés. Kopogtatnak.) Le-
heti 

ARTÚR (belép): Egy kis csomagot hoz-

M i n d e n nő 

Ia htlsitő és frissítő 

A n i m o 
szilárd kölnivizet használja 

\
Ara : i és a pengő. ^ ^ 

Kapható patikában, drogériában. 

tak a nagyságos asszonynak. Kifizessem 1 
EDMOND: Mi van benne? 
ARTÚR: Valami illatszer. Itt a számla. 

(Átadja.) 
EDMOND (olvassa): Egy üveg pár-

főm . . . Mióta a tied vagyok." — De buta 
neveket találnak ki ezeknek a parfőmök-
nek! (Tovább olvas.) 600 frank! Tyhü, a 
kutyafáját! 

ARTÚR: Ezért nem mertem kifizetni. 
Gondodtam, hogy megkérdezem . . . 

EDMOND (vidáman): Sose kérdezze, 
Artúr . . . 600 frankos párfőm, az közszük-
ségleti cikk . . . Fizesse ki! 

ARTÚR: Egy hölgy is várja a nagyságos 
asszonyt. 

EDMOND: Küldje el! Nem fogadunk 
klienseket. 

ARTÚR: Ez nem kliens, hanem fehér-
nemüvarrónő, ki se látszik a dobozokból. 

EDMOND: Akkor várjon. A feleségem 
nemsokára itt lesz. 

ARTÚR: Igenis. (El.) 
EDMOND: (egyedül): Ez aztán nő! J a j 

de gyönyörül (Keresztül megy a szinen, 
egy vázában elrendezi a virágokat, a ke-
zébe vesz néhány prononszirzott pikáns 
francia hetilapot: a Vie Parisiennet, Riret, 
Souriret, Sans Gene-t) Ezek az igazi új-
ságok! (A papírok közé keverve egy doisset 
talált.) Mi ez ? Még van belőle ? (Olvassa.) 
Pick és társa contra Fouchard. Nohát ez 
hallatlan I (Kezében a doisseval a bal-
oldali ajtóhoz lép.) Valentin ur 1 Valentin 
ur I 

VALENTIN (belép): Tessék Bolbec ur! 
EDMOND: Kedves Valentin, vigye in-

nen ezeket az aktákat, még hírmondónak 
se marad jon belőlük. 

VALENTIN: Oh, bocsánat! Ugy látszik 
itt felejtettem. (Olvassa.) Pick és társa, 
antra Fouchard. Ezt keresem minde-
nütt . . . Köszönöm szépen . . . 

EDMOND: Nagyon kérem, még téve-
désből se hozzon be aktát ebbe a szobába, 
legfeljebb még két hétig. 

VALENTIN: Két hétig? 
EDMOND: Igen. Két héttel ezelőtt egy 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 
les 

hónapot mondtam magának az ügyek lik-
vidálására . . . 

VALENTIN: Ne tessék elfelejetni, 350 
perről van szó. 

EDMOND: Hol tart? 
VALENTIN: Ma délelőtt tárgyaltam 

Vorand mesterrel. Hajlandó 30 ügyet át-
venni. 

EDMOND. Helyes. 
VALENTIN: Igen, de most már 30 

klienssel kell megbeszélni. Sirnak, hogy 
a mester cserben hagyta ügyüket. 

EDMOND: Miért nem világosította fel 
őket? 

VALENTIN (hűvösen): Nem tartozik a 
hatáskörömbe. No és a levelek 1 Ma 57 
levél érkezett. Csupa gorombaság. Tetszik 
tudni, levélben mindenki jobban meg 
meri mondani vé leményé t . . . én is . . . 

EDMOND: Remélem, hogy ezeknek a 
leveleknek tartalmát nem közli a felesé-
gemmel . . . 

VALENTIN: Ma jött egy levél, melyre 
mégis illenék felelni. 

EDMOND: Kitől? 
VALENTIN: Az Ügyvédi Kamara elnö-

kétől. Tessék csak megha l lga tn i . . . „Ked-
ves jó kollegám és barátnőm 1 Gilbert 
Marissán asszony most ment el tőlem. 
Panaszkodott, hogy ön nem vállalja az 
ügyét. Véleményem szerint ezt a pert csak 
női ügyvéd viheti I Mielőtt Yvonne Car-
ta re-t ajánlanám, teszek magánál egy 
utolsó kísérletet. Gondolja meg a dolgot. 
Ez az ügy hivatva van arra, hogy meg-
koronázza a maga diadalmas pályafutá-
sát. őszinte hive és barát ja : Henri Ró-
bert." 

EDMOND: Hát ezt a levelet nem sza-
bad átadni Colettenek. 

VALENTIN: De kérem, Bolbec u r . . . 
EDMOND: Adja csak ide, majd én vá-

laszolok reá. (Átveszi a levelet Valentintól 
és gondosan elzárja a fiókba.) Köszö-
nöm. Maga igazán nagyon kedves . . . Be-
vallom őszintén, örülök is és busulok is 
a maga távozásán. Mert mint magánem-
bert nagyon szerettem. 

VALENTIN (zavartan): De kérem. Bol-
bec u r l . . . 

EDMOND: Mi az? Kellemetlen, hogy 
dicsérem? 

VALENTIN: Dehogy i s . . . Csak tessék 
folytatni. Én úgyis otthagyom a jogi pá-
lyát. Költő akarok lenni. Azt hiszem, a 
verseimből is meg tudok élni. Akarja hal-
lani egy költeményemet? 

EDMOND: Köszönöm. Majd talán, ha 
már az u j pályán lesz. 

VALENTIN: Van még egy okom a visz-
szavonulásra. Aki valamikor Bolbec mes-
ter munkatársa volt, u tána nem igen 
tudna más fiskális mellett dolgozni. 

EDMOND: Maga mindig csodálta a 
feleségem jogi képességeit. 

VALENTIN: Hogyne, kérem. Viszoni 
más részről örülök, liogy ú j ra társaságbeli 
asszony lett belőle. 

EDMOND (büszkén): Miattam tettel 
VALENTIN: Gratulálok. Bolbec url 

(Belelovalja magát, egyre meggondolatla-
nabb hévvel beszél.) Azelőtt is szép asz-
szony volt, nem mondom, de túlságosan 
tekintélyes . . . Ma kérem? . . . Bűbájos! 
Elragadó! Valóságos angyal! (Hirtelen 
észbe kap, más hangon.) Szóval, gratulá-
lok! . . . 

EDMOND (egy kicsit meglepte ez a 
hang): Mintha kevesebb tisztelettel be-
szélne róla, mint két héttel ezelőtt 1 

VALENTIN- Dehogy kérem! De ma 
már nem a hires ügyvéd, csak a szép asz-
szony! Nem furcsa? 

EDMOND (gyanakodva nézi): Elég 
furcsa. 

2. JELENET 
Voltak, Colette 

COLETTE (rendkívül elegáns délutáni 
ruhát visel. Szinte tuláradóan jókedvű. 
Igazi illatos, szép asszony): Jó estét. Ver-
non Suzy nyerte meg az első dijat. (A te-
leionhoz.) Kérem Passy 27—95. 

EDMOND: Az Isten éltesse! (Megcsó-
kolja.) Szervusz drágám! Milyen első di-
jat? . . . 

COLETTE: A márki nincs otthon . . . 
K ö s z ö n ö m . . . (Leteszi a kagylót,) Mi-
csoda, hát már elfelejtetted? Ma délután 
voit Claridgeben a nagy Charleston-ver-
seny. Hogy van, Valentin? 

VALENTIN (nagy tisztelettel): Köszö-
nöm szépen. (Veszi o Pick-féle dossziót és 
ki akar menni.) 

COLETTE: Szóval itt hagynak bennün-
ket az összes dossziék. 

VALENTIN: Igen, itt hagynak. 
COLETTE: Mégis csak el kéllene mesél-

nie, hogy rendezte el a dolgokat. Hány 
kollegával tárgyalt? 

EDMOND (közbelép): Majd legköze-
lebb. Te ne törődj semmivel. Valentin ur 
nagyon ügyes és hűséges munkatárs. Min-
dent elintéz. 

COLETTE: Köszönöm, kedves Valentin. 
EDMOND: Én is köszönöm. Maga iga-

zán nagyszerű ember. 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 

VALENTIN (zavarban): Jobb szeret-
ném, ba távollétemben méltóztanának di-
csérni. (El.) 

3, JELENET 
Colette. Edmond 

EDMOND : Kedves flu ez a Valentin. 
Kár, hogy hülyéi Hogy mulattál? Mi volt 
Claridgeben? 

COLETTE: Nagyszerű voltl Nyolcvan 
pár állott starthoz. Micsoda mulatságos 
párok akadtak közöttük! Volt egy fehér-
hajú öreg angol, tiszta piros volt az arca 
az i zga lomtó l . . . Táncolt egy kis nővel, 
pont idáig ért n e k i . . . (Mutatja a dereká-
nál.) Képzelheted, hogy megtapsolták! 
Suzynek a kis Longess vicomte volt a 
partnere. Fess, fekete flu. Nagyszerű gye-
rek! Meghívtam teára. 

EDMOND: Ugyl 
COLETTE: Milyen fáradt vagyok. (Be-

veti magát egy székbe.) De remekül mu-
lattam ! Remekül ! . . . 

EDMOND: Igazán? Nemcsak azért mon-
dod, hogy örömet szerezz nekem? így is 
érzed? 

COLETTE: Hogyne érezném. 
EDMOND: Azért kérdezlek, mert kissé 

váratlan ez a hirtelen változás. Ezt nem 
reméltem, 

COLETTE: Ez az én igazi hivatásom. A 
nagyvilági kedves szórakozás. A másik, az 
csak olyan kiruccanás volt. Most vissza-
tértem az igazi útra. Asszony vagyok . . . 

EDMOND: Colette, szeretsz? 
COLETTE: Hogyne fiam, hogyne . . . 
EDMOND (elgondolkozva): Akkor ne-

kem most boldognak kellene lennem. 
COLETTE (meglepve): És nem vagy az? 
EMOND: Magam előtt sem tudom pon-

tosan megrajzolni ezt az érzést. Tul köve-
telő vagyok, ez a baj. Érzem, hogy ez az 
ut sem hozzám vezet. 

COLETTE (az ég felé tárja karjait): 
Miket kell végighallgatnom! Edmond, tér j 
magadhoz! Hiszen két hete minden áldott 
nap együtt ebédelünk és vacsorázunk. 

EDMOND: De sose kettesben. Apropó! 
Valgeness márkiz meghívott holnapra öt-
órai teára. 

COLETTE: Elfogadtad a meghívást? 
EDMOND: Megnéztem a naptárt. Hol-

napra nincs programm. 
COLETTE (egy picit zavarba jött): 

Semmi? (Hirtelen.) Telefonáld csak meg 
nekik, hogy nem mehetünk . . . örülsz? 

EDMOND: Nagyon. És kettesben mara-
dunk holnap? 

COLETTE: Hogyne. Délután négyig. 
EDMOND: Csak négyig? 
COLETTE: Igen. A szegény Magdát ezer 

éve nem láttam (Zavartan, látszik, hogy 
hozudik.) Telefonált, hogy nem jól érzi 
magát. Meg kell látogatnom. 

EDMOND: Haragszom rá. Nagyon ta-
pintatlan volt velem. 

COLETTE: Mikor? 
EDMOND: Pár nappal ezelőtt a bulvá-

ron. A nagy torlódásban percekig álltak 
az autók egymás mellett. Véletlenül az 
autóm a Magdáé mellé kerü l t Rémes nő! 
A nagy motorbugás miatt csak ugy hal-
lottuk egymás szavát, ha ordítottunk . . . 
És Magda orditva érdeklődött a beleimről. 
Mindenki oda fordult, a soffőrünk majd 
legurult a nevetéstől. Később képzeld, mit 
orditott: „Persze, most már nem dolgozik 
Colette, ú j ra privát lett. Jó lesz vigyázni, 
barátom." 

COLETTE: Mért tett Magda ilyen: buta 
célzásokat? 

EDMOND: Mi az, hogy „jó lesz vi-
gyázni". Mit akart ezzel mondani Magda? 

COLETTE : Nem ismered Magdát ? 
„Hogy jó lesz vigyázni", hátha csak sze-
szély az egész és ismét visszatérek a 
pályára. És te hiszed ? Hát nem hallottad 
előbb, hogy milyen közönnyel érdek-
lődtem Valentinnál az ügyek felöl ? 

EDMOND: De. És nagyon örültem neki. 
COLETTE: Na látod! És ne panaszkodj, 

hogy nem vagyunk túlsókat együtt. (Mo-
solyog). Te igazán túlsókat követelsz . . . 

EDMOND (egy kicsit gondolkozott): 
Igazad v a n . . . Én boldog v a g y o k . . . Te 
boldog vagy ? 

COLETTE (szórakozottan): Én . . . 
É n . . . igen! (a telefonnál): És a központ 
nem jelentkezik . . . 

EDMOND: Milyen remek illatod van ? 
COLETTE (örül, hogyy másról beszél-

het. Vidáman): Mit szólsz hozzá? Az a 
neve : „Mióta tied vagyok." Annyira meg-
tetszett ez az illat, hogy rögtön küldettem 
magamnak egy üveggel. Nem is drága. 
200 frank az egész, (most veti le kalapját 
és kabátját). 

EDMOND (félre, boldogan): Hazudik! 
Már hazudik isi (fenn). Most jut eszembe. 
Valami fehérvarrónő vár rád . . . 

COLETTE: Igaz . . Artúr már jelen-
tette . . . Mesés dolgokat hozott. 

EDMOND: Siess fiam, még át kell öl-
töznöd. 

COLETTE: Én hamar kész vagyok . . . 
(indul bal fenéknek). 

ARTÚR (jobb fenékről jön és jelenti): 
Cecil Pointet nagyságos asszony. 

COLETTE (visszajön): Kicsoda Cecil 
Pointet. 

EDMOND: Ide mer jönni ? 
COLETTE: Biztosan meghozta a hono-

ráriumot. Vezesse be Valentin úrhoz. 
ARTÚR: Nem lehet k é r e m . . . A hölgy-

sürgősen beszélni akar a nagyságos asz-
szonnyal, vagy az úrral akar sürgősen 
beszélni. j 

EDMOND: Mit aka rha t ? 
COLETTE: Légv szives, beszélj te vele. 
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EDMOND: Én ? 
COLETTE: Én nem vagyok féltékeny. 

Viszont nagyon sietek. Persze, te azt sze-
relnéd, ha én most megpukkadnék a fél-
tékenységtől. 

EDMOND: Eltaláltad. Bocsánatot kerek, 
én már ilyen követelő vagyok. 

COLETTE (nagyon kedvesen): Te na-
gyon kedves vagyl 

EDMOND: Ez igaz. Artúr, vezesse be 
a hölgyet. 

ARTÚR: Igenis, (el). 
EDMOND: Most jut eszembe. . . Colette! 

Haza hozták az uj parfümödet. Ki-
fizettem. 

COLETTE: Jól tetted drágám. A n n y i . . . 
Annyi volt. Ahogy az előbb mondtam. Én 
megyek. (El.) 

4. JELENET 
Edmond, Cecile. 

EDMOND (egyedül, elgondolkozva): 
Nincs már egyenes lépése! Kacér és ked-
vesl És hazudik. Tökéletes asszony lett 
belőle. 

ARTÚR (bevezeti Cecilet és távozik.) 
CECILE (belép, igen szertartásosan): 

Ön fogad engem, Bolbec ur? 
EDMOND: Ha nincs ellene kifogása. 
CECILE: Jobb is, ha önnel intézem el 

a dolgot, bár a mesterrel is volna né-
hány szavam. A múltkor ugyan nagyon 
rosszul bánt velem és most se fog szíve-
sen látni. Hallom, hogy kibékülés volt 
maguk között. 

EDMOND: Ki mesélte? 
CECILE: Gróf Pougy. 
EDMOND: Igen. A feleségem ott-

hagyja a régi mesterségét és én nagyon 
boldog vagyok. 

CECILE: Gratulálok. Lássa, nem va-
gyok olyan, mint maga. Én nem békül-
tem ki olyan gyorsan az urammal. Pe-
dig ugyancsak csalogat vissza. Én válni 
akarok. Az ügyvédemnek szüksége van 
az iratokra, hát eljöttem értük. A mes-
terrel nem beszélhetnék? 

EDMOND: Nem értem. Valentin ur 
még nem küldte el az aktákat? (Beszól 
Valentinhoz): Pointet nagyságos asszony 
van itt az okmányaiért. Hoza be kérem. 
(Beteszi az ajtót és visszajön.) Most őrült 
kavarodás van nálunk . . . Rögtön hozza, 
egy pillanatnyi türelmet ! 

CECILE: Én igazán nem háborgattam 
volna, de az ügyvédem sürgeti a papiro-
sokat. 

EDMOND: Hogy van megelégedve ar 
uj ügyvédjével? 

CECILE: Nagyon. Biztos a havi 10.000 
frank tartásdíj. 

EDMOND: Azt sose leheít tudni. 
CECILE: Én tudom. Ha a biróság 

nem itéli meg. akkor az ügyvéd fizeti. 

EDMOND: Az ügyvéd? 
véd? Erre kíváncsi vagyok. 

CECILE: Nem mondhatom m e j 
vét. 

EDMOND: Miért? 
CECILE: Mert nős és a barátom. 
EDMOND: Csak nem? 
CECILE: Csak igen. Ezért kötelezte 

magát a 10.000 frank fizetésére. Már 
meg is kezdte a folyósítást. És fizeti 
addig, míg a törvényszék el nem ma-
rasztalja az uramat. Képzelheti milyen 
lelkiismeretesen viszi a pert. 

EDMOND: Kéozelem! És mondja, 
kedves Cecile, most boldog? Gondolja, 
hogy a szerelem tartós lesz? 

CECILE: H á t . . . ez se ideális dolog . . . 
a nős ember kiszámithatat lan. . . Maga 
folyton mutogatta magát velem, ez meg 
mindig elbújik . . .Nagy a gyanúm, hogy 
nem az én válóperem, hanem saját fe-
lesébe miatt. Köztünk maradjon — az 
asszony nagy hárpia. Igy aztán sohase 
járunk e g y ü t t . . . Vége a finom étter-
meknek, vége a színháznak, hogy a „Dög-
lött patkány"-ról ne is beszéljünk. Mit 
gondol, hol szoktunk találkozni? 

EDMOND: Az irodában. 
CECILE: Hivatalosan ott. De privát 

ügyben máshol. Bérelt egy kis legény-
lakást a Sík-utcában . . . Képzelje, milyen 
meredek a Sík-utca. (Mutatja.) Nincs az 
a taxi, amelyik fölvinne. Jó negyedórát 
kell mindig kutyagolnom. És mire a la-
kásba érek, kit találok ott, egy vén 
szerb tábornokot, egy felkötöttkaru hadi-
rokkantat, vagy egy mocskos kémény-
seprőt. 

EDMOND: Hogy hogy. 
CECILE: Ez mindig ő! Folyton más 

álruhában. Mondom, hogy nagyon fél a 
feleségétől . . . Szóval, vele is ba j van . . . 
Bizony Bolbec ur, nehéz a magamfajta 

C s i p k e 
S e l y e m 
S z a l a g 

B a t i s z t 
l e g o l c s ó b b á r o n 

d t v a t d r u h á z á b n n 

V i l . , K i r á l y - u í c a 5 3 . s z á m 
(Akácfa-utca sarok) 
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levő asszonynak 
íi. 
n megy vissza az 
gári gondolkozásá-
íeg a legjobban, 
irtelme. Az ilyen 
t. Valahol mindig 

ugy gondolja. Mert 
sose szerette a í c j ^ . . 

CECILE: Már bocsánat. Sőt, ha meg 
nem sértem, a férjem volt az egyetlen 
férfi, akit szerettem. 

EDMOND (nem hiszi): Csak nem? 
CECILE: Csak de. A házasságunk ele-

jén nagyon figyelmes volt. Én valósággal 
imádtam. Aztán közbejött az ő elfoglalt-
sága meg az enyém . . . Hja •—• ilyen az 
élet! Kezdtem másra és másokra gon-
dolni . . . igy aztán lassan vége lett a 
nagy szerelemnek. 

EDMOND (hirtelen eszébe jutt va-
lami): Vége lett? 

CECILE: Vége! Ezért mondom én, 
hogy a szerelmet újra lehet kezdeni, de 
sose ugyanazzal az emberrel. 

EDMOND: Ne mondja ! 
CECILE: Egy asszony akár ötven 

évig is szerethet egy férfit, de csak 
ugy, ha közben még öt percig se hagyja 
abba. Mi lelte magát? Olyan furcsa ké-
pet vág! 

EDMOND: Én ? ! Dehogy ! 
CECILE: Igen, igen. Mert azt mond-

tam, hogy a szerelmet nem lehet felme-
legíteni. Sose törödjön vele. Ez csak a 
nőkre vonatkozik. 

EDMOND: P e r s z e . . . É r t e m . . . Nem 
rám vonatkozik. . . (Látja Valentint 
belépni, fellélegzik.) Itt vannak az ira-
t a i . . . 

VALENTIN (balról jön az aktacsomag-
gal a kezében.) 

CECILE: Köszönöm szépen. (Megis-
meri Valentint.) Ahá, most ismerem 
meg. A költő, aki itatósra i r . . . 

EDMOND: Micsoda? 
CECILE: Na mit szól a macska a vers-

hez? (Az aktákat az asztalra teszi.) 
VALENTIN: Kérem asszonyom . . . 
CECILE (Edmondnak): Nem mesélte? 

Szerelmes a flu... Verseket gyárt egy 
barna hölgyhöz, aki egyáltalán nem ha-
sonlít hozzám, aki diktál neki. 

VALNTIN: De kérem, asszonyom . . . 

S II 
H Ó N A L J Á R Ó L 

karjáról, lábszáráról kiirthatja 
kellemetlen hajszálait 

D R . BIORISSOIV 
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EDMOND: Csak ne piruljon, kedves 
Valenti ur. A szerelem illik a maga ko-
rához. (Egg kicsit gondolkozik.) Egyéb-
ként minden korhoz illik. (Cecile egy 
mozdulatára.) Majd kikísérem. (Valentin-
nek.) Mondja meg a feleségemnek, hogy 
siessen, én is megyek á tö l tözni . . . 

CECILE: Bocsánat, hogy ilyen sokáig 
feltartottam, Bolbec ur . . . (Valentinhez.) 
Magának meg sok szerencsét a diktáló 
barnához. (Cecile és mögötte Edmond 
kimennek a jobb fenéken.) 

5. JELENET. 
Colette és Valentin 

VALENTIN (utána néz Cecilenek): Ezt 
a libát! 

COLETTE (a bal fenékről jön): Mi az 
Valentine? Mit keres itt egvedül? 

VALENTINE: Magát. A "férje rám bí-
zott egy üzenetet. 

COLETTE: Számomra? 
VALENTIN: Igen. Azt üzeni, hogy fel-

ment átöltözni. Szóval, van tiz nyugodt 
percünk. 

COLETTE (mosolyog): Azt üzente, hogy 
van tiz nyugodt percünk? 

VALENTIN : Ne gúnyolódjon velem. 
Ajándékozza nekem ezt a tiz percet. 

COLETTE: Valentin, maga nem kérne 
tőlem ilyesmit, ha tudná, mit akarok 
mondani. 

VALENTIN (ijedten): Szent isten, csak 
nincs valami baj? 

COLETTE : No, no . . . nyugodjon 
meg . . . és fogózzon meg szépen. . . Hol-
nap öt órakor nem mehetek. 

VALENTIN (konsternálva): Nem ? 
COLETTE: Az uram tudtomon kivül 

elfogadott egy meghívást. . . Majd leg-
közelebb, jó? 

VALENTIN : Milyen hangon mondja 
ezt! Mintha örülne, hogy füstbe ment a 
tegnapi találkozás. És én milyen dobogó 
szivvel vártam. 

COLETTE: Nem is tudom. Látja Valen-
tin, én ugy érzem, hogy ez a mi első 
találkozásunk nem is a kezdete, hanem 
a vége volna valaminek. 

VALENTIN (kétségbeesve): Lehetetlen! 
Virágok fogadják m a g á t . . . Kis csendes 
utca, senki se fogja észrevenni, amikor 
besurran a kapu alá. 

COLETTE (elgondolkozva): Remélem! 
És alkonyatkor, ha mosolyogva haza-
térek, senki se fogja tudni, hogy hol 
jártam. Kezdődnek a hazugságok és 
megkezdem én is azt az életet, melytől 
annyira irtóztam. Tehetek róla? Maguk 
akarták, hogy nagyvilági nő legyek . . . 
És most már igy se jó maguknak . . . 

VALENTIN (élénken): De i g e n . . . ne-
kem jó . . . És azt se akarom, hogy ha-
zudjon többet. Ne jöjjön vissza ide! 

COLETTE: Hogyan? 
VALENTIN: Maradjon nálam örökké! 
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Én szeretem magát és maga is s z e r e t . . . 
Álljunk emelt fővel a világ elé. A mi 
szerelmünk megéri, hogy büszkék le-
gyünk rá. Különben sem maradunk Pá-
rizsban. (Egyre növekvő szenvedéllyel.) 
Van egy nagybátyám Colorádóban, 
aranyásó. Szép foglalkozás ugy-e? Oda-
megyünk mi is Colettel Isteni lesz! Es-
ténként a sátorban a maga lábainál ülök 
és megirok egy szép szerelmi verset és 
boldogok leszünk. 

COLETTE: Menjen maga poéta ! Mi-
csoda fantázia! Szálljon le a fellegekből 
a földre. Én férjes asszony vagyok. Ne-
kem most már igen sok férfi udvarol. 

VALENTIN: P e r s z e . . . nem akar ja 
otthagyni az urát. Miatta hagyta el a 
pálváját, ne tagadja. 

COLETTE: Nem ő érte tettem, Valen-
tin. hanem a szerelemért! 

VALENTIN: Nem értem. 
COLETTE: A szerelem maga hiányzott 

az életből, ez a szent érzés, amiről azt 
hittem, hogy ismét viszaköltözött a szi-
vembe, drága, kedves flu, Valentin, elra-
gadó tervei vannak . . . Colorádó . . . 
a r a n y á s á s . . . kedves, kedves gyermek 
maga. 

VALENTIN (szenvedéllyel): Colette ! 
(Karjaiba veszi Colettet és megcsókolja.) 

COLETTE (kibontakozik): De kérem. 
Elment az esze! Itt nem szabadi 

VALENTIN: Hát h o l ? . . . M i k o r ? . . . 
Mondja! 

COLETTE: Mondjuk péntek . . . rossz 
nap. S z o m b a t o n . . . Igen, szombaton. Ed-
mond elmegy a klubjába. Én majd egy 
barátnőmhöz Ígérkezem és nem megyek 
el Magához megyek . . . Szombaton négy 
órakor . . . 

VALENTIN: I m á d o m . . . (A jobboldali 
ajtó nyílik.) 

COLETTE: Hallgasson . . . 
EDMOND (megjelenik a jobb ajtón és 

lassan előtérbe jön. Estélyi ruhában van. 
frakk vagy szmoking, mindegy; kezében 
virágcsokor.) 

6. JELENET 
Colette, Valentin, Edmond 

COLETTE (igyekszik uralkodni magán 
és ugy tesz, mintha egy megkezdett dis-
kurzust folytatna): Igen, ezt az ügyet 
csak Vorand mesternek kell a d n i . . . Ő a 
részvénytársasági perek legnagyobb szak-
értője . . . Azt hiszem, hogy a 230. §-al 
meg lehet menteni a dolgot. 

VALENTIN (ugyanaz a játék): Igen . . . 
dr. Vorand a legkiválóbb szaktekintély... 
Az 1902. évi 45. törvénycikket éppen ma 
reggel fejtegette előttem. 

EDMOND (közelükbe érkezik, mind a 
kettőt figyelmesen vizsgálja): Mi történt? 
Miért ez az izgalom? 

COLETTE: Ah, te is itt vagy? Igen ér-
dekes ügyről vitatkozunk. Felvetődött 

egy ritka jogi eset . . . Már fel is öltöztél? 
Nekem is sietnem k e l l . . . Szóval megér-
tett, Valentin? 

VALENTIN: Igen. Parancsol még ve-
lem? 

COLETTE: Köszönöm, minden rendben 
van. 

VALENTIN: Akkor bemegyek még egy 
kicsit dolgozni. (El bal.) 

COLETTE: Vár j meg, Edmond, hamar 
felkapom a ruháma t . . . (Meglátja Ed-
mond kezében a virágot.) Oh, milyen ked-
ves vagy. Ezt a virágot nekem hoztad? 

EDMOND (kelletlenül): Nem én hoz-
tam . . . Más k ü l d t e . . . Az előszobában 
vettem át. Parancsolj. Még levél is van 
hozzá. 

COLETTE (elkéri a levelet): Mutasd ! 
Oh, milyen kedves ! . . . Majd meghívom 
őt is t e á r a . . . Ki az, Edmond? Miért 
vágsz olyan kelletlen arcot? Hiszen csak 
miattad teszem . . . Magad mondtad, na-
gyobb dicséret, ha azt mondják, j a j de 
jó nő, mintha azt, hogy de jó ügyvéd. 
(Kis virágot tüz ki Edmond gomblyuká-
ba, az arcát nyomogatja.) Hadd mondják 
a kedvedért, hogy j a j de jó nő! Pá, fiam, 
a viszontlátásig. (Megcsókolja és kacagva 
kilibben.) 

7. JELENET 
Edmond egyedül, majd Artúr, később 

Robiscoul 
EDMOND (Utána néz elgondolkozva): 

Jó lesz egy kicsit vigyázni ba rá tom. . . 
De utálom ezt a m a g d á t . . . (Pár lépést 
tesz a szobában.) Nagyon szeret engem 
ez az a s s z o n y . . . Miattam hagvta ott a 
karrierjét. (Kis szünet.) Tyüh ! ö a barna 
hölgy I Hozzá irta versét I Ezt Ugyan 
megcsináltam. Sikerült rábeszélnem a 
szerelemre és most kiderül, hogy más szá-
mára kapar tam ki a forró gesztenyét. 
(Pici szünet.) Itt tenni kell valamit. (Leül 
és gondolkozik.) 

ÁRTUR (jön jobb fenékről): Robiscoul 
ur keresi a nagyságos asszonyt. 

EDMOND: Nincs idehaza. Elment. Én 
is elmentem. 

H A N G S Z E R E K ! ! 
Huzóharmonlkák . P 6.75-től 
Hegedű P 8.80 „ 

J Klarinétok . . . . P 10.8» 
Mandolinok . . . P 9.50 ., 
Gitárriterák . . . P 10.80 ,. 
Beszélőgépek . . . P 28.75 „ 
Trombiták . . . . P 38.80 .. 
Közvetlen szállítás a gyártási 
forrástól! 14.101) elismerő levél! 
Külön magyar levelezési osztály! 
Kérje levelezőlapon képes főár-
jrgyzékünket, melyet díjmente-

sen küldünk. 
MEINEL ís HEROLD hanoszergvár 

KUngenthal 14(8 •>. (Száliorizág) 
• -
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ARTÚR: Igenis. (El.) 
EDMOND: Pont látogatóra vagyunk 

most berendezve. 
ROBISCOUL (dühösen beront Arthur-

ral): Micsoda viccek ezek? Senki sincs 
itthon? Hát ez az ur kicsoda? 

ARTÚR: De uram . . . 
ROBISCOUL (erőszakosan): Hagyjon 

engeml 
EDMOND: Kérem, mit óhajt? 
ROBISCOUL: Először is, kihez van sze 

rencsém? 
EDMOND: Edmond Bolbec a nevem. 
ROBISCOUL: A tisztelt f é r j ! . . . örven-

dek. Könyörgöm, uram, fogadjon engem 
két percre. 

EDMOND (kelletlenül): Nem bánom.. 
Artúr, kimehet. 

ARTÚR: Igenis. (El.) 
ROBISCOUL: Azért kérek öntől két 

percet, mert ön a fé r j a házban. Kérve 
kérem, eszközölje ki, hogy Bolbec mester 
fogadjon. 

EDMOND: Micsoda maga? Kliens? 
ROBISCOUL: Igen, kérem. 
EDMOND: A feleségem nem foglalko-

zik többé az irodával. 
ROBISCOUL: Na szépen vagyunk. (Kő 

rüinéz.) Csakugyan. Hol van innen az 
Íróasztal? Ugy-e, volt itt egy Íróasztal? 

EDMOND: Hogyne! És tele volt a szo-
ba jogi könyvekkel, aktákkal! Micsoda 
szép idők voltak azok! 

ROBISCOUL: Már nem ügyvéd! Ez ka-
tasztrófa! 

EDMOND: Miért? A segédje még mű-
ködik. (Magában.) Igen, ő még működik 
(Fenn.) Rögtön hivom. 

ROBISCOUL: A segédet? Isten őrizz! 
Nem kedvelem ezt az embert! 

EDMOND: Én se. 
ROBISCOUL: A mesterrel szeretnék 

beszélni, az én ügyem az ő kezében van. 
ö dirigálja az egészet. Nincs joga hozzá, 
hogy pont azon a napon vizbe hagyjon, 
mikoT az ügy ilyen szenzációs fordulatot 
vett. 

EDMOND: Volna szives máskor jönni. 
A feleségem ma nincs abban a hangulat-
ban, hogy valakivel tárgyaljon. Ami azt 
illeti, én se . . . Nehéz az élet kérem . . . 
Két évvel ezelőtt vettem el ezt az asz-
szonyt . . . Bocsánatot kérek, olyan dol-
gokat kezdek mesélni, ami önt nem ér-
dekli . . . 

ROBISCOUL: Ne zavartassa m a g á t . . . 
Ehhez én is hozzá vagyok szokva. Ebben 
a házban mindenki azzal fogad, hogy el-
meséli kisded személyes ügyeit. Az ügy-
védhelyettes azzal kezdte, hogy minden 
átmenet nélkül elmesélte, hogy szerelmes. 

EDMOND: Ugylátszik, mindenki elme-
séli. 

ROBISCOUL: Mikor másodszor jöttem, 
akkor a mester volt nekikeseredve, hogy, 

aszon<»"a, az uram későn jár haza . . . 
EDMOND (sóhajt): Akkor még szere-

tett. 
ROBISCOUL: Már nem szereti? 
EDMOND: Tudom is én. . . Ne beszél-

jünk erről. 
ROBISCOUL: De csak beszéljen ró la . . . 

Beszéljen magáról. Ha majd befejezte, 
én is elmesélem az én ügyeimet . . . Biz-
tosítom róla, hogy nem mindennapi élet. 

EDMOND : Már emlékszem a maga 
ügyére. A feleségem mesélte egyszer, mu-
lattatni akart vele. . . 

ROBISCOUL: No és mulatott? 
EDMOND: Sokat nevettem. 
ROBISCAUL: Hát uram, ha már az ele-

jén annyit nevetett, akkor félek, ha ,a 
folytatását meghallja, gurulni fog a ka-
cagástól. 

EDMOND: Van már folytatása is? 
ROBISCOUL: Hát nem olvasta a reg-

geli lapokat ? 
EDMOND: Nem. Este szoktam újságot 

olvasni. Az ágyban. 
ROBISCOUL: Hát kérem. Ide figyeljen. 

Meg fog pukkadni a nevetéstől. Én Ro-
biscoul. a híres, tisztességes ember, a 
becsületesség mintaképe, a szó szoros ér-
telmében betöréses lopással és gyilkoság-
gal vagyok vádolva. 

EDMOND: És mit tehetek én az érde-
kében? 

ROBISCOUL: Kérje hatalmánál fogva 
beszélje rá a feleségét, hogy foglalkozzék 
ismét az ügyemmel. 

EDMOND (meglepve): Hogy foglalkoz-
zék vele ? 

ROBISCOUL: Könnyű rávenni valakit: 
„ í r jon utána egy kis z é ró t . . . vegyen ki 
a kasszából 150.000 frankot, én majd 
úgyis felmentetem". . . Mikor aztán az 
ügyek kezdenek komplikálódni, egysze-
rűen azt mondani : „bocsánat, tévedés, 
már nem vagyok ügyvéd". Hát lehet va-
lakivel így eljárni? 

EDMOND (gondolkozik): Szóval, ez az 
ügy maga szerint szenzációs bünperré da-
gadt. 

ROBISCOUL: Ez az kérem: Szenzációs! 
EDMOND: Olyan ügy, amelyikről so-

kat vitatkoznának a jogászok. 
ROBISCOUL : Vitatkoznának, de nem 

védenének. Viszont Bolbec mester ismeri 
az ügyet. . . Látta nőni, terebélyesedni. . . 
Ö nemcsak védő volt, hanem ha szabad 
magamat igy kifejezni, munkatárs is. Én 
őt akarom védőnek ! 

EDMOND: De hát voltaképpen mi tör-
tént azóta ? 

ROBISCOUL: őnagysága tanácsához hi-
ven, elrohantam a kasszához, hogy kiemel-
jem a kőszivü apának, leendő apósomnak 
járó 150.000 frankot . Ki akarom nyitni, 
hát elvesztettem a kulcsot. Mit lehet itt 
tenni? Ki kell nyitni erőszakkal. Igen ké-
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rem de ehhez nem értek, nem szoktam 
betörni, mert mint már emiitettem rend-
kívül korrekt úriember vagyok. . . Szeren-
csére eszembe jutott, hogy jó ismeret-
ségbe vagyok Latignasse úrral, az ismert 
szaktekintéllyel, aki különben szintén 
kliense a mester nagyságának. Megyek 
megkeresni ezt az u r a t . . . Nehéz őt meg-
találni, mert nincs bejelentett lakása. 
Végre elcsíptem egy zugszállóban. „Talán 
megint ajánló levél kell?" kérdezte. Mon-
dom : „Nem kedves barátom, ezúttal egy 
kasszát kéne megfúrni." „Szívesen", 
mondta. Ma este úgyis szabad vagyok. 
11 órára randevút adtunk egymásnak a 
kapu előtt. Pontosan megérkezett felmen-
tünk a pénztárszobába és megnézte a 
s zek rény t . . . „kis üzlet" — mondta gú-
nyosan. Kivett a zsebéből egy furcsa kis 
szerszámot bekapcsolta a villanyvezeté-
ket, és egyszerre tüzet okádott az egész 
miskulancia. 

EDMOND: No és kifúrta? 
ROBISCOUL: Ugy szelte azt a vasszek-

rényt, mint a vajaskenyeret. Én nagy 
tisztelettel bámultam, amikor csak egy-
szerre nyílik az aj tó és beállít a házmes-
ter. . . Hallotta a lármát eljött megnézni, 
hogy mi történik. . . Latignasse leteszi a 
fúrót és szórol-szóra azt mondta: „Na, 
kész a kocsi 1 Ez a slemil ide hozza a 
zsarukat és behékliznek. Ezt most mu-
száj gajdeszba küldeni." Én egy szót sem 
értettem az egészből mert nem tudok 
csibészül: azt mondtam tehát: „tegye azt 
tiaml" Erre egy kalapáccsal leütötte a 
házmester t Az elkezdett ordítani, össze-
csődültek a szomszédok és a fickót le-
fogták. 

EDMOND: Magát nem? 
ROBISCOUL: Idejekorán ellógtam. Nem 

szeretek ilyen dolgokba keveredni. Fel-
használtam a zűrzavart és a melléklép-
csőn angolosan elugrottam. Természete-
sen nagyon szomorúan, mert mondanom 
sem kell, a 150.000 f rank még mindig 
nem volt a zsebemben. Pechem volt. 

EDMOND: A házmesternek is. 
ROBISCOUL: Az igaz. Reggel aztán ke-

zembe veszem az újságot, hát mit látnak 
szemeim ? Az első oldalon egy menkü 
nagy cikk : „Borzalmas bűntény a Saint 
Denis-utcában. Két apacs leütött egy 
házmesert. Latignasset letartóztatták, Ro-
biscoult keresi a rendőrség." Kérem ez 
gyalázat. Én vagyok apacs ? Én vagyok 
gyilkos ? Bocsánat, én tetőtől talpig 
tisztességes, kipróbált, hűséges pénztárnok 
vagyok. Esküszöm, hogy hozzá se értem 
ahhoz a kotnyeles házmesterhez. A ház-
mesternek vállalni kell a védelmet. Ki kell 

állnia a fórumra és szétharsogni : „Ro-
biscoul ártatlan I" Kötelesssége kihúzni 
ebből a piszkos ügyből, melybe az igaz-
ságszolgáltatás minden áron bele akar 
keverni. 

EDMOND (csenget): A maga ügye ba-
rátom figyelmet é r d e m e l . . . Én azt hi-
szem . . . én remélem. (Artúr belép). Le 
gyen szives, mondja meg a nagyságos 
asszonynak, hogy ha felöltözött fáradjon 
be, sürgős ügy. 

ROBISCOUL: Nagyon sürgősl 
ARTÚR: Igenis, (el). 
ROBISCOUL: Hálásan köszönöm. Kezd 

az ügyem jóra fordulni. Ha Bolbec mester 
a kezébe veszi, meg vagyok mentve 1 Meg 
kell mentenie, mert reggel óta ugy élek, 
mint a kivert kutya. Nem merek haza 
menn. Nem ebédeltem. Nem merek beülni 
a k o r c s m á b a . . . Fekete szemüveggel já-
rok és meghúzódok a sötét utcában, én, 
Robiscoul, a becsületesség mintaképe 1 . . . 
Rémes 1 

EDMOND: Nem értem az egész dolgot. 
El tudott idejében lógni, miért vádolják 
magát a bűnténnyel. Miért akar ják be-
csukni ? 

ROBISCOUL (türelmetlenül): Az isten 
áldja meg, olvassa el már azt az újságol. 
Latignasse, az a csirkefogó, rám akarta 
kenni az egészet. Azt mondja, én keres-
tem fel, én beszéltem Já, ő csak eszköz 
volt az én kezemben. 

8. JELENET 
Edmond, Robiscoul, Colette 

COLETTE (belép estélyi ruhában. Krém 
kepp. Nagyon elegáns, jobbról): Mi tör-
tént drágám ? 

EDMOND: Robiscoul ur keres, an-
gyalom I 

COLETTE: Robiscoul ur ? 
ROBISCOUL: Igen mester! Nem zava-

rom ? Bálba készül ? Gyönyörű ruha. 
COLETTE: Mért nem hivtad Valentint ? 

Jól tudod, hogy én már nem foglalko-
zom az irodával. 

ROBISCOUL (Edmondhoz): Uram, ne 
hagyjon a vizben ! 

EDMOND: Ugy érzem, hogy ez mégis 
rád tartozik. Lelkiismereti kérdés. 

ROBISCOUL: Ugy van, ugy van! 
EDMOND: Robiscoul ur ügye váratlan 

fordulatot vett. 
COLETTE: Tudom. Átfutottam ma a 

lapokat. 
ROBISCOUL: Hálistennek ! 
COLETTE: Nem okos, amit maga 

csinált, Robiscoul ur 1 
ROBISCOUL: De kérem. Én semmit se 

csináltam! Elvesztettem a kulcsot, azért 

s i o p i a , a a j i o l t , u a t t a a * « e l l e s . - I d s A U « a r e -
A p o l i « I - U i é p l t , S l i t « t i t . 

KÉSZÍTI : RÁCZ SZ. JÁNOS GYÓGYSZERTÁRA 
KiskuulidJas, KossutU-utca 1. szám. 
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kellett hivnom Latignasset. Én hozzá se 
nyúltam a házmesterhez. Erre becsület-
szavamat adom, ha kell a biróság 
előtt is. 

COLETTE: Ez lehet, kedves Robiscoul 
ur, de még se vesz be az ember társnak 
egy közismert kasszafurót és hivatásos 
gyilkost. 

ROBISCOUL: Kérem, a Latignasse egy 
nagyon rendes ember. Az ő révén jutot-
tam ehhez az irodához. 

COLETTE : No nem baj. Én ajánlok 
magam helyett egy jó ügyvédet és re-
mélem, hogy 5 évvel megússza az egész 
dolgot. 

ROBISCOUL (megdöbbenve): Milyen 5 
évvel ? 

COLETTE: ö t évi börtönnel. 
ROBISCOUL (felugrik): Én nem akarok 

börtönbe menni. Én ? börtönbe ? Micsoda 
ötlet. 

COLETTE: Menjen el Paul Manosau-
hoz. Remek ügyvédi Ugy kiabál, hogy 
megijednek az e s k ü d t e k . . . Talán le 
lehet még nyomni egy-két évet. 

ROBISCOUL: Ezt az urat nem isinerem! 
ö sem ismeri az ügyemet, hogy állítsak 
be hozzá ? Nem ő mondta, hogy vegyek 
ki a kasszából 150.00 frankot ! 

COLETTE: Ezt én se mondtam ! Nem 
mondok ilyen ostobaságot 

ROBISCOUL: Majdnem azt mondla . . . 
Éppen t e l e foná l t . . . Ideges tetszett lenni, 
mert Bolbec ur nem jött haza idejeko-
rán . . . Közben azt mondta nekem : „ha 
maga kinyitotta volna a kasszát és ki-
emelte volna a pénzt, szenzáció lett volna 
belőle . . . elértem volna, hogy felmentsék 
és ez nagy sikert jelentett volna szá-
momra." 

EDMOND: Ezt mondtad ? Colette ? 
ROBISCOUL: Ezt. Most képzelje magát 

az én h e l y e m b e . . . Higyje el mester, 
nincs joga elhagyni engem ebben a nehéz 
órában 

CLETTE: Lássuk csak . . . Hiszen maga 
el se vette a 150.000 frankot. 

ROB1SCUL: Nem kérem. Nem volt 
időm. 

COLETTE: Hozzá se nyúlt a házmes-
terhez ? 

ROBISCOUL: Esküszöm az Izabella 
életére. 

COLETTE: Akkor maga ártatlan, ba-
rátom. Nincs szüksége ügyvédre. 

ROBISCOUL: Igen kérem és az a gaz-
ember Latignasse azt vallja, hogy én va-
gyok a felbujtó. 

COLETTE (vállat von): Egy apacs val-
lomása nem számit. 

ROBISCOUL: Igen de Maro Giatteri, 
a hires ügyvéd védi ezt az apacsot. 

COLETTE (felugrik): Kicsoda? 
ROBISCOUL: Moro Giatteri. Benn van 

az esti lapokban. 

COLETTE: Jó alak ez a Latignasse. 
Én mentettem fel két év előtt és most 
más ügyvédhez fordul. 

EDMOND: Biztosan hallotta, hogy már 
nem praktizálsz. A betörővilágban hire 
fut ennek. 

ROBISCOUL: Mégis csak furcsa volna, 
ha ebben az ügyben Latignasset védené 
és nem engem. 

COLETTE: Én nem védek senkit I Sen-
kit sem védek! Mi csak diskurálunk. (Kis 
szünet): Moro Giatteri! Miért vállalta ezt 
az ügyet ? Mit akar megmondani a bi-
róság előtt. 

EDMOND: Tiszta dolog. Mindent i 
fog kenni Robiscoultra, a becsületessé,, 
mintaképére. 

COLETTE: Hol vannak a bizonyité-
kok ? Latignasse szava nem sokat ér a bi-
róság előtt. 

EDMOND: Elfelejted, hogy a szomszé-
dok látták a tett színhelyén Robiscoul 
urat. Mit keresett ott ? Ez már bizonyíték 
Giatteri kezében. 

COLETTE: Ugyan nevetséges. Robis-
coul, a hűséges hivatalnok, a kései órák-
ban is dolgozott. Munkaasztalára gör-
nyedve rótta a betűket, amikor egyszer 
csak a házmester jajgatására lett figyel-
mes. Felugrott és a színhelyen termett 
pár pillanattal megelőzve a szomszédokat. 

EDMOND: És miért lógott meg a hátsó-
lépcsőn? 

COLETTE: Pardon, nem lógott meg. 
Látta, hogy Latignassot már lefogták, 
gondolta : „itt már nincs keresni valóm." 
Nyugodtan hazament és az i tán . . . Hogy 
lehet még csak gondolni is arra, hogy ez 
a tisztességben megkopaszodolt ember egy 
betörővel áll össze. Miért kellett neki 
kasszát fúrni, mikor nála van a kulcs V 
Miért kellett neki kasszát fúrni, mikor 
kétségtelen, hogy 400.000 frankot örököl 
nevezett Bonillettől. Ezen nyugszik az 
egész per, uraim. Ha én be tudom bizo-
nyítani, hogy az ötödik nulla a megboldo-
gult keze irása, akkor nincs semmi baj. 
És Moro Giatterival szemben, nem két-
séges, hogy be fogom bizonyítani. S akkor 
garantálóin a felmentést. Te, Edmond, 
mit szólnál hozzá, ha ezt az ügyet még 
vállalnám. 

EDMOND: Engem ne kérdezz. Te tu-
dod, hogy mit kell tenned. 

COLETTE: Hát jó. Vállalom. Köteles-
ségem ! 

ROBISCOUL (boldogan): Óh köszönöm. 
Tudtam, hogy ez a szenzációs ügy csábí-
tani fogja. 

COLETTE: Most lássunk a munkához. 
Robiscoul ur, maga rögtön jelentkezik a 
rendőrségen. 

ROBISCOUL (ijedten): Muszáj ? 
COLETTE: Feltétlenül. A lapok tele 

vannak, hogy maga a gyilkos és maga a 
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fülebotját se mozgatja. Azt mondja a 
rendőrségen, hogy nem is látott lapokat. 
Vannak, akik csak este olvasnak újságot. 

ROBISCOUL (Edmondra mutat): Ez 
igaz. Itt a tanúm. 

COLETTE: Menjen is már. Ugorjon 
egy taxiba. Vigyázzon, nehogy útközben 
lefogják. Nagy kiilömbség, hogy valaki 
önként megy vagy viszik a rerdőrségre. 

ROBISCOUL: Amilyen peches vagyok, 
még elfognak útközben. Nem kisérhetne 
le valaki a kapuig. Ha talán a mester 
volna olyan szives, hogy igazoljon ha el-
visznek. 

COLETTE: Sajnos, nekem nincs időm... 
ROBISCOUL: Akkor talán Bolbec ur. 

Mindig olyan jó volt hozzáml . . . 
EDMOND: Én? (Egy óvatlan pillanat-

ban, amikor Colette nem látja, a fiókból 
kiveszi az ügyvédi kamara elnökének le-
velét és az asztalra teszi.) 

ROBISCOUL: Igen, igen. . . Tegye meg 
nekem. . . Egy perc az egész. 

COLETTE (int, hogy megteheti.) 
EDMOND: Nem bánom, lekísérem. 
ROBISCOUL (aggódva útközben): De 

kérem, mester, nem tarthatnak engem 
sokáig a rendőrségen? 

COLETTE: Ki van zárva, legfeljebb 24 
óráig. . . 

ROBISCOUL: Azt még ki lehet b i rn i . . . 
COLETTE (folytatja): . . . aztán átkí-

sérik az ügyészségre. Majd meglátogatom. 
ROBISCOUL (rémülten): Most már 

kész vagyok. Ajánlom magamat. 
EDMOND Rögtön visszajövök. (El Ro-

biscoutlal.) 
9. JELENET 

(Colette, majd Cecile.) 
COLETTE (egyedül): Furcsa, ismét 

ügyvéd lett belőlem. . . (Az asztalon észre 
veszi a levelet.) Ez micsoda? (Olvassa.) 
A Gilbert-Morinon ügy. . . Hogy diadal-
mas pályafutását megkoronázza. 

CECILE (belép): B o c s á n a t . . . Senkit se 
találtam az előszobában. . . Itt felejtettem 
az iratokat. 

COLETTE (fölényesen): Ez volt a z ? 
Tessék! 

CECILE: Köszönöm. 
COLETTE: Volt szerencsém. 
CECILE (megmozdul): Alászolgája 

nagysád ! 
COLETTE (hallgat.) 
CECILE: Néhány szavam volna Önhöz. 

De a kedves férjének nem szabad tudni, 
hogy én ezt elárultam. . . 

COLETTE: Nem találkozott az uram-
mal? Most ment le. 

CECILE: Nem kérem, én liften jöttem. 
COLETTE: Szíveskedjék rövidrefogni a 

mondanivalóit. Sietek. 
CECILE: Látom. Milyen sikkes ez a 

ruha. Hol dolgoztat ? 

COLETTE: Azért jött, hogy megtudja a 
varrónőm cimét? 

CECILE (dühbe jön): Olyan zsémbes 
már, mint egy vénasszony. Pedig ha 
tudja, hogy miért jöttem, örömében 
össze fog csókolni. 

COLETTE : Maga ugylátszik összeté-
veszt az urammal. 

CECILE (ünnepélyesen): Asszonyom I 
Ezennel becsületszavamra kijelentem, 
hogy a bé férje és én nem csaltuk meg 
kegyedet. 

COLETTE: Tessék? 
CECILE: Nem csaltuk meg. 
COLETTE: De hiszen. . . 
CECILE: Együtt vacsoráztunk, együtt 

lógtunk a Montmartera, együtt ettük az 
almáslepényt, csókolóztunk is, de nem 
csaltuk meg. . . 

COLETTE: Hogy lehet az? 
CECILE: Tessék elhinni, nem raj tam 

múlott . . . én még ilyen embert nem lát-
tam. Udvarolt nekem, meghódított és 
amikor arról lett volna szó . . . vannak 
vásott gyerekek, akik éjjel becsengetnek 
a kapun . . . a csengő szól, a házmester 
meghallja . . . feltápászkodik, magára 
kap valamit és kimegy . . . kinyitja a 
kaput . . . hát a gyerek már nincs o t t . . . 
már régen egy másik kapunál csenget. 

COLETTE (nevet): Szóval az uram 
megnyomta a gombot. 

CECILE: De elszaladt, mire a házmes-
ter kaput nyitott. 

COLETTE (nevet): Nahát ez kedvesl 
CECILE: Magának persze kedves. De a 

házmester dühöng. 
COLETTE: Ne dühöngjön. Van ház, 

amelynek kapuján csengetnek olyanok is, 
akik nem szaladnak el. 

CECILE: Szerencsére! Hát kérem, csak 
azt akartam mondani, ne higyjen az urá-
nak. Az egy szájhős! 

COLETTE: Maga igazán aranyos. 
CECILE : Legszívesebben visszaadnám 

önnek az ügyemet . . . De nem tehe tem. . . 
A mostani ügyvédemtől apanázst kapok. 

COLETTE: Hogyan? 
CECILE: Jó barátságban vagyunk. . . 

A részletekkel nem f á r a s z t o m . . . Isten 
önnel. És ne felejtse el, hogy a fér je egy 
szájhős. . . (Indul és visszafordul.) A se-
gédjének mondjon fel. . . Szerelmes a 
fiatal ember és még csak nem is belém. 

COLETTE (kezet nyújt neki) : Isten 
áldja meg kedves. (Kikíséri az ajtóig, Ce-
cil el.) . 

Szőrmebundákat 
minden kivitelben 

Bodnár József 
képesített szücsmesternél 
Budapest, V. Nádor ucca 15. 

Teletón T. 212-79 
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10. JELENET 
(Colette, majd Edmond.) 

COLETTE (elgondolkozva): Vásott kö-
lyök . . . felzavarni éjnek idején a sze-
gény házmestert. . . (Ismét előveszi a le-
velet és izgatottan olvassa.) Ilyen hangon 
még sose irt nekem az elnök u r . . . (Új-
ból olvassa.) 

EDMOND (megjelenik): No, felültet-
tem az öreget. . . 

COLETTE: Aranyos, buta teremtés. 
EDMOND (megjátsza): Milyen levél az 

â kezedben ? 
COLETTE : Henri Robert küldte, az 

elnök. Unszol, hogy fogadjak el egy 
szenzációs ügyet. Ha nem volna ellene 
kifogásod, én elvállalnám. . . Ezt az 
egyet. . . 

EDMOND (álszomorusággal): A mester-
séged láza ismét hatalmába kerít. Egy 
olyan kivételes tehetséget, mint a te jogi 
zsenid nem lehet megfojtani. 

COLETTE (elámulva): Edmondl Tudod, 
hogy mit beszélsz? Mennyit kinlódtál ve-
lem, mig sikerült meggyőznöd, hogy 
hagyjam ott a pályát. És most ismét be-
leeeveznél. . . 

EDMOND : Nem egyezem bele, csak 
belenyugszom. 

COLETTE (Valentin szobája felé vet 
egy tekintetet): Szóval ú j ra Bolbec mes-
ter legyek. Talán jó lesz . . . jobb lesz . . . 
(Elgondolkozva, néz maga elé.) 

EDMOND (igen könnyedin): Igen ta-
lán jobb lesz. 

COLETTE (hirtelen hozzáfordul): De 
mi lesz veled, Drágám? Visszatérsz ismét 
a mozihoz ? Kiállításokhoz ? És Cecile 
Pointethez. (Megfeledkezik magáról.) Egy-
szer becsöngetsz hozzá és mégis várod, 
amíg kijön a házmester. 

EDMOND (meglepve): Micsoda ház-
mester? 

COLETTE: Semmi. Ez csak egy olyan 
jogi kifejezés. 

EDMOND: Máskép rendezzük be majd 
az életünket. . . Belátom, hogy az én ön-
zésem nem szegheti szárnyát a te nagy 
tehetségednek, hát ma jd igyekszem alkal-
mazkodni. Leteszem a vizsgáimat. Ha 
tetszik, hogy követhesselek a jogi dol-
gokban. Akarod, hogy a titkárod legyek? 
Akarod, hogy én helyettesíthessem Valen-
tint ? 

COLETTE (ránéz): Valentint? 
EDMOND (könnyedén): Igen . . . Ugy-

érzem, hogy ő már nem a régi munka-
erő. . . Elegáns világfi lett belőle . . . 
verseket farag és szerelmes. . . Azt hi-
szem, jobb ha elmegy mellőled. . . Nem 
gondolod? 

COLETTE (lesütött szemmel): De igen... 
t a l án . . . Neked van igazad. . . Jobb ha 
elmegy. Majd holnap felmondok neki . . . 

EDMOND (kedvesen és erélyesen): 

Nem, nem. Ezt én intézem e l . . . és nem 
holnap, hanem még ma. Még pedig rög-
tön. 

COLETTE: Ahogy akarod. 
EDMOND (kinyitja a ball ajtót): Va-

lentin url Egy pillanatra, ha szabad kér-
nem. 

11. JELENET 
(Voltak. Valentin.) 

VALENTIN (bejön, felöltővel és kalap-
pal a kezében) : Éppen elmenni akar-
tam. . . Mi történt kérem? 

EDMOND : Nagy dolgok történtek. 
Abba kell hagyni az akták likvidálását. 
A feleségem meggondolta, annyit nyagat-
ták mindenfelől, mig elhatározta, hogy 
tovább vezeti az irodát. 

VALENTIN: Ez aztán újság! 
EDMOND: Várjon, most jön a java. . . 

Én is egyszerre olyan kedvet kaptam, 
hogy vénségemre magam is újból neki 
vágok a jognak. Ne haragudjon, rövid 
időre most én foglalom el a helyet az 
irodában. Ha idegent vennék ide, akkor 
joggal megsértődhetne, de igy . . . Én mé-
gis a f é r j vagyok . . . (Pici szünet.) Ha 
nem válok be, majd újból visszahívjuk. 

VALENTIN (szomorúan): Szóval, én 
m e h e t e k . . . (Edmond mozdulatára nem is 
tudja mit mondjon). Hát kérem . . . 
uram . . . megyek . . . Értem . . . Akkor 
én . . . 

EDMOND: Igen, i g e n . . . az anyagiakat 
majd holnap elintézzük. Meg lesz elé-
gedve. Búcsúzzon szépen a feleségemtől. 

VALENTIN (nagyon meghatva meg-
hajol): Mester! 

COLETTE (rá se néz): Isten vele Va-
lentin ! 

VALENTIN (könnyedén meghajol Ed-
mond felé és el). 

EDMOND: Viszontlátásra! 
12. JELENET 

Edmond, Colette. 
EDMOND (kis szünet után): Haragszol 

rám ? 
COLETTE (elérzékenyedve, egy kicsit 

szomorúan megfogja Edmond mindkét 
kezét): Nagyszerűen csináltad. Ki merte 
azt állítani rólad, hogy buta vagy ! 

EDMOND: Én nem ! 
COLETTE: Intelligens és finom vagy. 

Előbb még nem értettem, miért szabadítod 
rám ezt a Robiscoult. Most már értem! 
Az elnök levelét is te loptad az asztalra. 
Mert engem szeretsz. . . Azért csaptad be 
a házmestert is. 

EDMOND (félre): Miféle házmesterről 
beszél ez folyton ? (csend). Igen Colette, 
szeretlek ! 

COLETTE: Nem is csaltál meg. 
EDMOND (mintha szégyenkezne) : 

Nem . . . (élénken). És le ? 
FÜGGÖNY. 
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Szerkesztői üzenetek 
Színésznő. Azok az erkölcsi előítéletek, melyek-

kel ön a színészi pályáról ír, legnagyobbrészt el-
vesztették jelentőségüket. Ha ön tényleg tehetsé-
ges, sikerülni fog a válságokat ugy megoldani, 
hogy a tehetsége csak nyer vele és az erkölcsei 
sem veszítenek semmit. Edi liellow angol szí-
nésznő jegyezte fel a következőket: Mikor a te-
hetségem kisebb volt az erkölcseimnél, mindig 
veszélyeztetve éreztem az utóbbit. Mikor a tehet-
ségemet éreztem erősebbnek, ez mindig meg tudta 
védeni az erkölcseimet is. — Érdeklődd, 1827. 
A kivánt személyek cimét, miután az illetők szi-
gorúan magánemberek, addig nem szolgáltatjuk 
ki, mig tőlük erre engedélyt nem kaptunk. A 
lenyképeik közlése erre még nem jogosit fel. — 
Uj előfizető. Átadtuk ügyét a kiadóhivatalnak, 
ahol bizonyára legnagyobb megelégedésére fogják 
elintézni. — Farkas Sanyi. A mult évi vidéki 
színészek estjére a színészek ottani elfoglaltsága 
miatt Szegedről senki sem jött fel. Az idei esté-
lyen Szegedet Bardócz Rózsi naiva és Keleti Ár-
pád bonvivant képviselték. Szentiványi Béla je-
lenlegi szerződési helyéről ínég nem kaptunk in-
lormációt. A szegedi társulat tagjai szabadságon 
vannak, de a kérdezettek legtöbbje az uj szezón-
<><xi'., mely szeptember 28-án kezdődik, szintén 
játszani fog. — ügy 19 éves kislány. Színművé-
szeti Akadémia, Budapest, VII., Rákóczi-ut 21. 
2. Tetszése szerint választhatja a verset, ajánljuk 
azonban, hogy ne válasszon a túlságosan népsze-
rűek közül. Érdekes volna Ady: i f jú karok kikö-
tőjében, Elbocsátó szép üzenet, A legszebb este, 
Vitéz Mihály ébresztése közül. Az első három 
Magunk szerelme kötet, a negyedik A menekülő 
élet. 3. Rózsahegyi Kálmán iskolája. — Gruber Fe-
renc. Nem közölhetjük. — Bob. Érdeklődni fo-
gunk a kiadóhivatalnál és amennyiben jogos a 
kívánsága, teljesíteni fogjuk. — l'ollák János. 
1. A Zeneakadémián kivül legfontosabb iskolánk a 
Nemzeti Zenede. 2. A tanfolyam négy előkészítő 
és négy akadémiai osztály. 3. Mindenféle hang-
szeren lehet tanulni. 4. Semmiféle előképzettség 
nem keli, azonban a 16. életévet kell, hogy be-
töltse már. — Andrásovics Béla, mérnök. Erre a 
rovatra vonatkozó leveleket legteljesebb diszkré-
ció kikötése mellett kapjuk, ugy hogy a feladó 
címét nem szolgáltathatjuk ki. A kérdéses két 
személy egyike sem ismert. A házasság valószínű-
leg létrejön. — Manci, Miskolc. Minden ugy van, 
ahogy ön ir ja . Ha fel akarja használni, küldjön 
be válaszbélyeget. — Jogász. Leghelyesebb, ha az 
ismert ilyen irányú muzsikusaink egyikéhez for-
dul, még pedig ugy, hogy a melódiák kotázását 
elküldi neki. — i\ agyon szeretném. A beküldött 
verseket nemcsak érdekeseknek, hanem jóknak is 
találjuk. Határozottan egyéni hangja van, termé-
szetük azonban nem olyan, hogy mi — akik úgyis 
kevés verset adunk —, közölhetnénk. Ami az új-
ságcikkeket illeti, az egy kissé érzelgős és való-
színűleg fájdalmat is okozhat annak, akiről ir . — 
Pajzán. Az egyik fele érdekes, a másik fele kicsit 
mesterkélt. Miután hasonló dolgot már közöltünk, 
ezt nem közölhetjük. — Vermes Józsefné. Kérjük, 
szíveskedjék bennünket ez ügyről mégegyszer ki-
merítően informálni, újra eljárunk ügyében és 
azonnal értesíteni fogjuik. A kérdéses levelet nem 
találjuk sehol. — Egy sportbarát. Elsősorban 
azok a jelzők, melyeket némely riportunkra al-
kalmaz, a sportember elragadtatásának hibái. 
Egyébként a kérdezett rovat csak jelentős aktu-
alitásokhoz kapcsolódhat szerintünk s ezeket nél-
külöztük az utóbbi időben. Valószínűleg újra 
megindul nemsokára. — Pápai Nyáry Ferenc. A 
kabinetirodában önnek, a szerzőnek kell érdek-
lődni. Ha beküldi néhány dolgát — elég egy-kettő 
— szívesen megbíráljuk és a bírálatot itt közöl-
jük. Ha érdekes, esetleg továbbítjuk is, feltéve, 
hogy a lap irányával nem ellenkezik. — H. M., 
Zilali. Sebestyén Géza színigazgató, Budapest, 
Tisza Kálmán-tér, Városi Színház. Faludi Sán-
dor igazgató, Fővárosi Operettszínház, VI., Nagy-
mező-utca. Neumann Dezső színigazgató, Magyar 
Színház, VII., Wesselényi-utca. A kérdezett szín-
házi ügynök él még. 2. Marton Sándor, IV., Bé-

csi-utca 1. IV. emelet ügynöksége. 3. Bónyi Ador-
ján a Pesti Hirlap szerkesztőségében dolgozik: 
V., Vilmos császár-ut 78. — Anonymus. Somody 
Pál a legjobb javulás utján van, jelenleg üdül 
és ősszel újra a Nemzeti Színházban és a Ka-
mara Színházban fog játszani, miután visszaszer-
ződtették. í rha t neki a Nemzeti Szinházhoz, ok-
vetlenül megkapja a levelet. — Lohengrin. Tes-
sék a Városi Szinházhoz irni, kézhez kapja. — 
Fogadás. Nem játszották. De a Pillangó kisasz-
szonynak van prózai formája is s ezt már ját-
szották magyar színpadon. — Somogyi Sándor. 
Hajdú Ella Berlinbe ment férjhez és jelenleg ott 
él. A második hölgyet nem ismerjük. í r jon 
részletesebben róla. — Tudor. Nem jelenik meg 
a vers. — Egy előfizető. Vajda Ernő, Paramaunt-
studio, Hollywood, California. — Remény. Most 
kell már érdeklődnie. Szeptemberben kezdődik az 
évfolyam. 2. Csak hétköznap, délelőtt is és dél-
után is. Segédszinészek szerződtetése befejező-
dött, karfelvétel még lesz. — Sándor, Ha eddig 
nem válaszoltunk, annak vagy az az oka, hogy 
levele elveszett, vagy pedig a válasz még nem 
került sorra. 2. Jób Dániel igazgató cime: Víg-
színház, Lipót-körut. 

Mozi-üzenetek 
Ebben a rovatban öt filmtárgyu kérdésre vá-

laszolunk. Levélírásra nincs időnk, válaszbélye-
Bet ne tessék mellékelni. 

Böske, Ungvár. Külön hangversenyszámmal 
szerepel a Roxy műsorán. — Vadvirág. 1. First 
National Studio, Burbank, Calif. 2. 1899-ben szü-
letett az arizonai Bisbecben. 3. Lojd Hjüz. 4. 
Nős, felesége: Gloria Hope. 5. Ebben a számban 
közöljük fényképét. — K. ivonne. Siófok. Szíve-
sen adnak autogrammot. Címek a következők: 
1. Berlin, Bismarckallée 16. 2. Universal Studio, 
Universal City, Calif. 3. és 5. Metro—Goldwyn— 
Mayer Studios, Culver City, Calif. 4. Cecil B. 
de Mille Studio, Culver City, Calif. 6. United 
Artists, 7100 Santa Monica Blv., Eos Angeles. — 
Eötvös Gyuláné. 1. 485 Fifth Ave, New York. 2. 
New York (elég ennyi cim). 3. Cecil B. de Mille 
Studio, Culver City, Calif. 4. Budapest, Zsig-
mond-u. 20. 5. Lipót-körut 7. 6. Berlin, Bis-
marckallée 16. Csak a magyaroknak irjon ma-
gyarul. — Autogram-gyiijtő. 1. és 4. Metro— 
Goldwyn—Mayer Studios, Culver City, Calif. 2. 
Universal Studio, Universal City, Calif. 3. Uni-
ted Artists, 7100 Santa Monica Blv., Los Ange-
les. 5. Fox Film Corporation, Hollywood. — 
Vilniuska. 1. Elég ennyi cim: Berlin. 2. Univer-
sum Film A.-G., Berlin W 9. — Szeley László. 
1. United Artists, 7100 Santa Monica Blv., Los 
Angeles. 2. Universum Film A.-G., Berlin W 9. 
— Schwarz, Kunszentmiklós. 485 Fifth Ave., 
New Y'ork. — Fekete nő. 1. Rod la Rok. 2. 
Jövő év elején. 3. Nem. 4. Nyáron már nem 
énekel Pesten. — Fogadás. Lon Chaney játszotta 
a főszerepet. — Ezres bankó. 1. Warners Bro-
thers, Hollywood, Calif. 2. 485 Fifth Ave., New 
York. 3. First National Pictures, 383 Madison 
Ave., New York. 

P U R G O 
az ideál is hashajtó 
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Képrejtvények 
(Klein Tibor, Salgótarján) 

- Bettirejtvények 
í. 

(Zádor Lenke, Cluj.) 

Duplavagy: semmi 
i. 

(Viszolajszky Irén, Budapest) 

4. 
(Maródy Julia, Bpcsl.) 

(dr. Bartha István, Arad) 

Zádor Lenke, Cluj) 

Ne bántsuk egymást 
í. 

(Szigeti László, Budapest) 
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2. 
(Vukovich Károly, Báes.) 

S. 
(dr. Heller Lajos, Pápa.) 

2. 
(Szigeti László, Budapest) 

3. 
(Kenessey Károly, Isaszeg) 

2. 
(Nyáry László, Budapest) 
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2. 

(Jankó Márta, Heves) 5. 
(Stefano Bartha, Arad.) 

Színház és vidéke 
í. 

(Klein Ferenc, Tiszalue) 
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Rejtvónyposta 
MEGFEJTÉSI HATÁRIDŐ la-

punk megérkeztétől számított 18. 
nap. A megfejtéseket s a nyer-
tesek neveit 2 hét múlva közöl-
jük. 

Leveleken feltűnően kell je-
lezni: „IiEJTVÉNYROVAT". Pes-
tiek boríték nélkül bedobhatják 
megfejtéseiket a szerkesztőségi, 
vagy a kiadóhivatali „REJT-
VENYLADÁ-'-ba is. 

A nyereményeket postán küld-
jük el, kivéve a pestiek könyv-
jutalmát, amelyeket személyesen 
kell átvenni a könyvesboltban. 

Bármely olvasónk jutalmat 
uyerhet (EGY HELYES MEG-
FEJTÉS ALAPJÁN IS!) s rejt-
vényét jutalmazzuk és közöljük 
(ha ölletes. vagy újszerű), te-
kintet nélkül a r ra , hogy ELÓ-
FIZETÖ-E, VAGY SEM. 

FIGYELMEZTETÉS 1 Kereszt-
rejtvény megfejtés beküldéséhez 
elegendő csak a vízszintes sza-
vak jegyzéke. 

Megfejtések 
a Sl-lk számból: 

SZÍNHÁZ ÉS VIDÉKE: 1. 
Törzs Jenő, 2. Ahol unatkoznak 
(Az alvó térj) , 3. Színház és vi-
déke, 4. Yáiópcres hölgy. 

BETÜREJTVÉN YEK: 1. Bé-
kekötés, 2. Miben különbözik? 
3. löbb a soknál, 4. Piperkőc, 
». Végeladás, 6. Milliók egyért. 

KÉPREJTVÉNYEK: 1. Csak 
nagybani eladás. 2. Papi talár. 

JÁTÉKOK: 
SZÁMTANI REJTVÉNY: 48 

és 24. 
SZOTAGREJTVÉNYs Rába, 

Ámor, Kancellária, Oberon, Sze-
rény, Ihaj , Jangada, Eton, Ne-
mo, Ötvös = RÁKOSI JENŐ. 

KOMBINÁCIÓ REJTVÉNY: 
Korda Mária. 

KETTŐS PÓTLÓREJTVÉNY : 
1. Vas Gereben, Metropolis, 2. 
Alpár Gitta. 

SZÁMTANI REJTVÉNY : 25 
éves. 

DUPLA VAGY SEMMI 
megfejtések a 31. számból: 

1. 
1. Szem előtt. 2. Szemmel lát-

ható, 3. Szem, 4. Szempár, 5. 
Szemes, ti. Meszes. 

2. 
1. Egyenes, 2. Együttesen, 3. 

Nantes. 
3. 

1. Végtelen élet, 2. Rövid az 
elet, 3. Tétlen élet. 

KERESZTREJTVÉNY: 
VÍZSZINTES SOROK: 1. Eris, 

5. emir, 11. szív, 13. rész, 14. 
Mata (Mata Hari), 15. Zára, Ili. 
ismer, 18. URAK, 19. Nepál, 2U. 
szerep, 22. al, 23. Sodorna, 24. 
re, 25. ovaloltu, 30. ár , 31. tű-
zőn, 33. Jaman, 35. Vörös ma-
lom, 38. ide, 41. erős, 42. zi, 
43. (e)lse(je), 44. ama, 47. me-
leg, 411, szakma, 52. radír , 54. 
Allah, 55. Milord, 56. iroda, 
57. Mia. 58. Baku. 60. ól. til. 
íxk . «3. seb. «4. Tarantella. »7. 

(I)ste(n). tg. Iff, D«. Spire 
André. 73. (b)ubl, 76. elán, 77. 
zz, 78. Iron, 7«. Mari, 82. terem, 
64. sósavé, 87. kikér. 8». ánizs, 
90. ókorig, 91. Ágnes, «2. nős. 
93. Ohnet, »5. ri (ír). 96. ite, 
98. Aba, 99. Nagygeresd, 102 
dob, 103. ego, 164. Serly Lajos, 
108. Ede, 111. gésa, 112. ia, 113. 
ÉME, 114. bog, 117. levél, 119. 
sántít, 122. Gyula, 124. Novoje 
Vremja, 125. Takác E, 126. Na-
tal, 127. ara . 128. abuzus. 130. 
cn, 131. mise, 133. Ady, 134. 
panteizmus, 137. Linde, 138. 
sekel, 146. G. E. (Gerbeaud 
Emil), 141. deponáló. 144. tok, 
146. Borgia, 149. mi, 150. ravasz, 
154. Ilias, 155. Béla. 157. Jászó, 
158. eget, 159. Hugo, 160. szén, 
161. rigó, 162. basa, 163. Zala. 

A következő jutalmakat pos-
tán küldjük el: 

Egy rud 
HERZ-FÉLE 

világhírű téliszalámit: 
SPIEGEL SAROLTA, Budapest. 

Kálvária-u. 23. 
Egy liter 

DIT-GOT 
likőrkülönlegességet: 

FLAMM JÓZSEF, Budapest. 1., 
Kruspér-utca 16. I. 

E HETI KÖNYVNYERTESEINK 
ALEXANDER LITTAUER. Wien 

Pleilgasse 35. II. 
VADAS Á.-né, Budapest, Erzsé-

bet-körut 34. 
FARKAS SÁNDOR. Arad, Str. 

Moise Nínoara 16. 
FUCHS ERZSI. Budapest, Jó-

zsef-tér 2—3. 
SCHALK MÓRNÉ, Budapest, 

Csáki-u. 8. I. 6. 
SIMON MARGIT, Budapest, Le-

hef-u. 26. I. 21. 
FENYVES ZOLTÁN, Budapest. 

Tompa-utca 15/a. 
LESTYÁN MALVIN, Fadd 

(Tolna m.), 
MÁRK EMILNÉ, Tapolca (Zala 

megye), 
DOKTOR MARGIT, Brod, Be-

rislavica-u. 1., S. H. S. 

Kisrejtvények 
í. 

(Schön Ida, Hida) 

& & & 

2. 
(Jankó Márta, Heves) 

Ä ddaa a 
I. 

(Hoffmann Márta, Budapest) 

osz Un 
2 

(Papp Mihály, Darvas) 

i. 
(Bartha István, Arad) 

12 nyak 
t. 

VAROSNÉV REJTVÉNY 
(L. B.. Wien) 

Sopron, Danzig, Eger, 
Zára, Győr, Erfurt. 

Fenti városnevek kezdőbetűiből 
egy magyar városunk nevét 
nyerjük. 

7. 
REJTETT NEVEK 

(G. R.. Wien) 
Az ablakot hamar gittel 

körülkentc. 
A kis törpét ereje elhagyta 
Kicsúszott kezéből a karó 

zsíros vége. 
Herz sikerült szalámijai 

világhíresek. 
MEGFEJTÉSEK: 

1. Feledés, 2. Csap, pap, nap, 
lap. 3. Dobó István, 4. Százöt-
venhat, 5. PÓTLÓREJTVÉNY: 
Verne Gyula. 

A helyes megfejtők és közöl-
hető rejtvények beküldői közt 
(akár előfizetők, akár példány-
vásárlók hozzátartozói) legalább 
egy helyes megfejtés alapján 
könyvjutalmat osztunk ki. (Vi-
dékiek postán, pestiek szemé-
lyesen kaphatják meg könyves-
boltunkban.) 

E HETI NYERTESEINK: 
RESCH MANCIKA. Budapest. 

Tisza Kálmán-tér 27. II. 111. 
WEISS MIKLÓS, Budapest, 

Práter-u. 22. 
LUKHAUP KL.ÁIUKA, Szatymaz, 

Csongrád m. 
BÁNHEGYESSY SÁNDOR, Ora-

dea, lelek j-ut 26. 
FÜLDES ÉVI, Debrecen, Hat-

van-utca 18. és a 
GLASNER MIKSA rt . 

HERKULES 
gyermektápszer és kétszersüttjét: 
ENGELMANN SÁRIKA. Buda-

pest, Uri-utea I t . 
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KERESZT REJTVÉNY. ROSENTHAL IMRE, Szeged 
VÍZSZINTES SOROK: 

1. Ősrégi város volt az Eutrát 
par t ján 

7. Helyhatározó rag 
9. „Ezeregyéjszaka" alakja 

16. „Ezeregyéjszaka" alakja 
17. A szülök egyike 
19. Állati „köröm" névelővel 
20. Borotválkozó szer 
21. Kánikulában könnyűt 

használunk 
23. Határozószó 
24. Határozószó 
25. M-mel elől és hátul: zúzott 

s hengerelt kőut 
27. K-val ehhez kellett a hábo-

rúban berukkolni (ékezet-
hiány) 

29. „Csak" németül 
30. „Enged" ellenszava 
32. Mennyasszony 
33. Férlinév (ritkábban haszn.) 
34. Régebbi hóhér neve 
35. T-vel hal 
36. M . . culpa 
38. Délamerikai iolyam (At-

lanti óceánba ömlik) 
49. Mássalhangzó Ion. 
41. „A" többesszáma 
42. Kis diák ir bele 
44. „It t van" népiesen 
45. Ilyen iolyadék a sav 
47. Az autónak fő része 
49. Latin „és" 
50. Régen ez mutatta, Hogy 

hány óra van 
52. Helyhatározó 
53. „Gaz renegát' ' szinonima ja 

(két szó) 
55. G-vel lóversenyhely 
57. A Belvárosi Szinház naivá-

jának keresztneve i-vel 
58. „Autón" más szóval 
59. A római hadisten 
60. A jószívű teszi 
61. Vonatkozó névmás 
63. Fertőtlenítő szer 
64. Futballcsapatok ebben 

vannak 
65. D-vel letét fonetikusan 
66. Testrész 
68. Főnévképző 
69. Kisbaba mellett van 
70. Piaci árus 
71. Hetilap 
73. Régebbi film címe, Lilian 

Gish játszotta 
75. Béke . . . a szivekben 
76. A csepeli rádióállomáson 

keresztül történik 
77. Idősebb nő 
78. Vaszary i 'íroska is az 
79. Halfajta 
80. Női név becézve 
82. Vízi növény 
83. Gyulladás 
84. Szám 
85. F.-fel „hamis" 
87. I-vel mohamedán pap 
89. Vizi növény 
30. Régi nép (nagy királya volt 

Decebalos) 
91. Kis gyermek köszönése 
93. Mássalhangzó régies írás-

módja fon. 
05. Perzsa tejedelem 
97. H -val = 84 vizsz. 
98. Angol rang 

100. Férfi név (Gutius kereszt-
neve) 

101. Igen idegen nyelven 
102. Csőcselék. 
104. Könnyelmű nőre mondják 

105 -hóba 
106. A.-val volt osztrák-magyar 

hadikikötő 
107. Bevetetlenül hagyott föld 
189. Ha jó, kicsírázik 
110. Tengeri ragadozó 
111 Fess és szép 
112. Ruházathoz tartozik 
113. Abcugl (2 szó) 
115. Vi.-vei tápszer 
116. Az elem oszthatatlan kis 

része 
117. Szesztarialmu folyadék 

tárgyesetben 
119. Kis sulyegység 
120. Védelem népiesen 
122. Igekötő 
123. Vászonszerüen szőtt selyem 
126. Kikötő a Vöröstenger kijá-

ratánál 
127. Fordítva: „mennyasszo-

nyom 
129. Légzőszerv 
131. Kettős mássalhangzó 
133. Rangjelzés 
134. Fordítva: M . . . . zkár. az 

Indiai óceán legnagyobb szi-
gete 

136. Igekötő 
127. Ettől nem látjuk az erdőt 
138. K.-val Volga menti kor 

mányzóság 
140. Mulatság (pestiesen) 
141. Kártyajátéknál jó, ha sok 

van belőle 
143. Ilyen vak is van 
145. A nyakára . . . 
146. Ilyen la is van 
147. Helyhatározó 
149. Fának van 
150. Latinos megszólítás 
152 „A zenit" ellenpontja 
154. Is.-sel vetélytárs 
156. Ilyen kötelé k is van 
158. Férfinév 
159. A Mauthner magvakra ra 

van írva (2 szó) 
160. Amerikai félsziget fon 
16L Mássalhangzó fon. 
162. Csinos; helyre menyecske 

FÜGGŐLEGES SOROK: 
1. Férfihang a basszus és te-

nor közt 
2. Vízi jármű névelővel 
3. Svájci város a Rajna mel-

lett 
4. Világnyelv 
5. Szín 
6. Helyhatározórag 
7. Gyalogos katona 
8 Mutatónévmás 

10. Francia névelő 
11. Az egyszerre született ket 

gyermek ez 
12. Oldal 
13. Cirkuszi porond 
14. Épitész s építészi író (Épí-

tészeti Szemle volt szerkesz-
tője) 

15. Világrész 
17. „Asszonyom" franciául 
18. Spanyol tartomány végén 

„ia"-val 
21. Buroksuly 
22. Régi 
26. Kicsinyitő-rag 
28. Határozórag; .mássalhangzó 

fon. 
31. Ennek alapján készülnek a 

mérnöki alkotások 
33. Időhatározó 
34. Nemesi méltóság 

37. Ilyen útról szól a nóta 
39. Folyó, mely az alvilágot 

folyja körül (fon ) 
40 jön; jókor jön 
42. Női név becézve 
43. Aki személyvonaton van 

(névelővel) 
45. Spanyol tartomány (boráról 

híres) 
46. Időmutató 
47. Dunai sziget 
48. Igy is hívják Aladárt 
50. Nomád latinul (— a mai 

Algír lakója) 
51. Nyelvtani kifejezés 
52. Ezt mondjuk egy füldinkre 
54. Ásvány (romb. kristályok-

ban) 
56. A vagyon és jövedelem ké-

pezi ezt 
62. A legtöbb virág ilyen 
64. Keresztnév becézve 
65. L.-lel spártai király 
67. Megvadult paripa teszi 
69. Kozák-fajta 
70. Népies megszólítás 
72. Viziállat. 
74. Ókori ár ja nép Perzsiában 
75. A haza másképen 
80. Esküvő után tar t ják 
81. Már többször használt 
83. Vendégségbe jön 
84. Itt volt a nők helye a tö-

rököknél 
86. Lakásrész 
88. Díszes és színes cserépáru 
89. Ez az „ i f jú ' szokott érdek-

lődni 
90. Nóta 
91. Ügyvédek öröme 
92. Igekötő 
94. Ismert egyesület 
96. Durva fehér ruhaposztó 
99. Einberiaj 

103. Főúri ház (b-p.) 
105. Szép emberi tulajdonság 
166. Köhögés elleni gyógy „fii" 
108. A mohamedán bőjtös hónap 
110. Et . . . — és a többi 
111. Hibás beszéd 
114. Ilyen örömről és életről is 

beszélünk 
117. Pénzfelvételre jogosító utal-

vány 
118. Az egyesület ezekből áll 
121. Talál 
124. J -vei családi állapota nős 
125. Sivatag 
127. Téli csemegénk 
128. Gyógyszer 
130. Ilyen orvosság is van 
132 az eshetőséggel 
134. Balkezes 
135. H.-val; gyorsan beszél 
137. Párisi konzervatív irányú 

napilap 
Í39. Becéző női név 
140. Személynévmás 
142. Német fosztóképző 
144. Ajtón van 
146* Motor márka 
147. Kereskedelmi kifejezést je-

lentő ikerszó első része 
148. Ilyen . . . tor mezőgazda-

sági gép 
151. Egyik szögfüggvény rövidi 

tése 
153. Latin üdvözlés 
155 ökrök nyakéke 
157. Igerag 
159. Időhatározó 
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Tanár ur kérem! 
Ujabb sorozat kérdést adunk fel. Ju-

talmakra pályázhat bárki, kl 10 napon 
belül a helyes válaszokat beküldi. A leg-
alább 40 helyes választ beküldők névso-
rát közöljük. (Egy kérdés hibás.) 

1. Hol található a „Halotti beszéd"? 
2. Mennvi a fény terjedési sebessége a 

világűrben? 
3. Ki találta fel a litográfiát ? 
4. Mit romboltak le 1789. jul. 14-én? 
5. Hány éves korában halt meg Jézus 

Krisztus? 
6. Melyik költő élt 1823—1849-ig? 
7. Ki uralkodott 1740—1780-ig? 
8. Melyik az ,.Ezer-tó" országa? 
9. Melvik tenger van Anglia s Írország 

közt? 
10. Ki volt a görögöknél a tengerek is-

tene? 
11. Hogvan halt meg Zrinyi Miklós, a 

költő? 
12. Melyik hires vers refrénjében fordul 

elő: „Sohasem"? 
13. Minek rövidítése „U. S. A."? 
14. Hogy hívták a középkori aranvcsiná-

lókat? 
15. Ki mondta : „Még egy ilyen győze-

lem s végem"? 
16. Mely regényben szerepel Raszkol-

nvikov? 
17. Petőfi édesanyjának leányneve? 
18. Ki volt Spárta első törvényhozója? 
19. Melyik római konzul kedvenc eledele 

volt a tejfeles burgonya? 
20. Vajda János két nagy szerelme? 
21. Ki mondta: „A tulajdon: lopás"? 
22. Hol bányásszák a legszebb fehér 

márványt? 
23. Ki adta ki a „Magna Chartát" s mi-

kor ? 
24. Mik az Ember tragédiájának utolsó 

szavai? 
25. Melvik Kisfaludyról nevezték el a 

Kisfaludy társaságot? 
26. Melyik város a „kálvinista Róma"? 
27. Minek a homlokzatán van: „Ego sum 

via, Veritas et vita"? 
28. Melyik a „matematikai szamarak 

hídja"? 
29. Hol és ki ellen volt a „népek csa-

tá ja"? 
30. Hol vannak a magyar egyetemek? 
31. Minek a rövidítése az „Ufa"? 
32. Melyik versben van : „ . . . S hogy 

feljőve Márton az oroszi pap . . . " ? 
33. Mi a Dardanellák ókori görög neve? 
34. Mi Dante keresztneve? 

35. Ki irta az „Elveszett Paradicsomot"? 
36. Ki volt Capablanca előtt a sakkvilág-

mester? 
37. Hol kötöttünk az oroszokkal békét 

1918-ban? 
38. Kik a zene klasszikusai? 
39. Ki volt Mária Antónia anyja? 
40. Ki találta fel a vakok Írását? 
41. Ki irta „A 111-es" cimü regényt? 
42. Melyik fém található legnagyobb 

mennyiségben az Ural hegységben? 
43. Mi kezdődik igy: „Mendacem oportet 

esse memorem"? 
44. Mennyi a 100 m. futás világrekordja? 
45. Hogy hívják Swift Gulliverjében a 

törpék országát? 
46. Ki találta fel n gépfegyvert? 
47. Milyen dinasztia volt uralmon Fran-

ciaországban, a nagy forradalom 
előtt? 

48. Ki festette a „Zálogház"-at? 
49. Ki építette a „Halászbástyát"? 
50. Ki irta a „Don Juan" operát? 

(Fenti kérdések egy részét Baracs 
Bori, Major Imréné, Gruber Ferenc, Len-
gyel Nelíy. Steiner Ernfí beküldött kér-
déseiből állítottuk össze.) 

TANÄB UR KÉREM 
válaszai a 32-ik számból : 

1. Giil Baba, 2. Cerberus, 3. Talma. 4. 
Miltiades, 5. Heródes „uralkodása" alatt. 
6. Országos Testnevelési Tanács, 7. Dan-
ton, 8. IV. Ferdinánd trónralépése előtt 
meghalt. 9. Magyar irodalomból. 10. Pi-
látus, 11. God save the king, 12. Einstein, 
13. Görög szabadságharcban, 14. XIV. 
Lajos, 15. Fehér ház, 16. Bismarck, 17. 
1896. 18. Talleyrand, 19. Califfula, 20. 
Augusztus, 21. Laura, 22. Széphalom, 
23. Senkihez, mert négy évvel a megnyitás 
(1893) előtt meghalt, 24. Samuel Lang-
horne Clemens, 25. Szókratész, 26. Zrinyi, 
a költő, 27. Cromwell Olivér, 28. Verdi : 
Rigoletto, 29. Pázmány Péter, 30. Bánk 
bán, 31. Guillotine francia orvos, 82. 
Borgia Caesar, S3. Laborfalvy Róza, 34. 
Oxigén és nitrogén, 55. Paris : Mont-
martre, 36. Verescsagin, 37. Charles: Spi-
rit of Saint Louis, 38. Absolon, S9. 
Eckener 1924. okt., 40. II. Gyula, 41. 
Budapest, Újpest, Rákospalotai vasút, 42. 
2450 km. hosszú és 16.5 m. magas, 43. 
Munkácsi Mihály, 44. Julius Caesar, 
meggyilkolása előtt, 45. 1914. IX. 6.— 
IX. 12-ig, 46. Pasteur, 47. Passiójátékok, 
48. Könyves Kálmán, 49. Veigelsberg 
Hugo, 50. Gandhi. 

Jutalmakat s nyertesek neveit a követ-
kező számban közöljük. 



SZ IN HÁZI ÉLET 127 

Az apróhirdetési rovatban minden szó huszonnégy fillér, nagybetűs szó kettőnek számit. A jeligés levelekre 
a válasz a Színházi Élet könyvesboltjában (Budapest, Erzsébet-körut 29) küldendő, ahol a leveleket 
a hirdetés-nyugta bemutatása ellenében szolgáltatják ki a hirdetőnek. Vidéken lakó hirdetőink számára 
érkező jeligés leveleket összegyűjtjük és postán küldjük el. A postaköltség a hirdetésért járó összeggel 

együtt küldendő be. 

L E V E L E Z É S 

BRATISLAVA. Drága életem. 
Köszönöm soraidat. A nyugal-
mamat adta vissza minden be-
tűje. Nagyon hálás vagyok ne-
ked, de még jobban édesanyád-
nak. Sokszor csókolom a kezét. 
Bár már édesapádnak is ilyen 
hálás lehetnék. Jelige marad 
tovább fenti. 

„URANUS" jeligének levél ment. 
3375 

FIUK! Ki levelezne házasság 
céljából modern, csinos uri-
leánnyal. „Fekete nő" jeligére 
a Színházi Élet továbbit. 3377 

VIDÉKI intelligens, fiatal uriflu 
levelezne hasonló urilleánnyal 
Leveleket „Eszmecsere" jeligére 
a könyvesboltban. 4000 

IZR. URAK közül 25—30-ig ki 
folytatna levelezést házasság 
céljából csinos, helyes urileány-
nyal. „Vidéki 21" jeligére a ki-
adóba. 3374 

H Á Z A S S Á G 

TIZENKILENC ÉVE közvetít 
házasságokat Nagy Jenő, Rá-
kóczi-ut 57/b. (Cégnélküli leve-
lezés.) 19 

BLAHÓ nem címeket ad, hanem 
bemutat; szigorú diszkréció; utó-
lagos díjazás. Rákóczi-ut 40. III. 
főlépcsőház. 32 

SZŰCS házassági ajánlatai reá-
l isai . Nem kap címeket, nem 
levelezhet, hanem személyesen 
ismerkedhet mindenki, igényei-
nek megfelelően. Válaszbélye-
get Király-utca 72. II. 21. 21 

O K T A T Á S 

FÉRJHEZ adnám nagyon csinos 
húgomat — izr. kereskedő vagy 
hivatalnokhoz — kinek hozo-
mányul egy jól bevezetett üzle-
tet adnék. „Gondos nővér" jeli-
gére a Színházi Élet kiadójába 
Erzsébet-körut 29. 5231 

DISZKRÉT. EREDMÉNYES sze-
mélyes közbenjárás házassági 
ügyekben. Sebestyén Imre, Ki-
rály-utca 51. 

HA jó soffőr akar lenni, ugy 
csak a legrégibb és legmegbíz-
hatóbb Ungár-iéle sofiőriskolát 
ajánlhatjuk. Ur- és hölgyveze-
tőknek külön egyéni oktatás 
mérsékelt tandíjért. Körlevelet 
kérjen Ungár soflőriskolájától. 
ViI.II.. Tavaszmező-®. 8. Telefon: 
412—46. 

SZÉPÍRÁS 10 tanóra alatt elsa-
játítható Fenyves irómesternél, 
Irányi-utca 8. Ifjúság részére 
naponta kezdődő 20 órás tan-
folyam. 8 

GALGÓCZY magántanfolyam Bu-
dapest. VIII., Mária Terézia-
tér 3. Biztos sikerrel készi't elö 
érettségire, vidékre is. 8 

AUTÓ ÚRVEZETŐ ISKOLA 
amatőrök és hölgyek részére. 
Felelősségünk mellett csak Vik-
tória autószakiskolát ajánlhat-
juk:. ahol gépészmérnökök ok-
tatnak legmodernebb autókon, 
Bliázy János ny. százados sze-
mélyes vezetése mellett. Ok-
vetlen kérjen prospektust Vik-
tória autószakiskolától. Vörös-
mar ty-utca 53. Telefon : Teréz 
213—90. 17 

ZONGORAÓRÁKAT AD akadé-
miai növendék. Cim a kiadóban. 

ANGOL ÓRAKAT vesz fiatal 
hirlapiró. Mérsékelt óradijat fi-
zet, de sok órát vesz. Cim a 
kiadóhivatalban. 

T E S T Á P O L Á S 

SZAKKÉPZETT masszirozónő, 
soványító gyógymasszást orvosi 
rendeletre is végez, uri házak-
hoz ajánlkozik. WH.. Röki 
Szilárd-ui. 35. H;. 9. 27 

H A N G S Z E R 

ZONGORÁKAT, pianinókat rész-
letre. csere, olcsó bérre. Paulay 
Ede-utca 33. Kernács. 

UM t S NOl DIVAT 

LÁTTA nyakkendőimet, ingei-
met. gallérjaimat, férfi- és női 
harisnyáimat és kesztyűimet ? 
Hecht, uridivatkirály, Üllői-ut 
16. szám. 18 

F Ü L Ö N F É L E 

A legtökéle-
tesebb Baby-
hajvágógép. 

Nem hwz, nem 
szúr, nem hagy el és nem lesz 
utána vörös a nyak. Ara 8 P. 
Léber Kálmán borotva- és kés-
árugyára. solingeni. sheflieldi 
finomacéláru nagybani raktára , 
müköszörüldéje és nikkelező te-
lepe. Budapest. Rákóczi-ut 61. 
Telefon: József 58—69. Alapítta-
tott : 1889. 16 

ÜZLETÉT, LAKÁSAT, irodáját 
stb. legszebben, legolcsóbban ta-
pétázza Reimann Henrik, IX.. 
Gát-utca 14. I. 81. 5014 
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POCKNÉ elsőrendű hölgyfod-
rászterme I., Attila-u. 10. 3376 

A NÖI FODRÁSZAT minden 
ágában előnyösen ismert név 
Ludvig (Lakauer) József, VII., 
Klauzál-u. 3. alatt, igen előnyös 
árakkal dolgozik. 3378 

EGY csinosan bútorozott szoba 
egy ur részére azonnal kiadó. 
Andrássy-ut 89. I. S. 5176 

HÍRLAPÍRÓ angol tanárnőt ke-
res. Ajánlatokat a szerkesztő-
ségbe kér . „Sürgős" jeligére. 

IZRAELITA uricsalád 1—2 vi-
déki urileányt teljes ellátásra 
elfogad, zongora és fürdSszoba 
használattal. Bécsben lakó szü-
leim ugyanezt vállalják. Meg-
keresések „Anker-palota" jeligére 
a kiadóhivatalba kéretnek. 

ÍRÓGÉP, nagyszerű állapotban, 
modern billentyűzettel, eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

SZÍNDARAB JEGYZÉKET ingyen 
küld a Színházi Élet könyves-
boltja. 

ELŐKELŐ uri házaspárnál sze-
retetteljes gondos felügyeletet és 
elsőrendű ellátás;! kaphat tanul-
mányait végző leányka. Zon-
gora francia. Cim a kiadóhiva-
talban. 5225 

A D A S - V É T E L 

HASZNÁLT kocsik vétele és el-
adása. Ligetgarázs, Garay-utca 
13. József 318—24. 

EGYPÁREVEZŐS, használt csó-
nakot vennék, guruló üléssel, 
használható állapotban. Leve-
leket pontos ármegjelöléssel és 
rimmel „Kielboot" jeligére a 
kiadóba kérek. 5047 

KERESEK megvételre Révai-
lexikont. „Rejtvényrovat" jel-
igére kérek ajánlatot a kiadóba. 

MOTORCSÓNAKOT részletfize-
tésre vennék. Ajánlatokat a 
könyvesboltba kérek ..Motorcsó-
nak" jeligére. 

M A G Á N N Y O M O Z Ó 

WALTER, nyug. det'ektivfel-
űgyelő. bizalmi csoportok volt 
vezetőjének sikereiről közismert 
magánkutatóga, legmodernebb 
magánnyomozási technikával 
diszkréten nyomoz, megfigyel. 
Irányi-utca 21. Telefon : József 
370—48. 20 

NYERGES, volt detektív, nyo-
moz. megfigyel, informál. VIT., 
Rákóczi-írt M. József 372—16. 

F O G L A L K O Z Á S 

TIZENKILENC éves urileány, 
középiskolával, könnyű irodai 
munkát keres. Ajánlatokat 
„ I roda" jeligével a kiadó to-
vábbit. 5177 

| s a „ Ä m e g n e m é r t e t t f é r f i " 
SZERKESZTŐSÉG: o m n n A F V W V i n n KIADÓHIVATAL: SZI WHAM ELET ̂ sfiÄLF 
Fel. izek. J. S72-15 Szerkeszti: INCZE SÁNDOR. Kiadj«: a SZÍNHÁZI ÉLET RT «1-71 

H G C i J E L E I I K N E I D E S V A S Á R N A P A JEGYPÉNZTÁR TELEFONJA : JÓZSEF 421-73 

Egyes szám ára Budapesten és vidéken 80 fillér. Vildéki pályaudvarokon 60 Mllér. Előfizetési 
í r Budapesten és vidéken negyed évre 8 pengő. 

Ausztriában egyes szám ára 1 schilling. Előfizetési ára negyed évre 10 schilling. 
Főblzományos : Wenzel Slpek „Expedition der Ungarischen Tageblitter" Wien, IV., Wey-

ringergssse 19 
Jugoszláviában egyes szám ára 12 dinár, előfizetési ára negyed évre ISO dinár. 
Főblzományos ; „Llteraria" köngv- is hirlapterjesztó-vállalat. Mavro Heumann, Su botica, SHS. 

Karadjordjev trg. 12. 
Csehszlovákiában egyes szám ára 7 cK, előfizetési ára negyed évre 80 cK. 
Főblrományos : Weiss M. Bratislava (Pozsong). Ruszlnszkóban : Pallas KÔWJV- is Lapttrlesztä-

Vállalat, Uzhorod. 
Romániában egyes szám ára 40 lei, előfizetési á ra negyed évre 400 let. 
FAblzományos : „Pallas Köngv- is Lapterjesztő-Vállalat". Cluj (Kolozsvár). 
Angliában egyes szám ára 1 schilling, előfizetési á ra negyed évre 18 schilling. 
Vezérképvlseíő : Tibor Korda. London. E. C. 149. Fleet Street. 
Nimetországban egyes szám ára 70 aranypfennig, előfizetési ára negyed évre 8 aranymárka. 

Vezérképvlseíő : Georg Bakongl, Berlln-Charlottenburg Sybelstrasse 8. ü l . Tel.: Bismarck 975« 
Amerika : szerkesztő Eugen Endrei 2345. W. Walton Chicagó III. Egyes szám ára 25 cent. elő-

fizetési ára negyed évre 2 dollár. 
Vezárképvlseiő az Északamerikai Egyesült Államok részére : Kerekes Bros. N. 20». Esat 80 

Street, New-York. — Bizományosok : Buenos-Ayes : „Maggar szó" Cordola 217. — Los Angeles : 
Jean Lewg, Westen News Staudt Box 604 Acade Station. 

A többi államokban egyes szám ára 25 cent. előfizetési ára negyed évre 2 dollár. 
Az előfizetési dijak Magyaroszágról postautalványon küldhetők, vagy pedig átutalkatók a 

Színházi Élet 41.156. sz. postatakarékpénztári számlájára. Küllőidről az előfizetési dijakat bank-
átutalás atján, vagy pedig {«bizományosaink ut ján kér jük . 

Hirdetések millimétersora 80 fillér. 

Divat- é i sportrovatban elhelyezendő hirdetések milllmétersora 1.J8 pengi, a kotta-
mellékleten 1.50 pengi 

ÇLOBUS NYOMDAI MÜINTÉZET RT.. BUDAPEST. NYOMDAIGAZGATÓ : HAVAS M 



B I Z A L O M 
kérdése, hogy a méregdrága 
selyemharisnyák, selyem-, ba-
tiszt- és gyapjuanyagok mosá-
sához csak olyan mosószert 
használjunk, mely föltétlenül jó 
és a ruhát nem rongálja. 

A közismert l'olo-szappanpe-
hely előállításában a Flóra-gyár 
hatvanéves tapasztalata és tra-
díciója egyesül a legmodernebb 
gyártási eszközökkel. 

Állandó laboratóriumi ellenőr 
zés ügyel arra, hogy kizárólag 
teljesen lugmcntes, enyhe hatá-
»'i, a legkényesebb lexlilanyugol 
is kiméló, I mégli hatalmai 
tisztitóerejü mosószer kerüljön 
forgalomba. Minden egyes l*olo 
csomagban sorszámmal ellátott 
garancia-szelvény található, 

amely a külön vegyvizsgálatot 
igazolja és a készítmény hibát-
lan voltát tanúsítja. 

A valódi Polo-pehellyel tisztí-
tott selyem- és gyapjufehérnemü 
megtartja eredeti fényét, nem 
lesz szakadós, nem ugrik össze 
és szinte korlátlan ideig tart. 

Globus, Budapest. 




