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Beöthy László 
Irta : Heltai Jenő 

Most hát vallanom kell, beszélnem egy régi bajtársamról, akivel 
valamikor együtt indultam el, bizonytalan dicsőségek utján, sosem álmo' 
dott jubileumok felé. Valamikor, huszonöt'harminc évvel ezelőtt, a fiatalság 
hajnalhasadásában, ragyogó szemmel, nótás kedvtrel, neki az életnek, mint 
egy örökkévaló tavaszi kirándulásnak, amelynek csak napsugara, virága 
és muzsikája van. Az ember megy, megy, aztán egyszer egy nagyot lélegzik, 
megáll és körülnéz és megborzong . . . akkor veszi csak észre, hogy gyérül 
a napsugár, fogy a virág, halkul a muzsika, akkor veszi csak észre, hogy 
huszonöt éve megy már egyhuzamban, pihenés nélkül. Itt aztán mégis 
csak illik egy percre megállni, betérni „az első jubileumhoz" cimzett piros' 
abroszos kocsmába egy pohár borra és a szép májusi alkonyatban vissza' 
nézni a kanyargó hegyi útra, amelyen idáig baktattunk. Az ember meg' 
törli a homlokát . . . hogy is volt csak ! 

Még látom Beöthy Lászlót, a huszárönkéntest, a kezdő újságírót, 
egy perc . . . de azután már ott ül velünk a Hazánk'kávéházban Sipulusz, 
Sebők Zsigmond, Szomaházy, Barna Dóri, társaságában, már első reportere 
a Budapesti Hírlapnak, ötletes, leleményes, nagyszerű szimatu, már szín' 
házról álmodozik, darabot ír . . . első darabunkat együtt irjuk. „Olasz 
saláta" a címe, Dúséról szóló paródia, egy rövid kis felvonás, jókedvvel, 
mókával tele. Evva Lajosnak, a Népszínház igazgatójának nagyon tetszik, 
de riem adja elő, nagyon fiatalok vagyunk még hozzá. Mi lett a darabból, 
hol van, az egek tudják. Sebaj, megyünk tovább . . . egy év . • . é s igaz' 
gatója a Magyar Színháznak, nyomban előadatja az első darabomat, 
„Egyiptom gyöngye", operett. Hat hónappal később már Párisban vagyok, 
magányosan és szomorúan, a première évfordulóján táviratot kapok . . . 
Beöthy László gratulál. Hogyan örültem neki ! Azután ő is kijön Párisba 
és együtt nézzük a színházakat, Suzanne Desprést, aki akkor kezd valaki 
lenni . . . Egy év múlva megint itthon . . . ő már a Nemzeti Színház 
igazgatója . . . és drámaíró és megint újságíró és megint igazgató . . . a Király 
Színház és mégegyszer a Magyar Színház és a többi három-négy uj színház . . . 

Nem életrajzot írok és nem eseményeket idézek egymás mellé, még 
csak emlékeket se, csak örülök, hogy megszoríthatom Beöthy László 
kezét, sok robot után munkás a munkásét, sok csata után harcos a 
harcosét, sokféle életfordulás után ember az emberét, szeretettel, régi 
barátsággal, amelyet az egyuton járók közös örömei és közös szenvedései 
kovácsoltak össze. Szép szavak koszorúját kössem át a meghatódás gyöngéd 
selyemszalagjával és adjam át neki szegény ajándokul? Minek? Minden 
ember annyit ér, amennyi szeretetet tud maga köré gyűjteni. Az olyan 
gazdag embernek, mint Beöthy László, nincs szüksége az újságokban 
nyugtázott nyilvános adományokra. 
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HUSZONÖT ÉV 
Most ünnepelte ötvenedik születésnapját, 

de csak huszonötéves. Nem Budán született 
1873 április 13-ikén — mint a Révai Lexikon 
mondja, — hanem Pesten, a Magyar Színház-
ban 1898 juliusában. E dátummal kezdődik 
igazi élete ; addig — a pelyhes ifjúság évei-
ben, — egyetemet járt, ujságiró volt, regényt és 
színdarabot irt, katonáskodott, megnősült, 
családot alapított, bejárta kétszer a világot és 
boldogsága volt a veszély. Ez volt első élete. 

A második, az igazi élet, azon a napon 
kezdődött, amelyen a Magyar Színház igaz-
gatójává nevezték ki. Egy kitűnő színházi 
ember állt akkor a Magyar Színház Részvény-
társaság élén : Evva Lajos. Évtizedeken át 
igazgatója a Népszínháznak, amely az ő 
rezsimje alatt érte meg aranykorát. A szin-
igazgatása legnehezebb tudomány. Magyar-
országon ugyan mindenki azt hiszi magáról, 
hogy nagyszerűen el tudna igazgatni egy szín-
házat ; a valóságban azonban nagyon keve-
seknek sikerült ez azóta, hogy a magyar szí-
nészet kőből és vasból épült hajlékot kapott 
Pesten. Szigligeti Ede, Paulay Ede, Rákosi 
Jenő és Evva Lajos voltak az első tudósai 
nálunk ennek a tudománynak. Evva európai 
hírűvé emelte a Népszínházát, amelyből végül 
is kiintrikálták s amikor a Magyar Színházat 
megcsinálta, kitűnő szeme és nagyszerű szín-
házi érzéke Beöthy Lászlóban fedezte föl 
azokat a tulajdonságokat, amelyek a halandó 
embert színigazgatóvá predesztinálják. • 

BEÖTH7 LÁSZLÓ 
és RÁKOSI SZIDI 

A Magyar Színház akkor egyéves volt és 
a g- ermekbetegségek alaposan kikezdték. 
Beöthy László, mint orvos-profeszor állított 
be a színházhoz és hamarosan meg is gyó-
gyította. A gyógyszer, amelyet használt : a 
magyar szó és a magyar dal volt. Rákosi 
Jenő és Szabados Béla operettet írtak neki. 
„A bolond" ; Herczeg Ferenc az ő kérésére 
vitte a színpadra a Gyurkovics lányokat ; 
megszólaltatta Heltai Jenőt és Makai Emilt, 
uj tehetségeket fedezett fel és istápolt s mind-
ezzel divatba hozta színházát, de divatba 
hozta a magyar szerzőket is, akik addig Ha-
mupipőke sorban éltek a magyar színpadon. 
Két évig volt akkor igazgatója a Magyar 
Színháznak és sikert, sikerre halmozott A 
félig lejátszott Gésák nak még vagy másfél-
száz előadást szerzett azzal, hogy elhozta 
miss Mary Haltont, az angol primadonnát: 
előadta Audran, Messager, Viktor Roger és 
Hervé egy-egy nálunk még nem ismert ope-
rettjét ; kétszáznál többször adta elő a „Szu-
lamit" cimü zsidó operát ; százas szeriest csi-
nált az „Asszonyregiment"-tel. színészeket ne-
velt: Rózsahegyi Kálmán, Hettyey Aranka, 
Körnuey Béla, Billkey Irén, Haller Irma, Ró-
zsa Lili, Sziklai Kornél, Aranyossy Janka, 
Ráskai Emilia és mások ekkor tűntek fel és 
lettek a magyar színpad felkent papjaivá. 

Egy este aztán — vette a kalapját és el-
ment, ott hagyta a Magyar Színházat. A 
részvénytársaság alelnöke a délelőtti próbán 
ott okvetlenkedett a színpadon, Beöthy a 
nézőtérről felkiáltott hát az ügyelőnek : 

— Tessék leereszletni a függönyt : nem 
próbálunk tovább I 

És a függöny legördült és a Magyar Szín-
házra ráfeküdt ismét a balszerencse. Arra a 
színházra, amelyet annyira szeretett, amely-
nek kapuján mosolyogva lépett be két év 
előtt és könnyezve távozott ezen az estén. 
Megszerette, mint igazgató, de gyöngéd szá-
lak fűzték hozzá már régebbről. Hiszen ilt 
került színre az „Aranylakodalom" Rákosi 
Viktorral együtt irt hazafias színmüve : az 
első magyar darab, amely másfélszáz elő-
adást ért meg egyfolytában. Addig csak az 
„Ördög pirulái" a „Sztrogoff Mihály utazása" 
és a „Szép Meluzina" értekjmeg Budapesten 
ilyen szeriest ! . . . 

A Magyar Színháztól eltávozván a külföld 
nagy színházairól irt tanulmányokat a heti 
és időszaki lapokban ; a Népszínháznak a 
Goldfaden zenéjéhez librettót irt: A „csillag 
fia" cimmel és kritikusa lelt a Budapesti 
Hírlapnak. 

Félévvel később a Nemzeti Színház igaz-
gatójává nevezték ki. Ekkor 28 éves volt. Tóth 
Imre akkor főrendezője volt a Nemzetinek és 
talán ő volt az egyetlen — Keglevich István 
gróf intendánson kívül — aki a fiatal direk-
tor képességeit fölismerte és méltányolta. A 
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többiek ferde szemmel nézték és a sikerek 
sem győzték meg őket teljesen. A „Troilvs és 
Cressida" szenzációs előadása ; Gárdonyi 
Gézának, mint színműírónak a Bor"-ral való 
felavatása. Rákosi Jenő uj drámájának, a 
„Ta'gma királynö"-nek szinrehozatala, fiatal 
magyar tehetségek fölfedezése voltak e sike-
rek mértföldkövei : nagyszerű és forró szín-
házi diadalok. Gárdonyi Géza „Karácsonyi 
álom" cimmel ekkor irta meg a legszebb m«gyar 
legendát és ennek a bemutatóján kulminált 
a Beöthy rezsim minden sikere. Ebben az 
időben tűnt föl „Éjfél után" cimü darabjával 
Hajó Sándor és a „Testvérek"-kel Latzkó 
Andor, az előbbi a magyal szinpad egyik 
legizmosabb munkása azóta, az utóbbi német 
iróvá lett s egy-egy regényével aratott világ-
sikert . . . 

Aztán . . . ? Aztán — elgáncsolták Beöthy 
Lászlót. Kik, hogyan, miért, minek? — ma 
mér nem fontos kérdések, bizonyos csak az, 
hogy a Nemzeti Szinház nem nyert vele, 
Beöthy László pedig nem vesztett semmit. 
Megmaradt a tudása, az energiája, vaseka-
rata, hozzáértése, lelkesedése, rajongása, 
tehetsége. Ezeket a kellékeket egyelőre be-
csomagolta szépen és elvitte magával . Pá-
risba. És ott élt egy félévig. Nélkülözött és 
tanult, lemondott sok mindenről és dolgozott. 
Amikor hazatért, ambiciózusabb volt, mint 
bármikor, Párisból magával hozta „Kovácsné" 
cimű darabját, amelyet ott irt s amely a Víg-
színházban került bemutatásra. És beállt 
megint a redakcióba s irt mindenről : okosan, 
szépen, talpraesetten, érdekesen. A belgrádi 
királygyilkosság idején a világ legjobb és 
legügyesebb riporterének bizonyult. 

Pedig közben a belgrádi hotelszobában éj-
szakánként a Király Szinház tervein dolgoz-
gatott. Ott vetette meg az alapját Európa leg-
jobb operettszínházának ; amelyett négy hónap 
alatt építtetett fel, szervezett meg, tett a Mű-
vészet igaz hajlékává. 

A Király Szinház I . . . Ez az igazi szere-
lem. A soha el nem muló, az örök ! . . . 
Amelytől nem lehet elszakadni soha, amely 
az emlékek aranyfonalával fűzi magához a 
szivet ! . . . Beöthy talán soha semmit se 
szeretett annyira, mint a Király Színházat. 
Talán azért, mert a legtöbb szenvedést, gon-
dot, gyötrelmet ez okozta — még mielőtt 
létrejött. És a legtöbb öröm, vigasz, elisme-
rés innen származott, amikor már nagyra 
nőtt. El lehet mondani, hogy itt született meg 
voltaképpen a magyar operett. Itt szólalt meg 
Kacsóh Pongrác a legszebb magyar zené-
vel, innen indultak ki a Jacobi Viktor világ-
sikerei, Buttkay Ákos, Huszka Jenő, Szirmai 
Albert, Kálmán Imre itt kaptak szárnyra : 
Lehár Ferenc, Fali Leó, Strauss Oszkár itt 
találtak művészi tolmácsolásra. Itt dirigált 
utolsó éveiben Konti József, itt produkálta 
legszebb rendezéseit Stoll Károly ; itt kerültek 
a legelsők sorába Fedak Sári, Kosáry Emmi. 
Szentgyörgyi Lenke, Ötvös Gitta, Péchy Erzsi, 
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Honthy Hanna, Rátkai Márton, Király Ernő, 
Nádor Jenő, Latabár Árpád ; itt teremtődött 
meg az az operett stilus, amelynek csodájára 
járt a bécsi, berlini, párisi, iondoni és 
new>orki szinigazgató és kiadó. A Király 
Színházban zajlot ak le a nagy sikerek és e 
sikerek nyomán a többszázas ensuite előadá-
sok : a „János vitéz" 600 előadása, a „Csár-
dáskirályné" 300 háza, a „Cigányprímás", 
„Éva", „Luxemburg grófja", „Cigányszerelem". 
„Sybill", „Leányvásár", „Pillangó főhad-
nagy". „Offenbach" több százas szeriese. 
A sikerek színháza volt ez a színház mindig 
és hogy az volt és az ma is : a Beöthy László 
legszemélyesebb sikere. Amikor egy-egy pró-
bán megjelent s egy-egy ötletével uj szint, 
uj formát, uj tartalmat adott egy-egy jelenet-
nek, vagy egy-egy felvonásnak ; amikor éles 
hangja ugy zúgott fel a sötét nézőtéren, mint 
a vezénylő tábornoké a íronton ; amikor — 
türelmét vesztve — odavágta a kalapját a 
színpadra : vagy elragadtatásában elkurjan-
totta magát: „Jól van, gyerekek ;• kitűnően 
csináljátok I" — akkor megint meg volt nyerve 
egy ütközet, akkor a siker verőfénye ott ült 
mér minden arcon és a szinpad minden zu-
gában. Ma már nincs ott minden próbán: 
de ha váratlanul betoppan : vagy titokban ; 
szinte lopva beoson a nézőtérre : egyszeriben 
más lesz a szinpad. Mindenki tőle tanult, 
mindenki tőle tanul itt. A szinésziskoléból 
hoz egy színészt: egy-kettőre pesti híresség 
lesz belőle ; a vidékről hoz egy rendezőt : 
az ő; befolyása, az^ő hatása alatt kitűnő re-

BEÖTH7 LÁSZLÓ és BEÖTHY ZSIGA 
1877-ben 
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gisseur, nagyszerű játékmester lesz belőle. 
Csak tanulni lehet tőle és szívesen tanul is 
mindenki; — látván tudását, tehetségét, el-
vitathatatlan fölényét. Stoll Károly is ő volt, 
Tihanyi Vilmos is ő ; mindenkiben az ő 
zsenialitása tükröződik vissza. Huszonöt éve 
csinálja és ma is ambicionálja a dolgot 
Örömét leli benne ; izgatja és érdekli. A 
szinház — mindene ; de akkor mije a Ki-
rály Színház, amely lelkéből lelkedzett ? 

Amikor a sikerek zenitjén állott, egyszerre 
csak izgatni kezdte — az első szerető . . . 
Mngyar Szinház I Vissza akart térni hozzá 
mindenáron és 1907 októberében vissza-
tért. Most már ő volt a gazda : egyedüli bér-
lője a színháznak. Innen száműzte az ope-
rettet és drámai színházat csinált, hogy ujabb 
és jelentősebb szolgálatokat tehessen a ma-
gyar kulturának. Törzs Jenőt, Csortos Gyu-
lát, Garas Mártont, Vágó Bélát, Rétheyt, Kör-
mendyt, láttuk együtt első társulatában ; a 
szinészakadémiáról elhozta Gombaszögi Fri-
dát, kisebb színpadokról Pécsi Blankát ; He-
gedűs Gyula, Góth Sándor és G. Kertész 
Ella a gárdájához tartoztak egy-egy szezo-
non ét : egyre ujabbakat hozott, egyre ujabb 
bakat fedezett fel : Darvas Lilit egyszer látta 
Budán és leszerződtette, Tarnay Ernőből ren-
dezőt csinált ; a Magyar Szinház komoly, el-
ismert színpada lett a drámának. Molnár 
Ferencnek három darabját vitte sikerre ez a 
gárda : a „Farkas", a „Szinház", a „Égi és 
földi szerelem" itt került bemutatóra : Szomory 
Dezső „II. Lajos király"-a itt aratott teljes 

BEÖTHY LÁSZLÓ öccsével ZSIGÁVAL, 
amikor a Vajas kenyér c. t ragédiát irta 

BEÖTHY LACI 
a negyedik elemiben 

diadalt ; Drégely Gábor „Szerencse fia" cimü 
komédiája innen indult világhódító útjára 
Földes Imre itt aratta nagy és komoly sike-
reit, Hajó Sándor, Lakatos László, Homon-
nay Albert, Csáth Géza, Vajda Ernő, Ters-
tyánszky Jenő az ő védőszárnyai alatt tör-
tettek föl a legismertebb és legelismertebb 
drámaírók soréba. Shaw Bernát és Maurice 
Donnay, Max Halbe és Arthur Schnitzler, 
Tolsztoj és Maeterlinck voltak külföldi műso-
rának díszei és — kétszázszor játszatta a 
„Sasfiók"-ot másfélszázszor a „Peer Gynt"-t ; 
uj formák közt a „Hamlet"-et; hogy most 
az „Orleánsi szűz"-et vegye elő . . . 

E hiányos statisztikához, ez emlékezetből 
összehordott adatokhoz csatlakoznak a Bel-
városi Szinház, az Andrássy-uti Szinház és 
legújabban : a Blaha Lujza Szinház nagy-
szerű teljesítményei : A gazdag lány és a 
Buta ember több százas szeriesei, a „Kék-
szakái nyolcadik feleségé"-nek szinte párat-
lan sikere és egy sereg más siker, amely 
mind az ő érdeme ; az ő tudásának és hozzá-
értésének eredményes bizonyítékai. 

öt színházat vezet most és szombaton este 
a jubiláris estén, amikor lemegy majd a Ma-
gyar Színház színpadára ugyanabból a szo-
bából indul majd el, amelyben először ült 
le a színigazgatói asztalhoz. Huszonöt éve 
annak. Példa nem volt még rája; hogy egy 
színigazgató huszonötévig működött volna a 
pályáján. Rákosi Jenő öt évig volt színigaz-
gató, Evva Lajos tizenöt évig, Paulay Ede 
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írások a 

BEÖTHY l.ászlót, aki nekem kedves 
unokaöcsém, ünneplik mint színigazgatót. 
Nem mondom, hogy nem méltán. De én 
sajnálom, hogy nem maradt újságíró, 
mert erősen hiszem, hogy most annak 
is megjubilálnák. Én egyáltalán azt hi-
szem, hogy az újságírás a legfelsőbb 
akadémiája minden értelmi pályának. 
Az újságírás az igaz tehetségek számára 
— akármely pályán — valóságos gyé-
mántköszörüs műhely. Igaz, hogy sok 
talentum elzüllik benne, mert soknemü 
siklói, tőrei és csábjai vannak. És újság-
író háromféle van. Az igazi, aki szerel-
mes a mesterségébe s nem hírnévért, 
nem karriérért, nem haszonért dolgozik, 
hanem passzióért, mert az újságja nem 
a felesége, hanem a kedvese. És olyan, 
aki számításból az, az újságírást gra-
dusznak nézi ad parnasszum. Ez a rossz 
újságíró és más pályán is csak tucat-
ember marad. És végre olyan, akit belső 
ösztön, valamely erjedő hivatásérzet hoz 
közénk, aki aztán újságírónak is jó és 
ha idejekorán tudatára jön hivatásának, 
rátér és — huszonöt év múlva a világ 
megjubilálja először. 

Ebből a fajtából való újságíró volt 
Beöthy László, az én kedves unokaöcsém. 

Beöthy Lászlót én rózsásképü, dus-
haju siheder korában ismertem meg. 
Hogy valami lesz belőle, abban so-
hasem kételkedtem, mert hiszen a 
Beöthyek és Rákosiak, a művészeti 
kultusz főpapjainak s az aktualitások 
klasszikusainak tövéből eredt. Hogy 
azonban nagy szinházdirektor lesz 
belőle, azt akkor kezdtem csak sej-
teni, midőn a Magyar Színházban a 
Gyurkovics-lányokat rendezte. 

Vezérről 
Derék, a művészetért és mellesleg 

a bohéméletért hevülő polgárembe-
rek alapitották a Wesselényi-utcai 
intézetet. Sok jóakarattal, kevesebb 
hozzáértéssel és még kevesebb 
pénzzel igazgatták a színházukat. 
A Magyarka akkoriban oly bágyad-
tan döcögött, mint az éjjeli konflis, 
minden percben attól lehetett félni, 
hogy nem birja tovább. Akkor hoz-
ták oda direktornak a még igen fia-
tal Beöthy Lászlót. A jó urak afféle 
Dobzse László-direktort óhajtottak, 
akinek üstökét a markukban foghat ' 
ják és aki mégis fedezi őket a fa-
nyarkodó közvéleménnyel szemben. 

BEÖTH/ijLÁSZLŐ 
ezelőtt 25 évvel, mint 

u j ' igazga tó 
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Beöthy azonban egy csapással a 
színház és a helyzet ura lett. A csa-
pás a Gyurkovics-lányok bemutatója 
volt. Egészen különös rendezői mód-
szere volt. Részletekkel nem bíbelő-
dött túlsókat, de rávetette magát a 
darabra, fölkapta, mint valami bra-
vúros forgószél, fanatizálta a színé-
szeket, a közönséget, sőt magát a 
szerzőt is. A művészek teljesen az 
ő szuggesztív hatása alá kerüllek. 
Molnár László (most a Nemzeti tagja) 
akit addig kitűnő és komoly Shake-
speare-szinésznek ismertünk, a Rad-
ványi ezredes szerepében fényes és 
gazdagon buzgó komikai vénát fede-
zett föl magában. Ráthonyi Ákos, 
Budapest egyik legdélcegebb színé-
sze, aki azonban a színpadon olyan 
hideg és merev volt, mint a jégcsap, 
Beöthy kezében megolvadt, kitüze-
sedett és megszinesedett, szóval el-
ragadóan kedves Horkay Feri lett. 
Nevezetes, hogy a Beöthy sugalló 
ereje még a színpadon kívül is ha-
tott: a színészek annyira beleélték 
magukat szerepeikbe, hogy jó ideig 
a magánéletben is mint a Gyurko-
vics-család tagjai viselkedtek. 

Beöthy sikereinek kulcsa : ő tud 
lelkesedni.Ne mosolyogjanak, kérem! 
Én is tudom, hogy a lelkesedni igen 
naivan hangzik, mikor egy annyira 
céltudatos és energikus, amellett any-
nyira modern és világvárosi típusra 
alkalmazzuk, mint amilyen Beöthy 
László. De hiszen az ő lelkességét 
éppen az emeli kulturális erővé, hogy 
tüzes sodrát hűvösen fontolgató elme 
kormányozza. 

À V I 
A fiamról csak Kempis Tamás 

idézésével felelhetek : „ A szeretet ter-
het nem érez, fájdalmat számba nem 
vesz, többet mer, mint bir, a lehe-
tetlent nem panaszolja, mert mindent 
lehetségesnek és szabadnak tart. 

SZÍNHÁZI Ë L E T 

A szeretet virraszt s aludtában 
nem alszik, fáradalmaktól nem lan-
kad, szorongatásokban nem szorong, 
félemlitésekben nem félemiik, hanem, 
mint a sebes láng és égő fáklya, 
magasra fellobog s bizton, bátran 
halad a maga utján". 

Ez az én fiam ! 
Ebben a nagy szeretetben nőtt ő 

fel és ennek a nagy szeretetnek a 
melegében öregedtem meg én, az ő 
védőszárnya alatt. 

Az Isten megadta nekem, hogy 
lássam ennek a bennünk lobogó 
szeretetnek az átplántálását azok 
szivében is, akik nem alattvalói, de 
munkatársai, testvérei, gyerekei. 

Konkurrens szinház-vezetőről di-
csérőéneket zengeni : nem olyan 
feladat, mely — többé-kevésbbé ma-
liciózus publikum előtt — fel lenne 
vértezve a jóhiszeműség minden lát-
szatával. 

Meg is kell magyaráznj, mégis 
miért vállalkozom szinház-vezető lé-
temre oly szívesen arra, hogy Beöthy 
Lászlót, ezt a zseniális szinház-királyt 
szivemből dicsőítsem. 

Egyszerű a magyarázat : én Beöthy 
Lászlóban nem a konkurrenst látom, 
hanem a munkatársat: egy hadszín-
tér más és más pontján, de közös 
eszméért dolgozunk. Ó is mint az 
állam színházai, elsősorban a ma-
gyar kultura munkása, minden ideg-
szála azért reszket, hogy munkájával 
a magyar kulturát előbbre vigye. 

így azután a közös munkában 
összeforrva, elfelejtjük azt, ami eset-
leg itt-ott elválaszthatna, sőt, időn-
kint szinte az az érzésem van vele, 
hogy közös erőfeszítéssel egy és 
ugyanazt a sziklát hengergetjük fel-
felé a nehéz idők meredek hegyén. 

Erre a munkára pedig minden jó-
érzésű magyar ember csak Isten ál-
dását kérheti. 
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o ^ I ? 
a munkát igazán csak az a magyar színigaz-
gató végezhette el, aki egyúttal mint drama-
turg is a legritkább tehetségek közül való. 

Beöthyről, mint emberről , nem kell el-
mondanom, hogy milyen b á j o s a n e l ragadó ; 
ezt mindenki tudja . De mint direktoromról 
mély há láva l és ra jongó szeretettel kell 
ma megemlékeznem, mer t meg tudja adni 
azt a gyönyörű érzés t , hogy a sz ínészet 
nem csak dicsőség, de boldogság is. Aero-
plán s z á r n y a k o n vitt előre. Áhítattal gon-
dolok r á az ö ünnepén é s Isten á ldásá t 
kérem reá . S bár most külön templomban 
munkálkodunk, á l landó meleg b a r á t s á g a 
össze tar t bennünket . 

Beöthy László, mint dramaturg 
Irta: HEVESI SÁNDOR 

A jó színigazgatónak, jó rendezőnek és jó 
dramaturgnak is kell lennie. Hogv Beöthy 
László milyen dramaturg, azt a nagyközön-
ség talán nem is sejti, de annál jobban tud-
ják azok, akiket ez legjobban illet: akik 
valaha szinrekerültek Beöthy színházában• A 
dramaturgia igen szép tudomány, amelyet 
például az Akadémia is állandóan és szak-
szerűen úz, — de ez a dramaturgia, hogy ne 
mondjam elméleti és kipróbálatlan. Vagy olyan 
darabok megbirálásában áll, amelyek sohw 
sem kerülnek szinre, amelyeknek tehát nem 
használ, vagy pedig olyan darabok megbirá-
lásában, amelyek már rég szinrekerültek, ame-
lyeknek tehát már nem árthat. A színigazgató 
dramaturgiája ellenben felelősséges, kockáza-
tos és hogyha nem termékeny: egyszerűen 
végzetes. Hogv Beöthy milyen dramaturgiai 
munkásságot fejtett ki, mint színigazgató, 
arra nincs ékesszólóbb felelet, mint egy kis 
névsor, amelyet ideiktatunk s amely még bő-
ven megtoldható volna. Gárdonyi Gézát (mint 
drámaírót) Ferenczy Ferencet, Hajó Sándort, 
Kacsóh Pongrácot, Földes Imrét, Vajda Er. 
nőt és még sok mást ő fedezett fel, ő tanított 
járni a színpadon. Shakespeare drámái közül 
Troilus és Kresszida sikerével ö ajándékozta 
meg a magyar színpadot. Az uj földesúr s 
még egy csomó Jókai, regény dramatizálásá-
nak eszméje tőle ered, mindig volt gondolata, 
ötlete és hasznos praktikus tanácsa, ha egy 
magyar író darabjáról volt szó. A budapesti 
színházak műsorának megmagyarosítása jelen-
tékeny részben Beöthy lángoló magyarságá-
nak és magyar tehetségének az érdeme — ezt 

Én a Fészket máskép nem is ismerem, 
mint Beöthy Lászlóval együtt. És nem is 
szeretném máskép ismerni. Mert ami 
derűt , melegséget, szórakozást nekünk 
ez a klub je lent, annak igen nagy részét 
a Beöthy kedves, mindig érdekes és 
mindig szórakoztató egyénisége je lent i . 
A Vezér egy esztendőben tüzetes szá-
mításaim szerint mintegy 2500 órát tö l t 
a Fészekben. Én ugyanannyit, de csakis 
az ő kedvéért Ha bemegyek a klubba, 
megkérdezem : itt van-e már, ha el aka-
rok menni megkérdezem tő le : marad-e 
még? Ő marad. Erre én is maradok. Ez 
Beöthy a Fészekben. 

Beöthy~LászJó váci huszár korában 
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Ki tud róla, hogy Beöthy László — 
költő ? Pedig itt vannak előttem a versei. 

Ma, az ő ünnepén, kedves és különös 
mulatság ezeket a verseket olvasni. Az 
egyik egy arcképről szól, egy édes arc-
képről, melyet tintával irt drága szók 
szelnek át . . . A másik egy rózsáról, 
amit bus hotelszobában feledtek . . . Vagy 
az aszfaltra dobott virágról . . . Kis, 
keztyüs kezekről . . . Egy édes kisasz-
szonyról, szeszélyes ajkacskákról, amik 
minden percben, mást mondanak; egy-
szer azt: „Menjen!", másszor azt : „Ma-
radjon !" 

Egy letűnt,. gondtalan és fiatal világ, 
szálló, könnyed és játszi szerelmek. 

Elmúlt költészet ma már — de bol-
dog éveket juttat az ember eszébe. 

Oh hosszú, holdfényes séták, vidám 
udvarlások, hervadt rózsabimbók, ábrán-
dos kék szemek, kicsi hotelszobák ! Mily 
messze vagytok már ! Es mily kedvesek 
vagytok még mindig ! Édes, diákos jam-
busok, rég elfeledettek támadnak fel 
újra . . . A „vezér", az „ünnepelt", leszáll 
munkás életének komoly piedesztáljáról 
Diákos, bohó, szerelmes poéta áll elénk, 
amiyen ma már nem divat és nincs is, 
egy fiatal, könnyű és boldog ember, 
boldogabb talán a „vezérnél" és „ünne-
peltnél" is, noha nem tekinthet vissza 
még, méltó büszkeséggel, a kerek számmá 
gyűlt munkás évekre. Bizonyos, hogy a 
„vezér" irigyli a „költőt", holott annak-
idején a „költő" alighanem nagyon sze-
retett volna már a „vezér" helyén lenni. 
A „vezér" meg lehet elégedve magával, 
de talán a „költő" is meg lenne elégedve 
a „vezérrel", ha látná ; mégis fájó és 
édes gondo'at lehet a „vezérnek" erre a 
„költőre" gondolni: 
Annyi, mint az ifjúságodra gondolni. . . 
A túlélt, könnyű lehetőségekre. 
Es az édes, háboruelőtti világra . . . 

^ c y j 
Beöthyvel a katonával a k i lencvenes 

években találkoztam legelőször. A hon-
véd huszárok önkéntesiskolájában voltam 
akkoriban tanár, ő pedig önkéntes. Ha 
jós lennék és nem katona, megjövendöl-
hettem volna már akkor, hogy „Vezér" 
lesz belőle. Nagyszerű eszű, pontos, 
tehetséges, stramm huszár volt . Akkor i 
baj társainak: Tarcsay Pálnak, Nagy Emil-
nek, Blaha Sándornak, Hollán Sándornak 
és a több ieknek a kedvence volt. Az 
enyém is ő volt. Még ma is az. 

A FELFEDEZŐ 
Irta : DARVAS LILI 

... A Budai Színkörben léptem fel három 
esztendővel ezelőtt. Először . . . Mintha 
tegnap lett volna . . . mintha száz esztendő 
előtt lett volna . . . Júliát játszottam, ez 
volt életemnek sorsdöntő nagy-nagy vállal-
kozása / Ha visszagondolok rá, elszoiul a 
szivem . ' . félek, hogy nem is igaz, ami 
akkor történt és ami azóta történt, minden, 
valami káprázatos álom . . . Akkor éreztem 
életemben először, mi az : a boldogság vagy 
a megsemmisülés küszöbén állani. Beöthy 
Lászlóval sohasem beszéltem azelőtt, akkor 
tudtam, hogy a nézőtéren van és tőle függ 
áhított szinészpályám elindulása . . . A má-
sodik felvonás után kezet fogott velem . . . 
még most is érzem milyen jóságos és erőt 
adó volt a kézfogása, azt mondta : 

— Kislányom, maga színésznő / 
Ugy emlékszem, szót se szólt többet, csak 

Sebestyén Gézának mondott lólam valamit. 
Hogy mit . . . ? Pár nap múlva kezembe 
volt a Magyar színházi szerződés. Ott álltam 
a szent küszöbön és nem tudtam, ha be-
lépek, mi lesz velem ? Mit fogok játszani, 
milyen szerepeket, vígjátékot, tragédiát, 
drámát ? Lázas rendszertelenségben lükte-
tett bennem az ambíció és ebből a káosz-
ból faragott Beöthy László öntudatos szí-
nészt belőlem. Amit azóta szinészlelkemből 
megmutathattam, Beöthy László fedezte fel 
és ö fedezte lel a bátorságot, amely az Ő 
szava nélkül ki tudja mikor született volna 
meg. Tudom, hallottam, hogy mennyien, de 
mennyien beszélhetnek Róla igy, mint én, 
de tudom azt, hogy senki nem köszöntheti 
őt meghatottabb érzésekkel, mint én. 
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Ugy mondom el, ahogyan történt, szé-
pítés nélkül : most 23 éve egy októberi 
estén kirúgtak a Magyar Színházból. Elha-
gyottan és szerződés nélkül éjjel fél tizen-
egykor bandukoltam haza, bezárkóztam 
és készültem lefeküdni. Pár perc múlva 
csöngetnek. Sietek ajtót nyitni, hát Spádi 
áll az ajtóban, a Nemzeti Szinház titkára. 

— Beöthy igazgató ur kéréti — szólt —, 
jöjjön azonnal. 

Konflisba ültünk (nagy dolog volt ak-
kor!) és én nem is tudtam, miről lesz szó, 
de mentem Beöthyhez, aki irodájában, 
a régi Nemzeti Színháznál fogadott, mun-
kába temetkezve : 

— Kedves Rózsám, hát miért nem 
szólt, hogy nincs szerződése ? Jöjjön ide 
hozzánk, a Nemzetihez ! 

Milyen boldog voltam, milyen boldog... 
és milyen hálásan néztem Beöthyre, aki 
nem gondolt azzal, hogy éjszaka van : 
azonnal, éjjel tizenegy órakor leszer-
ződtetett a Nemzetihez. Nem hittem volna, 
hogy a sors ilyen hamar könyörül raj-
tam — Beöthy László alakjában. Egész 
vagyonom 2 krajcár volt és semmi vég-
kielégítést nem kaptam a Magyar Szin-
háztól : beteg vagyok, mondták, nem-
sokára úgyis meghalpk... Beöthy másnap 
bemutatott az intendánsnak, Keglevich 
grófnak és kaptam 2000 forint előleget, 
egész évi gázsimat. Meránba küldtek 
meggyógyulni és decemberre hazajöttem 
egészségesen. Eljátszottam első szere-
pemet a Nemzetinél, Bródy Sándor Hó-
fehérkéjében a kis tisztet. 

így volt, régen v o l t . . . és Beöthyt még 
ma is ugy látom mindig magam előtt, 
mint akkor éjszaka Íróasztala előtt, 23 
esztendeje. Jól esik visszagondolni rá, 
ahogy itt ülök ősz haj ja l . . . azt hiszem, 
olyan fiatal vagyok és olyan boldog, mint 
akkor éjjel, a szerződésem aláírása után, 
mikor az én drága Beöthym leszerződtetett. 

a legelső rangot jelenti színházi vi-
lágunkban, Beöthy Lászlónak mégis 
van ennél fontosabb pozíciója : çlnôke 
a Budapesti Színigazgatók Szövet-
ségének. 

Aki ismeri Beöthy László páratlan 
erélyét, ékesszólását, ellenállhatatlan, 
szuggesztív akaraterejét — s van-e, 
ki ezt ne ismerné? — az tudja, hogy 
ez az egyébként nobile officium mit 
jelent Beöthy számára : a Színigaz-
gatók elnöki székéből huszonhárom 
kisebb-nagyobb színházat dirigál a 
vezér-elnök immár harmadik eszten-
deje Hogy a budapesti színházak a 
háború, forradalmak, határzárak kí-
nos, küzdelmes esztendőit kibírták, 
hogy a magyar színpad ma oly 
fényben ragyog mint talán még soha, 
ebben legnagyobb érdeme Beöthy 
Lászlónak van. 

Az elnök 
Irta : Roboz Imre 

Beöthy László ugy él a köztudat-
ban, mint az Unió öt színházának 
legfőbb irányitója, vezére. Ámbár 
szó sem férhet ahhoz, hogy ez ma 

Írjanak mások róla, mint zseniális szerzőről, 
mint szeretetreméltó emberről, mint Európa egyik 
legelső szinházdirektoráról, engem a jubi láns Beöthy 
Lászlóhoz egy külön, talán mindennél erősebb kap-
csolat füz : a régi kár tyapar tner ragaszkodása , aki 
már akkor is szemben ültem vele a zöld asztalnál, 
mikor örökké dolgozó agyát még újságírói ambíciók 
hevítették . . . Éjjel, redakció után, mikor a becsüle-
tes ember hozzákezd régi szórakozásához, sietve 
megitta feketéjét s türelmetlenül kérdezte : 

— Hat part ie? 
— Hat és három mester , — mondtam én szigo-

rúan s gyorsan lenyeltem az „irodalmi" sonkát ' 
melyet husz krajcárér t kaptak az éjjeli újságírók. 

Kell-e önöknek mondanom, hogy a hat partiéból 
harminchat , a há rom mesterből harminchárom lett, 
mert egyikünk sem tudott belenyugodni abba a 
kudarcba, hogy a másik győzedelmeskedjék fölötte. 
Laci épp oly tüzes lélekkel, épp oly szilaj energiá-
val játszotta a kaszinót, mint amilyennel a Budapesti 
Hírlap riportjait irta, vagy amilyennel most a szín-
házát igazgatja. Ót nem annyira a kártyanyereség 
érdekelte, mint a győzelem, mellyel engem, a ki-
tűnő hírben álló kaszinójátékost megalázhatott . 
Mikor később már megengedhet te magának azt a 
fényűzést , hogv nagy pénzekben já tsszék a bakk-
vagy a chemin-asztalnál (oly hidegvérrel nyert 
vagy veszített, hogy hazánk akkori bará t ja , a 
velszi herceg is eltörpült mellette) elegendő volt 
ennyit mondani neki : 

— Hat part ie? 
Rögtön otthagyta a bakkot, elfelejtet te több 

ezerkoronás veszteségét s habozás nélkül leült 
velem huszkoronás kaszinót játszani , mert minden 
pénznél több örömet szerzett neki az a gondolat , 
hogy engem, a bajnokot , földre t e r í t . . . 

Bizonyos, hogy sokan lesznek a Színházi Elei 
olvasói között, akik furcsának találják, hogy egy 
zseniális embert, a jubi leumán, mint kártyapartnert 
tárgyalok, de ezek vagy nagyképűek vagy nem tud-
ják értékelni azt a csodálatos a jándékot , melyet a 
kártyajáték feltalálója a szellemi munkában kifáradt 
emberségnek adott . Nemcsak a tudós, a hadvezér. 



SZÍNHÁZI ELK) 13 

a költő é rdemel szobrot , hanem a nagy névtelen is, 
aki a kártyát kieszelve, minden idegcsillapiló szer-
nél te temesebb narkotikummal ajándékozta meg a 
világot. (Azt mondják, hogy egy szerzetes volt, aki 
cellája csöndjében fes te t te meg a legelső kártya-
csomagot.) Akárki volt, hálával kell gondolnunk 
emlékére, mert ő bizonyosan nem a kalandorokra 
gondolt, akik a nemzetközi játékkaszinókat benépe-
sítik, nem is a könnyelmű családapákra , akik fele-
ségük másnapi konyhapénzét hagyják a zöld aszta-
lon. Kérdezd meg az öreg bácsi t , aki filléres tarokk-
partieja mellett szegénységéről és rheumájáról meg-
feledkezik, az agyonhajszolt idegü nagyvárosit, akit 
az alsós vagy a tartli sovány kosztjáért , kopott ru-
hájáér t , reménytelen holnapjáér t kárpótol, a tudóst 
és a politikust, a betegeiért aggódó orvost, az 
ország érdekében dolgozó államférfit, aki egy-két 
órára a kártyapart iban üditi föl kimerült agyvelejét , 
mind kalapot fog emelni a porrá lett ismeretlen 
előtt, aki a nBgyszerü lelki gyógyító szert fel-
találta . . . 

Beöthy nem álszent ; szeret kártyázni, mert a 
já ték ezer csalaf intasága, kedvessége, kombináriója, 
az élvezet, melyet pihenésének e mulatságos óráiban 
talál, felhizlalja energiá já t ahhoz a nagy munkához, 
melyet huszonöt év óta végez a nemzefi kultura szolgá-
latában. Neki a zöld asztal, melyet meghitt barátok 
ülnek körül, ugyanaz, mint Anteusznak az anyaföld : 
szárnyat és erőt kap tőle szellemi alkotásához. 
A legnagyobb dicséret , amit mondani lehet róla, 
bizonyára az, hogy partnerei épp ugy szeretik, 
mint szinészei, szerzői, színpadi munkásat és közön-
sége, mely r i tka le lkesedéssel vesz részt ennek az 
örökké fiatal energiának a jubiláris ünnepségén . 

Kedves Laci, szívből kívánom neked, hogy még 
sokáig hívj engem a mostani drága jókedveddel 
hat partiéra és három mester re : l e m bánom, ha 
leter í tesz is a porondra, ámbár én, ha tőlem függ, 
nem hagyom magam . . . 

w Í UAam 
Melyiket is meséljem el a sok közül. Isme-

rem, szeretem, tisztelem, becsülöm Beöthy 
Lászlót mindenféle színházi és emberi néző-
pontból, de a színésznőnek — ebben az eset. 
ben nekem — minden erejét össze kell szed 
nie, ha Beöthy Lászlóval 
szemben meg akarja védel-
mezni a hiúság várának 
akármelyik kis bástyáját 
ts. Jól mondtam, hogy a 
hiúság vára, mert Beöthy 
László ellenállhatatlan rá' 
beszélő képessége a legtöbb 
esetben olyankor a legjobb 
gyógyszer, amikor a „de-
likvens" — természetesen 
színésznő — egy-egy sze-
repről ugy találja, hogy az 
nem neki való stb. Ilyenkor 
azután jön Beöthy László 
és meg tudja magyarázni 
a naivának, hogy öreg 
asszonyt kell játszania, a 
primadonna előtt rózsásra 
festi a legrosszabbnak lát* 
szó szerepet és annyira 
szuggerál, meggyőz, meg-
magyaráz, hogy a végén 

mindig neki van igaza. Sa fát praxisomból tu-
dom, hogy ha nem volt kedvem egy szerephez és 
Beöthy azt mondta : Sári, ez neked való — már 
nem is volt több szavam. És ha volt, minden 
érvem összedőlt az ő pompás rábeszélő képessé' 
gének ostroma alatt. És a sok eset közül csak 
egyetlenegyszer sem tévedett Beöthy ugy, hogy 
— most már elárulhatom — nekem a legjobb ka> 
bálám az volt, ha Beöthy rábeszélt egy szerepre. 

* F f t l i K M S Z r ^ i V ^ L 

áílLlí 
Harminc éve ismerem, fiatalságomat, 

férfikorom javát az ő közelében tölthet-
tem el, küzdelmeinek, csalódásainak, 
diadalainak közvetlen tanuja voltam, 
együtt éltünk, együtt szenvedtünk, együtt 
örültünk, alig van asztal Budapesten, 
amelynél együtt ne mulattunk volna : 
ugy gondolom, van egy kis kompetenciám 
annak megállapítására, hogy milyen is 
Beöthy László a fehér asztalnál. 

Hivatottabbak kíséreljék meg Beöthy 
László nagyszabású egyéniségét, szín-
házi zsenijét, az igazgatót, irót, rendezőt, 
dramaturgot érdeme szerint méltatni. Hi-
vatásának rengeteg felelősségét, gondját 
lerázva magáról — haza siet, a fehér 
asztalhoz. Két remekbe öntött nőszemély 
— a felesége és a leánya — verőfényessé, 
boldoggá varázsolják otthonát. A komoly, 
szigorú, kérlelhetetlen Beöthy László egy 
csapásra puha, alig-alig ellentálló, szelid 
Lacivá vedlik és ellenállhatatlan a 
charme, a kedély, az elmésség, amely 
egyéniségéből kiárad. 

Hegyi Aranka négyes képe Beöthy László darabjából , a „Három Kázmér"-ból 
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A fehér asztalnál is ő a „vezér", ő 
szolgáltatja a témákat, ő vezeti a társal-
gást, mókázik, hadakozik, felköszönt, 
ellágyul, dicsér, korhol, terrorizál, de 
milyen szuverén erejével a szellemnek 
és üditő kedélynek ! 

Igazán nehéz eldönteni, hogy melyik 
különb : a Laci-e, vagy a Beöthy László. 

Isten őrizze meg benne mindkettőt, 
egymás javára, mindnyájunk büszke 
örömére. 

A magyar operett aranykorszakát 
Beöthy teremtette meg és ez az ő élete 
munkájának egyik legszebb értéke. 

if 

t i r c r i * „ 4 J r r / * r 

Mikor Máder Rezső boldogult Vigope-
rájában első operettem csöndesen, de 
becsületesen megbukott, másnap Beöthy 
megüzentette nekem, hogy nagyon sze-
retné, ha legközelebbi darabomat ő ad-
hatná elő. így került a Király Színházba 
a „Táncos huszárok". Ily friss, ily biza-
kodó és biztató volt Beöthy iniciativája 
zenei dolgokban is. 

Ebben az időben Beöthy a tehetséges 
muzsikusok egész táborkarát gyűjtötte 
maga körül. Minden este, ez csaknemrend-
szerré vált, a Király Szinház társalgójá-
ban találkoztak : Kacsóh Pongrác, Buttkay 
Ákos, Kern Aurél, Huszka Jenő és a 
„fiatalok" elválaszthatatlan hármas cso-
portja : Jacobi Viktor, Kálmán Imre és 
Szirmai Albert. Ennek a muzsikus-cso-
portnak valóban vezére és atyai barátja 
volt Beöthy. A magyar operett, abban a 
formában, amelyben Pestet és a külföldet 
meghódította, Beöthynek köszönheti szü-
letését és sikereit. A Király Szinház szer-
zői ebben a boldog korszakban, a János 
Vitéz és a Leányvásár idején, példás 
egyetértésben éltek egymással, az irigy-
séget és vetélkedést nem ismerték. Kacsóh 
Buttykayért rajongott és Kálmán órákig 
tudta elemezni Jacobi melódiáinak szép-
ségeit. Ebben az időben a Király Szín-
háznak három oly karmestere volt, mint 
Konti, Vincze Zsigmond és Marthon Géza. 
És ezt az egész kis muzsikus respublicát 
Beöthy szuverénül tudta irányítani. 

A legnagyobb zavarba hoztak, amikor arra 
szólított k fel, hogy Vezeremről, Beöthy 
Lászlóról mint főnökről írjak. Őszintén be-
vallom, hogy elfogultnok erzem magam, mert 
20 ev óta en csak a jó tulajdonságait isme-
rem. Annyi ilyen tulajdonságától kellen Ír-
nom, hogy az ilyen kis helyen igazán el-
képzelhetetlen. 

Meg kellene irnom, hogy felóra alatt annyi 
témát, annyi tervet és ö'letel tud adni. ami-
nek a feldolgozáséhoz egész szervezetnek 
egy hónapra van szüksége ; 

Meg kellene irnom, hogy az ő nagyszabású 
és csaknem mindig kitűnő ötletei mellett ő 
becsüli meg a legjobban mások ideáit. Nem 
szereti, ha meggyőződés nélkül feltétlenül 
igazat adnak neki és igen örül, ha másnak 
is van meggyőződése. 

Meg kellene irnom, hogy mindent, ami a 
foglalkozasával összefügg, a legjobban tud. 
Nincs a színházi üzemnek olyan intézkedési 
köre, legyen az akár művészi, akár adminisz-
tratív, vagy gazdasági, amihez nem ő értene 
a legjobban. Éppen olyan kitűnően ért egy 
színdarab megkonstruálásához, rendezéséhez, 
mint a kasszarapport összeállításához, vagy 
teszem, a nézőteri jegyek ellenőrzéséhez. Egy 
pillantást vet valamire és tisztában van az 
esettel. Sokszor egy szóból tudja a tényál-
lást megallapitani. Végleges döntésénél azon-
ban bölcsen mérlegelő, véleményét nem egy 
esetből alkotja meg. Módot ad a jóvátételre, 
a jó szándékot és akaratot is megbecsüli és 
ha ezt látja, nagyon türelmes tud lenni ; 

Meg kellene irnom róla, hogy színészeiért 
mennyire rajong. Ha valamelyik, különösen 
a fiatalok közül, valami érdekesebbet produ-
kál. rögtön az egekig emeli, ez emelést ter-
mészetesen fizetésjavitással alapozza meg ; 

Meg kellene irnom és számtalan példával 
illusztrálni, hogy mennyire szivén hordja 
munkatársai sorsát, hogy mindenkinek ren-
delkezésére, áll, ha bajban van, hogy ilyen-
kor nem ismer fáradságot és nincs az az 
akadály, amit az illető érdekében el ne 
hárítana. 

Meg kellene még sok minden nagyszerűt 
és szépet irni róla, amit husz év óta tapasz-
taltam, megfigyeltem és éreztem . . . ha he-
lyem volna hozzá és főképpen, ha kitűnő iró 
volnék. 
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így azonban csak azt mondhatom, hogy 
Vezéremmel, Beöthy Lászlóval a legnagyobb 
öröm együtt dolgozni. Megértőbb, szeretetre-
méltóbb, jobb és követni méltóbb főnököt 
nem igen tudok elképzelni. 25 éves jubi-
leuma alkalmából bizonyéra mindenkiből, 
aki vele együtt dolgozhatott, ilyen érzéseket 
fog kiváltani. 

Remélem, hogy az 50 éves jubileumán 
bővebben irhatok erről a témáról. 

» K f t T M K t S 
rf /RTA 

Evva Lajos, mikor bucsut vett a Nép-
színháztól, igy szólott a színészekhez : 
„Szeretlek benneteket, dacára, hogy is-
merlek !" — Beöthy László a tetteiben 
igy beszél a színészeihez és íróihoz : 
„Szeretlek benneteket, mert ismerlek!" 
Az ő huszonöt esztendejének minden 
diadala abból a tehetségéből sarjad ki, 
hogy ismeri és szereti a művészek és 
írók lelkét, mert ő is müvész-lélek. Az 
írói tehetség nála családi tradíció. Ön-
magában elfojtott egy izmos drámaírói 
talentumot, de teremtett egy egész dráma-
irodalmat. Titokban ö is kritikus, de a 
jószívű fajtából, az ő dramaturgiai tudo-
mányai nem öli, hanem szüli és neveli 
az Írókat. 

s * 
^ j c b j h z S T 

Életkép 2 jeleneiben. 
1-ső jelenet. 

Idő: 1920 január 10. 
Színhely a Vezér dolgozójába, 

Személyek : Rákosi Szidi — Beöthy László. 

Rákosi Szidi : Szervusz Lacikám I 
Beöthy László: Csókolom a kezét drága 

Anyám. — Parancsoljon 1 
Rákosi Szidi : Lacikám, egy kérésem volna. 

Az iskolám növendékeit sűrűbben szeretném 
vizsgáztatni. Bocsásd nekem minden máso-
dik szombat délután rendelkezésre a Király 
Színház színpadját. 

Beöthy : Drága jó Anyám, tudja, hogy Ma-
gának mindent — de ezt lehetelen. A Király 
Színház színpada kizárólag a Királyszinházé. 
Nagyon-nagyon sajnálom, de ez lehetetlen. 
Ne haragudjék drága Anyám ! 

Rákosi Szidi : A világért sem ! Te mindig 
tudod, mit teszel 1 

2-dik jelenet. 
Idő : egy héttel később. 

Színhely : a Várszínház nézőterének egyik 
páholya. 

Személyek : Beöthy László — Sebestyén Géza. 

Beöthy László : Hát Sebikém ez egyene-
sen megdöbbentő. Ilyen derék, tisztességes 
előadás, s ilyen förtelmesen üres ház I És 
ez igy megy mindig? 

Sebestyén : Legtöbbször. 
Beöthy: Nnhát Sebikém én ezt nem tűröm, 

hogy maga ilyen nyomorultul elpusztu'jon 1 
Valamit ki kell találnom, ha a fene fenét 
eszik is, de ezt nem nézhetem ! Hopp, meg-
van I Nézze S-bi, kizártnak tartom, hogy 
rendes, hozzáférhető helyen a maga előadá-
saira közönség ne legyen. Maga minden 
csütörtök és szombat délután társulatával a 
Király Szinház színpadján fog játszani. 

Sebestyén : De kedves Vezér. 
Beöthy : Nincs tovább I Jövő héten meg-

kezdi az előadásait I 

(Függöny.) 

{Jum^z araiufcW 

Erős akarat, nagy tudás, mély in-
telligencia, a legnagyobb hozzáértés, 
megérzéseinek csalhatatlansága, me-
részsége, kezdeményező ereje, be-
szélőképessége, mondhatnám rá" 
beszélőképessége, színházi politikája 
tették őt a színigazgatók legkülönb-
jévé T Aki őt éveken át megfigyelte 
és volt alkalma kiismerni, bátran 
megállapíthatja, hogy ha az élet és 
családi nexusok és öröklött érzések 
túlsúlyra jutása nem a színigazgatói 
pályára sodorják, képességeinél és 
isteni adományainál fogva, diplo-
máciai pályán a legkiválób nagy-
követ, katonai pályán legsikeresebb 
hadvezér lehetett volna. Szuggeráló 
képessége az irók és szinéàzek kö-
zött egész legendaszerü. Kint az 
előszobában várva, hogy rád kerül-
jön a sor, egy Kinizsinek hiszed ma-
gad és százszor elmondod magad-
ban, „most megmondom neki a 
magamét , most meg fogja látni, hogy 
nem egy kölyökkel van dolga [", az-



16 SZÍNHÁZI RLFT 

nem hiszi, próbálja meg, menjen 
fel hozzá és kérjen tőle valami olyat, 
amit O nem akar teljesíteni. 

& ^tm.€,ámjr€> 

tíí ^ ^ v j 

Meghatott és büszke vagyok, amikor Beöthy 
László jubileumán én is elmondhatom róla, 
ami a szivemben fekszik. Nem is kell mesz-
szire visszagondolnom és életem egyik leg-
szebb emlékezése fűződik az ő nevéhez. 
Soha életemben nem találkoztam senkivel, 
aki olyan éles szemmel és olyan jó szivvel 
látta volna meg egy másik ember súlyos 
helyzetét, mint Beöthy László. Tessék meg-
engedni, hogy elmeséljem, milyen aranyos, 
milyen jóságos és milyen megértő volt Beöthy 
László vezérigazgató ur velem, nemrégen, 
életemnek egyik súlyos problémájánál. 

Arról kellett döntenem ; a Belvárosi Szín-
háznál maradjak-e, vagy átszerzödjem a Re-
naissance Színházhoz ? gondolkodtam, tépe-
lődtem, végre a Renaissancehoz szerződtem, 
igy kívánták művészi;érdekeim, az ambícióm. 
Azt hittem, Beöthy vezérigazgató ur megha-
ragszik reám, vagy legjobb esetben nehez-
telni fog. Félve és drukkolva mentem hozzá, 
hogy a szerződésem felbontását kérjem. Milyen 
jóleső meglepetés volt, amikor harag és ne-
heztelés helyett jóságos, megértő szeretettel 
fogadott és szerencsét kívánt elhatározásom 
sikeréhez. Megértette, hogy az én helyzetem-
ben nem cselekedhettem másképpen. De ez 
még nem minden, a première után, korén 
reggel csöng a telefonom. 

— Halló, ki beszél ? — kérdeztem félig 
álmosan. 

— Itt Beöthy László ! 
Nem tudtam elképzelni, mi közölni valója 

lehet a vezérnek velem, szinte hajnalban. 
— Gratulálok a sikeréhez, — most olvas-

tam a lapokat, a szép kritikáit és az este már 
a Fészekben is hallottam, milyen jó volt. Min-
denkit meg akartam előzni a gratulációmmal. 

Alig tudtam felelni meghatottságomban és 
most e pillanatban sem tudok egyebet mon-
dani, mint azt, hogy Beöthy Lászlónak soha-
sem fogom elfelejteni, milyen megértő volt 
hozzám. Büszkeségemet nem csökkenti, hogy 
ugyanezt milyen sokan elmondhatják róla. 

tán kinyilik az ajtó, te be mégy. Ö 
eléd jön. De már a kézszoritásában, 
a téged való üdvözlésben benne van 
a felelet mindarra, amiért bejöttél. 
Mert ő valahogy ösztönösen meg-
érzi, ki, miért jön be hozzá. Pár perc 
múlva kijösz, mi az hogy k i jösz? . . . 
Kitántorogsz és bár meg vagy győ-
ződve, hogy neked igenis jogos a 
sérelmed, vagy követelésed, vagy 
kérelmed, mégis neki lett igaza és 
mind ez egy pár perc alatt, mondom 
iszonyú ereje van. Én tizenhat éve 
vagyok tagja, nagyon respektálom 
és éppen azért, ha ugy érzem, hogy 
valamiben igazam van, hát csak le-
vélben iiom meg neki, igy aztán én 
is győzöm szóval egy kicsit, mert 
élőszóval meddő a dolog. És ez az 
ő nagy ereje. Azért történik minden 
egységesen az ő színházainál és 
ezért történik az, hogy a mi kis magyar 
viszonylatainkban is lehetőség van 
arra, hogy egy színházi tröszt ilyen 
sikeresen operálhasson, mint az Unio. 
Hát ilyen ő kérem az irodában. Aki 

STRAUSZ OSZKÁR, MARTHON _GÉZA, 
BEÖTHY LÁSZLÓ 

9 Varázsker ingő próbái közben a Berger-
kávéházban 
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Egyszer, vagy harminc évvel ezelőtt, nem 
volt se kosztom, se lakásom. Beöthy László 
meghívott egy éjszakára magához, hogy ne 
kelljen reggelig sétálnom a havas, hideg 
utcán. Elfogadtam a meghívást és azontúl 
vagy másfél évig — a vendége voltam. 
Koszt, kvártély, cigaretta, fehérnemű és egy 
kis zsebpénz volt a kommencióm e vendé-
geskedés alatt. 

Akik a híres Szilveszter-estékről, a nagy-
szerű premiér-vacsorákról, a főpróba utáni 
ebédekről, a lontói kirándulásokról ítélik meg 
őt, mint házigazdát : el vannak ragadtatva 
tőle. Mi legyek hát é n ? Mit mondjak én? 
Hogy figyelmes, kedves, vidám, nobilis 
házigazda ? Ezzel még azokat a harisnyákat 
se háláltam meg, amelyeket templomi egér-
koromban a szekrényéből elhordtam és 
amelyekből mindössze egy párat téritettem 
meg az „Offenbach" századik előadása után. 

Nem, én nem nyilatkozhatom ebben a 
kérdésben. Én vendége voltam Pesten 
(Rqkk Szilárd-utca 4., majd : Jósika-utca 2.), 
vendége voltam Bécsben (Hotel Klomser, 
majd : Hotel Bristol), vendége voltam Páris-
ban (Hotel Taitbout, majd : Grand Hotel), 
vendége voltam Londonban (Fihser's Hotel, 
Clifford-street) — és seholsem fizettem rá. 
De mégis I Egyszer meghívott Balatonlellére, 
amikor ott nyaralt. Székesfehérváron le-
maradtam a vonatról, Lellén elvitte a 
szalmakalapomat a szél és vissza se hozta 
többé. Bogláron — ahová gyalog mentem 
át, hogy elérjem a gyorsvonatot — bőrig 
áztam ; s amikor hazaértem Pestre, sehol se 
kaptam szállást, csak ugy hajnal felé a 
Royalban . . . amiért aztán büntetést szabtam 
ki Beöthyre és azt táviratilag behajtottam 
rajta. De — ezt le se vonta az „Offenbach" 
tantiémjeiből . . . 

Továbbá : egy Szilveszter-estén, amikor 
már minden ital elfogyott : megittam a 
toalett-asztaláról a kölni vizet, Johann Maria 
Farina 4711-et, a csengővel . . . Még ezért 
se haragudott meg ; hát van kedvesebb 
házigazda a vezérnél ? 

Beöthy, az átdolgozó 
Irta: Harsányi Zsolt 

i4z igazi jó színházi embereket — ezt 
szentül vallom — a sajtó adja a színháznak. 
Még pedig nem a revü-irodalom, hanem a 
napisajtó, a riportok, hírek, telefonok, rovatok 
világa. 

Beöthy László is onnan hozta a gyors és 
biztos látást, a közönségre való hatás éles 
jelismerését, a hatásos csoportosítás erényét. 
Igaz, hogy mindenkinek a tehetsége vele kell 

hogy szülessék az emberrel. De az ilyen tehet-
ség egyetlen igazi iskolája a szerkesztőség. 
És Beöthy nem rossz iskolába került : Rákosi 
Jenő keze vezette első lépéseit. 

A közönség évtizedeken át nem tudta, hogy ha 
egy darab nálunk sokkal nagyobb sikerhez 
jutott, mint külföldi szülőhelyén, abban a leg-
többször Beöthy Lászlónak vannak a szín-
lapon mindig elhallgatott, de annál jelentő-
sebb érdemei. Sok jó dramaturg van a magyar 
színházi életben, mindannyian jószemü és 
biztos kritikusok. De megállnak a diagnózis-
nál. Akkor jön az igazi daraborvos, Beöthy 
és kijelöli a gyógymódot. Megmondja, mit 
kell csinálni. Olyan szabatosan, biztosan és 
világosan mondja meg, hogy a fordító, (aki 
nálunk majdnem mindig átdolgozó is) ha csak 
egy kicsit érti a mesterségét, könnyen meg is 
csinálhatja. És csak a közönség előtt derül 
ki, milyen igaza volt Beöthynek. Mi magyarok 
uj első felvonást irtunk például a Cigány-
prímásnak és uj harmadik felvonást irtunk a 
Mozikirálynak. A szinlapon az én nevem sze-
repelt, holott a vezetőgondolat, tehát az érdem 
a tíeöthyé volt. Mintahogy soha nem jelezte 
semmi, hogy Lehárnak husz éven belül leg-
népszerűbb magyar sláger-refrénjét, a „Gim-
belem gombolom"-ot nem a szinlapon jelzeit 
fordító találta ki, hanem Beöthy. Nemcsak 
nagyban van neki ötlete, hanem kicsiben is. 

Talán nem igazságos, hogy ezeket egy élet-
pálya folyamán egyszer írják ki róla. De ha 

Beöthy László Zoltán fiával a nagy^hâboru 
második évében 
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a nyilvános elismerés apró bókjait annyi száz 
esetben mindig nélkülözte, megkapta érte az 
igazit : a szakma embereinek illetékes és álta-
lános bámulatát. Ha a magyar átdolgozók 
tömörülnének is elnököt választanának, a 
Beöthy egyhangú megválasztása iránt nem 
lenne kétség. 

Láttam a fölényes, elragadó Náday 
Ferencet, a lenyűgöző egszerüségü 
Guitryt, az utolérhetetlen, elbájoló Or-
landinit, a sohasem tévedő biztos 
Bassermannt — sokat hallottam és 
olvastam a gyönyörű szavú Halmy 
Ferencről és Szerdahelyi Kálmánról, 
a kedves színészek legkedvesebbjé-
ről, — magam sem vagyok a leg-
rosszabb fajta — de olyan fölényes, 
lenyűgöző, egyszerű és biztos, elra-
gadó szinész nem volt és nem lesz 
senki, mint Beöthy László. 

^ H ê k c r e t e r / i t 

Igen kényelmetlen témát választottam ma-
gamnak. Szántszándékkal majdnem azt irtam 
ide : előre megfontoltan. Mert hiszen Vezé-
rünkről, a nagyszerű emberről és igazgatóról, 
a művészről, Íróról, az elragadó charmeur-
ről, mindannyiunk mesteréről úgyis mások 

fognak irni. Most már bánom is egy kicsit, 
de mindegy : viselem. 

Mindazonáltal attól félek, hogy nem vagyok 
eléggé autentikus, mert hiszen aránylag egész 
rövid ideje még, hogy közvetlen munkatársai 
közé fartozom. De ez sem baj, majd kérde-
zősködni fogok. Elmentem Rátkayhoz : 

— Te Marci ! Mondjad csak, hogyan szo-
kott a Vezér haragudni ? 

— Honnan tudjam, te naiv lélek I Engem 
mindig csak dicsért. 

Miután Rátkaytól nem kaptam meg a kellő 
felvilágosilást, megkérdeztem Latabárt : 

— Hallomásból tudom, hogy haragudni is 
szokott, de tudod, hogy én régi kedvence 
vagyok, személyesen még nem tapasztaltam. 

Tehát itt sem értem célt. De ha azt hiszik, 
hogy ezzel beértem, nagyon csalódnak. Át-
mentem a testvér Magyar Színházba Törzs 
Jenőhöz, előadtam kérésemet. Szemembe 
nevetett : 

— Lehet, hogy a Király Színházban, az 
operettnél szokott haragudni, de nálunk . . . 
ugyan, kérem. 

Ez most már kissé az idegeimre ment. 
Hát képtelen vagyok hiteles információt 
kapni ! Nem nyugszom bele. Be egy autóba. 
A Belvárosi Színházhoz. Az első ember, 
akivel találkoztam, Gellért Lajos volt. 

— Lajoském — mondom neki most már 
csaknem könyörögve —, nem tudná nekem 
megmondani, hogyan haragszik a Vezér? 

Gellért belém karolt, titokzatosan félrevont : 
— Pssz ! De még milyen nagyon tud hara-

gudni. Az igaz, hogy a Belvárosiban még 
sohasem haragudott, de tudok több esetet a 
Magyar Színházban, de olyankor nem ját-
szottam ott. 

Az Andrássy-utí Színházba már el sem 
mentem. Kétségbeesetten tértem haza feldúlt 
lélekkel a Király Színházba. Molnár bácsi, 
az öreg nappali portásunk ijedten segített ki 
a kocsiból. 

— Csak nincs valami baj 
főrendező ur I 

Sírva borultam a nyakába 
— Molnár bácsi ! Ha 

istent ismer, mondja meg, 
hogy szokott haragudni a 
vezérigazgató ur. 

Molnár bácsi mosolyog-
va adja meg a választ: 

— Amikor a nagyságos 
vezérigazgató ur csönde-
sen fütyörészget. 

Heureka! Megvan! Dia-
dallal rohanok fel Lázár 
igazgató úrhoz, örült lár-
ma, asztalcsapkodás fo-
gadott. Mindent megértet' 
tem. Arhig vezérünk csen' 
desen fütyörészget. Lázár 
direktor haragszik helyette. 
Ha csak ezért a cikkért ez-
úttal nem tesz kivételt. 
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nekem volt jogom eddig is a haragra. 
Gyönyörűen felkészültem a nagy küzde-
lemre, ismertem az ellenfelemet, tudtam, 
hogy vele szemben nem lesz könnyű a 
győzelem. Végre megtörtént a találkozás ! 
Beléptem. íróasztalánál ült, borzasztó 
ridegen fogadott. Reám ugy hatott a vi-
selkedése, hogy ő is érzi a helyzet sú-
lyos voltát, helyet mutatott és azt kér-
dezte : 

— Mit óhajt? 
Én belekezdtem a védőbeszédembe, 

vádakkal illettem, ingerelni akartam, azt 
akartam, hogy vitába bocsájtkozzék, 
mert akkor enyém a diadal ! Egy ideig 
nyugodtan hallgatta a kifakadásaimat, 
egyszerre hirtelen felállt, odajött hozzám, 
erősen rám nézett és azt mondta : 

— Egy év óta nem beszélünk és most 
eljött hozzám, hogy összevesszünk ? Maga 
azt akarja, hogy én felejtsem el azt, ami 
történt ? ! ? 

Én kapva az alkalmon, hogy végré 
megszólalt, válaszolni akartam, de ő 
hirtelen a szavamba vágott és igy foly-
tatta : 

A Király Színház társulata a bécsi Carl-Theaterben 
Az első sorban balról jobbra : Stoll Károly, Harmath Ilona, Beöthy László, Lindau, Fedák Sári, Lehár 
Ferenc , Király Ernő, Csatay Janka, Perczel Sári, Nádor Jenő, Latabár Árpád, Boros Endre , Rétkay Márton 

Ravaszul választotta meg a kérését, 
szerkesztő ur, mikor tőlem a „vitatkozó" 
Beöthy Lászlóról kér egy pár sort, mert 
jól tudta, hogy ezzel a kéréssel az én 
legérzékenyebb oldalam is érinti. Mert 
mindent elvitathatnak tőlem, de az el-
vitathatlan, hogy ezen a téren nekem is 
voltak némi sikereim ! Sajnos a jubiláns-
sal szemben egy nagy vereségemről kell 
beszámolnom. Több mint húszéves ba-
ráti viszonyunk alatt egyszer egy teljes 
esztendeig nem voltunk „beszélő" vi-
szonyban. Nagy idő éz kérem, különö-
sen, ha „tag" és „igazgató"-ról van szó 1 
Egy szép napon aztán elhatároztam, 
hogy véget vetek a dolognak. Úgyis ne-
kem van igazam ! — mondottam magam-
ban — tehát meg fogom mondani jól 
a véleményemet, meg fogom győzni, hogy 
igazságtalanul megbántott és hogy csak 
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BFÖTHY LÁSZLÓ ÉS FELESÉGE 

strukcióit, mert tudtam, hogy Beöthy László-
ból a Vezérből igen jelentékeny részt foglal 
le Beöthy László a rendező. 

ß 
é u ^ a ( H l 

Beöthy László komámuram keresztgyer-
mekeinek száma meghaladja a többszázat. 
Azonban tévedés azt hinni, hogy ez azért 
van, mert tagjai és alkalmazottai (a komák 
zöme) az őhozzátartozás szorosa bbátétele 
céljából alkalmatlankodnak neki efféle meg-
tiszteltetéssel. Szó sincs róla. Hanem igenis 
tudják róla, hogy örömmel és boldogan vál-
lalja a keresztapaságot. Nem csak azért, 
mert rajongóén szereti a gyermekeket, de 
szereti, ha általában a tagjai, barátai, hozzá-
tartozói, szóval ha az „ő emberei" példás, 
szép családi életet élnek, amit gyerek nél-
kül nem tud és nem is akar elképzelni. 

Egy kis példa : 
Esküvőm óta két esztendő mult már el — 

gyerek nélkül. Nagy szomorúság az egész 
vonalon. Kétségbeesésünket fokozta, hogy 
Beöthy (aki házasságunkat, — mely ugyan 
az égben köttetett, azonban e földön mégis 
csak az ő segítségével és támogatásával 
jött létre) olyan szemmel nézett ránk, mintha 
legalább is megbuktattunk volna egy szen-
zációs darabot, amelytől sokat várt. A kö-
szönésünket alig fogadta. Valósággal sértő 
módon viselkedett. Irántunk tanúsított kitün-
tető szeretete elpárolgott. Egyszerűen azt 
éreztette, hogy nincs velünk megelégedve. 
No ennek már fele se tréfa. Egyszer felmen' 
tem hozzá, hogy gázsiemelést kérjek. A sze-
membe nevetett. 

— Magának ? Miért ? 
— Mert kicsi a gázsim és tegnap nagy si-

kerem volt, — feleltem. 
— Nagy sikere, magának ? 
— Mért, mert egy kicsit jól ját-

szott és a közönség tapsolt ? . . . 
— Hát aztán, mi az , . . . ez is siker? 

Gyereket akarok látni I Annak majd 
fölemelem a gázsiját, de magának ? 

Hiába próbáltam azzal érvelni, 
hogy a mai nehéz világban talán 
jobb is, ha nincs gyerek, hiszen 
mi magunk alig tudunk megélni. 

— Ugyan kérem — felelte ő mély 
meggyőződéssel — a gyerek ke-
res, a gyerek mindig megkeresi a 
magáét bőven. 

És valóban nem kaptam javí-
tást. Ellenben továbbra is, sőt fo-
kozott mértékben terrorizált, ki-
éheztetett. 

És 
amikor végre megjött a gye-

rek, — egyszerre minden megvál-
tozott. Ismét csupa kedvesség, 
gyöngédség szeretet. 

Tudja mit, én már el is felejtettem!! 
Ezzel megölelt és vége lett a vitának 

és ugy éreztem, hogy én még ilyen csú-
fosan sohasem maradtam alul. 

B C é T H V É S 4 2 € ) / P m * Z £ 7 T 

Ha szinész-pedagógus volnék, könyvet Ír-
nék ezzel a cimmel : Beöthy László, a szín-
padi rendező. Külön fogalomkört tölt be. 
sajátosat, egyénit és univerzálisát. Az ő 
rendezése magába foglal mindent, ami szín-
padi tudomány és művészet. Én szerencsés 
tapasztalatokkal beszélhetek erről, mert szi-
nészpályámnak sok eredményét köszönhetem 
annak, hogy alkalmam volt Beöthy László 
rendezésének hatása alatt fejlődni. Mennyi 
mindent tud Beöthy László mondani ezen a 
néhány próbán, amelyekre a premiér előtt 
bejön I Amivel mások hetekig dolgoznak, azt 
ő egyetlen ötlettel elintézi, rendbehozza. Hány 
operett librettóját forgatta fel premiér előtt 
egy nappal és mindig milyen okosan és 
szerencsésen I Emlékszem, milyen nagy eset 
volt, amikor a Sybill házifőpróbáján kijelen-
tette, hogy a nagyherceg már az első felvo-
nás végére megjelenik. Mindenki csodálko-
zott, a fejét rázta és — mint a következ-
mények igazolták — ennek a változtatásnak 
igen jelentékeny része volt a darab sikeré-
ben. A rendező Beöthy László sohasem öli 
meg a szinész egyéniségét, mindig csak azt 
mondja meg, hogy : mit kell, de senkire sem 
erőszakolja azt, hogy : hogyan. Én nagyon, 
nagyon hálás vagyok Beöthy Lászlónak a 
rendezőnek, megbecsülhetetlenül sokat tanul-
tam tőle, mindig tanítványi tisztelettel és 
szeretettel fogadtam és teljesítettem az in-
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— Na látja, ez már beszéd ! • . . így már 
lehet csevegni egyről-másról . . . 

És szépséges Veruském születésének szent 
napján a Vezér duplájára emelte fizetésemet. 

— Ugy-e, hogy a gyerek keres ? — mon-
dotta. 

És csakugyan Vera kétórás korában mér 
megkereste a kenyerét. Innen kezdve igen-
igen jó viszonyban voltam a Vezérrel, — 
most már komámmal, aki rajongó szeretetét 
keresztgyermeke iránt minden lehető módon 
bebizonyította. 

így tartott ez egy-két esztendeig. Egyszerre 
csak azt látom, hogy ismét felhők mutatkoz-
nak szívélyes barátságunk egén. Sőt az utóbbi 
időben valósággal beborult ez az ég. Miért? 
Sehogyan sem tudtam megérteni. Mit vétet-
tem ? ! Elhatároztam, hogy megkérdezem. 

— Hogy miért haragszom ? . . . dehogy is 
haragszom — mondja ő haragosan — csak 
éppen kíváncsi vagyok, hogy mire várnak 
maguk ? 

— Hogy-hogy? 
— Mi lesz a gyerekkel ? 
— Hát van mér ? 
— Van, de esak egy, hát nem tudja maga, 

hogy Komáromban (szülővárosa) azt szokták 
mondani, hogy glázliból és gyerekből egy, 
nem elég. 

És otthagyott. 

j r é s 

Kmac, vendége résztvesz az osztrák és ma • 
gyar turauton s újból viszontlátja a szivébe 
zárt remek tiroli hegyeket. 

A huszonötesztendős jubileum szól az auto-
mobilistának is. Körülbelül egy negyedszá-
zada, hogy drága vezérünk eljegyezte magát 
ezzel a nagyszerű sporttal. Nehéz és izgalmas 
szezonok után évről-évre ott pihente ki ma-
gát a széles és kanyargós ország-
utakon, a percről-percre váltakozó 
formációk közötf. 

Lázasan várta mindig a nyári 
startot és sok-sok idea született és 
művészi Programm sorsa dölt el az 
olasz és tiroli hegyek között, ahol a 
vezér álmodozva húzott el pompás 
turagépén. 

Rajongója a gépnek, érdekli 
minden, ami az automobillal össze-
függ. Átszellemült arccal szokta el-
mesélni országúti kalandjait, a ter-
mészet végtelen díszletei és fény-
effektusai között, zseniális szemé-
vel a legelrejtettebb szépségeket is 
észreveszi. Minden turistában van 
egy adag poézis, s ha a poétából 
lesz turista, garmadával kapja az 
örömöket a jó istentől. A jubi eum-
nak különben van egy gyönyörű 

Beöthy Lászlónak 
Múzsák gyámja levél, ki óhajt kegyükért 

' [ rajongtál. 
Melpomené és Terpszüchoré kegyedért 

[ ra jong most. 
Ó a szemük raj tad szeretőn, bizón s 

[ravaszul csügg. 
Jól tudják, ot t re j t i szived a régi rajongót. 

TERSÁNSZKY I. JENŐ 

Megtört fogadás 
3Cicsiny, keztyűs Heted kezembe tetted, 
S egy könnyű nótát dúdoltál magadban 
— íMdieu / — mondád, s amíg én ott maradtam 
Szegény szivem te már Hi is nevetted. 

Cfíát csat nevess, Hl bus szívben Harag van : 
Osten veted, ne játszunk operettet! 
Szavam, szavad oíy könnyen elfeledted, 
!Hem gondotok rád eztán szakadat tan. 

'Rem gondotok rád, kinek eddig éltem, 
Szerelmem, képed szivemből kitéptem ! 
ffllagamnak igy szab rossz törvényt eszem. 

. . . Oíiába minden, minden fogadásom, 
flz aszfalton az ő rózsáját látom, 
Xebléről Hullt le : én csak fölveszem. 

BEÖTHY LÁSZLÓ 

autós pointje is. A vezér mint a BEÖTHY ZOLTÁN ÉS BEÖTHY L7DIA 
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Gárdonyi Géza levele a „Bor" premiérje után 

(1901 március) Beöthy Lászlóhoz 
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HÓDOLAT A 



VEZÉR ELŐTT 
(Munkácsy után szabadon) 

25 SZÍNHÁZI ËLET 
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Otto Brahm levele 
Beöthy Lászlóhoz] 

Több. mint huszonkétévvel ezelőtt kapta 
Beöthy László, aki akkor a Nemzeti Színház 
igazgatója volt, az itt következő levelet Otto 
Brahmtól, a berlini Deutsches Theater igaz-
gatójától. A levelet Beöthy László legszebb 
emiékei(;között őrizte meg és most a jubileumi 
ünnepségeken nem minden büszkeség nélkül 
olvashatja végig a megtisztelő sorokat, ame-
lyek Beöthy László személyén keresztül az 
egész magyar színészetet is érintik. Íme, a 
levél : 

tv * 4t*t 

OtAL 

Budapest, 1901 április 20. 
Igen tisztelt Kollega ur 1 

Sajnálattal értesülök, hogy ön lemondott arról a 
szándekáról, hogy a Nemzeti ^inhazat még ebben 
az évben Herlinbe hozza ; de örömmel hMlom; hogy 
szándékában áll a vendégszereplést később perfek-
tuálni. Bár igy történne. A Deutsches Theater minden-
kor boldog örömmel üdvözölné színpadján a magyar 
Nemzeti Szinház művészeit. 

Őszinte tisztelettel 
odaadó hive 
Otto Brahm. 

Fényes bizonysága ez a régi levél annak, 
hogy a magyar színészet mennyit tett kül-
földön már akkor is a magyar kulturáért és 
fényes bizonysága annak is, hogy Beöthy 
László személye már huszonhárom évvel ez-
előtt is milyen értéket jelenteti ennek a kultú-
rának harcosai között. 

25 Beöthy-adat 
1. 1656 február 3. A Beöthy-család elnyerte 

III. Ferdinándtól a címeres nemes levelet. 
2. 1873 április 13. A Vezér születésnapja. 
3. 1896 január 25. A Népszínházban színre 

kerül a „Három Kázmér" cimü bohózata. 
4. 1897 január 23. Feleségül vette Blaha 

Sárit. 
5. 1898 március 15. A Magyar Színház elő-

adja az „Aranylakodalom" cimü nagyhatású 
történelmi színművét, mely a vidék összes 
színpadjain is nagy sikert ért el. 

6. 1899 szeptember 28. Átdolgozáséban a 
Magyar Színház előadja a „Szulamit" cimü 
daljátékot. 

7. 1899 szeptember 16. Ugyancsak a Ma-
gyar Színház adja elő a „Barack" cimü egy-
felvonásos vígjátékát, melyet franciából ülte-
tett át magyarra. 

8. 1900 április 12. Kinevezték a Nemzeti 
Színház igazgatójává. 

9. 1900 augusztus 14. Házasságot köt Szvi-
rák Gizellával. 

10. 1901 április 29. Fordításában színre ke-
rül a Nemzeti Színházban a „Farsang utolja" 
cimü dráma. 

11. 1901 november 27. A belügyminiszter 
5 évre szóló nemzeti színházi igazgatóságát 
jóváhagyja. 

12. 1902 április havában megvált a Nem' 
zetitől. 

13. 1903 március 11. A Kovácsné cimü bo-
hózata színre kerül a Vígszínházban. 

14. 1903 november 7. Megnyitotta a Király 
Színházit az „Aranyvirág" cimü operettel. 

15. 1904junius25. A Fölösleges Férjek cimü 
bohózatát bemutatja a Király Szinház. 

16. 1907 október 1. Bérbe vette a Magyar 
Színházat. 

17. 1907 október 11. Megnyitja a Magyar 
Színházat a „Szent Péter esernyője" cimü 
színművel. 

18. 1912 május havában a Magyar Szín-
ház társulatával meghódítja a bécsieket. 

19. 1913 március 29. Megalapítja egyik leg-
humánusabb intézményét : a Magyar Szinház 
nyugdíjintézetét. 

20. 1913 május havában a Király Színház 
jeles együttesével — Fedák Sárival az élén — 
a bécsi Carltheaterben ; szenzációs sikerrel 
vendégszerepel. 

21. 1916 augusztus havában a Vöröskereszt 
dis7.jelvénvével tüntették ki. 

22. 1916 október 7. Átveszi a Népopera 
igazgatását. 

23. 1918 junius 4-én abból az alkalomból, 
hogy a két színháza beolvadt az igazgatása 
alatt álló, hatalmas művészi feladatok megvaló-
sítására az Unio-részvénytársaságba, 60.000 
koronát juttatott kulturális és jótékonycélokra. 

24. 1920 április 1-én átvette a Belvárosi-
és Andrássy-uti Szinház igazgatását. 

25. 1923 március 27-én az Országos Színész-
egyesület nagykongresszusa örökös tisztelet-
beli tagjává választotta meg. 



SZÍNHÁZI É L E T 27 

:, SI5KÍ.T SrEftETTKH-
L EXHY fcilVÉKÍ&efi 
VOLT REÎÂËM BŐVEN á s LESZ. »S 
vittA'&feA s u í l l t a m , 
í> ELLSN NSM A'LWTÁM 
Kiséet-YáiNíeK, HA jött PELÉM a L^NY 

r " . ; . 

S t e p szőke HÁjaA.,. r-W*-

SELE&o-ffuo-rrAM mimdvc, &m s z e c , e s v 
A S l Á p LXNV t e m ü e r . : 
OvAdi-o a ï er-v&ER. 
•HAMAR, VOC,OLV LEVZ. A LAÍN-» y-ér kemëcJ 

Ä iOK KÖZfvrr, TAi-t " » .mm 
— K i t u d j a . HOGY IHA'MV — 

.eC,VpAR OL-VAN . É d e s l K n ^ t i o o o k ' 
AKIKRE VAOVTAl-l, 
KIKET IMA'DIÍ,M ' 
5 2 NEM vSZEÍU^y Cp. orÖT VftÇiV HATOT. 

— KITUOJA MOC.V WAWV- ! J. 
vol-c ec,v ouvAN , Kt EMAe.r» >•> SteRéT, 
Í>ziv6r~i».e vA.c,vo"IT 
A &OLOOC, i K c , O T 

. OiAH EN86MNM KE«-EVie . ÚCiS LEHET. 

ELMÚLT AT. ALOM , 
S> á'T NtM 1ALXIÄM, 
A SOBi ÓQV lATbltK IM.EÏT MERTE R-A'M. 
A> W l ß f t , KÉ>SE , 
ELTŰNT AJ. Éj&E 
A7_ EC.V VC.A2. > EZ A TBAqÉplA'M. 



28 SZÍNHÁZI ËLET 

Huszonnégy óráig Beöthy voltam 
Irta : Kálmán Jenő 

mélyen meghajolt előt-
tem a por tás . - . 

Régebbi időben gyakran sóhajtott igy az 
ember: „Ha én huszonnégy óráig király le-
hetnék I" Most ezzel a sóhajtással is szegé-
nyebb a mai generáció, királynak lenni nem 
egy üzlet. De azért vannak még irigylésre-
méltó pozíciók, teszem Vezérnek lenni a 
Beöthy-jubileum előtt, vagy után. Mint vér-
beli színházi embert, mostanában egyre job-
ban foglalkoztat az a bolondos vágy, hogy 
mit is csinálnék, ha ugy huszonnégy órára 
Beöthy László lehetnék ? Méltóztassék el-
képzelni : öt színházam volna s már maga 
az a puszta gondolat is izgató, hogy melyik 
színházamat tisztelném meg vezérkedésem 
egyetlen estéjén. Ilyen gondolatokkal eltelve 
ballagtam nemrég a Király Szinház felé, ami-
kor a szinház kapujában mélyen meghajolt 
előttem a portás és igy köszöntött : 

— Alázatos szol-
gája, vezérigazgató 
url 

Nem tudtam, hogy 
önmagamon néz-
zek-e előbb végig, 
vagy a portáson. A 
portás, legalább igy 
külsőleg, teljesen 

rendben volt. Leg-
följebb azt hibáz-

tattam, hogy a májusvégi meleghez képest 
kissé téliesen volt öltözve. A medvebőr ka-
cagány és a kucsma alatt erősen izzadt sze-
gény. Az orrom alá nyúltam. Ha ott tény-
leg bajusz van, akkor valószínű, hogy mégis 
én vagyok Beöthy László. A bajusz csakugyan 
ott volt és én vidáman sodorintottam rajta. 

— Nézze, fiam — szóltam a portáshoz, — 
ideje, hogy levesse ezt a téli gúnyát. Menjen 
be a jelmez'raktárba és kérje el a József-
nádor diszmagyarját a Levendulából. Hadd 
legyen magának is szép nyara. 

— Kezét csókolom I — mondta boldogan 
a portás és kitárta előttem az ajtót. A lép-
csőkön egynéhány lefelé tipegő kislánnyal 
találkoztam, akik tisztelettel félreálltak az útból. 

— Mi újság, gyerekek? — kérdeztem őket 
vidáman. 

— Köszönjük vezérigazgató ur, jól vagyunk 
— mondták a lányok és valamit föltűnően 

dugni akartak elő-
lem. 

— Sose titkolód-
zatok — mondtam 
kegyesen — úgyis 
tudom, hogy valami 
ajándék a jubileu-
momra. Csak adjá-
tok ide szaporán, 
mert akkorára már 
úgyse én leszek a 
vezér. 

Előleget mindenki annyit 
kaphat , amennyi be lé j e fér . . 

. . a lányok valamit föl-
tűnően dugni akartak 

előttem . , . 

— Az istenért, csak nem akar bennünket 
itthagyni, vezérünk ? — ijedeztek a lányok 
és én zavaromban az ajkamba haraptam. 
No lám, majdnem elszóltam magamat, hogy 
nem én vagyok én. Otthagytam hát a lányo-
kat és egyenesen benyitottam a vezérigazga-
tói helyiségekbe, ahol akkor már sokan vár-
tak. Hogy megkönnyítsem a dolgomat, át-
hivattam magamhoz Lázár direktort és igy 
szóltam : 

— Lázókám, máma olyan kedvemben va-
gyok, hogy mindenkinek minden kérését tel-
jesítem. Előleget mindenki annyit kaphat, 
amennyi beléje fér. Most pedig kérem jelen-
téstétel céljából az egyes direktor urakat. 

Végéig hall- s-k 
gattam a direk- V f Q ) 
torok jelentéseit, ^ ^ ^ ^ * 
aztán, a rend 
kedvéért átnéz-

tem néhány 
számlát, néhány 
tételnél kifogást 
emeltem, sőt egy 
kissé muriztam 
is, denem komo-
lyan. Majd bolond leszek elrontani ezt a szép 
napot. Később az jutott az eszembe, hogy min 
vezérnek a reputációm érdekében kötelessé 
gem fölfedezni valakit és bekértem a be 
nyújtott darabok jegyzékét. A darabok irói 
között azonban csudálatosképpen nem talál 
tam uj nevet s már-már letettem a remény 
ről, hogy vezérkedésem egy napja alatt sike 
rül fölfedeznem egy ismeretlen csillagot, ami 
kor hirtelen az eszembe jutott, hogy a belső-
zsebemben van egy kézirat, amelynek ez a 
cime : 

GRÓF ROMEO 
Operette 3 felvonásban 

írták : Kálmán Jenő és Szilágyi László 
Azonnal csöngettem és kiadtam a paran-

csot, hogy kerítsék nekem elő a szerzőket. 
A Szilágyi Lászlót már ismertem a Leven-
dulából, de Kálmán Jenőhöz még nem volt 
szerencsém. A szerzők csakhamar előttem 
hajladoztak. 

— No hogy állunk azzal a Gróf Rómeó-
val? — kérdeztem kegyesen. 

— Másfél felvo-
nás készen van — 
felelte Kálmán sze-
rénykedve. 

Szilágyi azonban 
panaszosan föltar-
totta az ujjait és 
árulkodni kezdett : 

— Vezérigazgató 
ur k é r e m , é n s zo r - Szilágyi árulkodni kezdett 
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. . különösen gyönyörködtem 
Rátkay Marci játékában . . . 

galmas vagyok/, de a Kálmán egy lusta ku-
tya. Két hét óta hozzá se nyuit a darabhoz. 

Haragosan összehúztam n szemöldökömet. 
— Kérem — szóltam — bét hogy fedezzem 

fel Önt, hogyha maga sem akarja ? 
— Vezérigazgató ur — válaszolt Kálmán — 

ha már fölfedezésről van szó, nem Amerika 
jött Kolumbuszhoz, hanem fordítva. 

— Hogy érti azt, hogy fordítva ? — kér-
deztem meglepetve ettől az arroganciától. 

— Ugy értem fordítva, hogy ha kaphatnék 
előleget valami fordításért, akkor könnyebben 
írnám meg az eredetit. 

Elmosolyod-
tam és azonnal 

intézkedtem, 
hogy a szem-
telen író meg-
kapja az elő-
leget. Ezután 
megnéztem egy 
felvonást a Sár-
ga kabátból és 
különösen gyö-

nyörködtem 
Rátkay Marci 

játékában, 
majd átmen-

tem a Magyar-
ba és végül autón elvitettem magamat a Bel-
városiba. Innét aztán el se mentem az elő-
adás végéig, annyira tetszett nekem a Móricz 
Zsigmond Sári birója, különösen pedig a 
drága Rákosi Szidi. 

— Zseniális! — mondtam lelkesedve 
csak azután jutott 
eszembe, hogy ja 
persze, hiszen a ma-
mám és én vagyok 
az az alma, aki 
visszaszerződtettem 
az almafát, hogy ne 
essem messze tőle. 

Miután az An-
drássy-uti Színház-
ban is eltöltöttem 
egy kedves félórát, elmentem vacsorázni 
a Fészekbe és csudálkozással vettem észre, 
hogy mennyire szeretek alsózni. Közben a 
bakk-szobában is nyertem pár százezer 
koronát, de inkább csak a reputációm 
kedvéért, mint meggyőződésből. Hiszen öt 
színházam van és egy szép birtokom Lontón. 

'El is határoz-
tam, hogy reg-

gel elutazom 
kissé a birtok-
ra, a színházak 
itt úgyis jó ke-
zekben van-

nak. Ezzel a jó 
érzéssel men-
tem haza lefe-
küdni, ami — 
mint utólag ki-

es 

drága Rákosi Szidi . . 

Hallottam, amikor költögettek 

elmentem vacsorázni 
a Fészekbe 

derül, — őrült nagy hiba volt. Mert akinek a 
jóisten megadta, hogy huszonnégy órára Beöthy 
László legyen, az használja ki okosan az 
időt és ne feküdjék le. Pláne, hogyha annyira 
szeret aludni, mint én. Reggel ugyanis hal-
lottam még, amikor költögettek : 

— Vezé-
rem, indul fa 
vonat Lon-
tóra. 

— Még egy 
kicsit alszom 
— válaszol-
tam én és be-
fordultam a 
másik olda-
lamra. 

Délfelé megint keltettek : 
— Vezérem, a vonatot már lekéste, de 

autón még mindig ott lehet estig. 
— Azonnal — szóltam és visszafordultam 

az egyik oldalamra. 
így aludtam át egyhuzamban vagy tizenhat 

órát. S ennek az átkozott lusta természetnek 
köszönhetem, hogy lefeküdtem mint Beöthy 
László és a huszonnegyedik óra leteltével 
fölébredtem, mint Kálmán Jenő. Ilyen az én 
szerencsém. 

Mire a rózsa kinyílik . . . 
Itt a szobámban, rideg fogadóban 
Bgy rózsatö, s rajt fakadó bimbó van. 
Nem kutatom, hogy itt ki hagyra, ki nem, 
Tán itt felejté más utas, idegen. 

Akárki tette, hálás x agyok érre. 
Szobámba véle egy kis öröm téi be. 
Bimbaja hogy nyit, elnézem napestig, 
S boldog vagyok, ha egy szirma kifestik. 

Alig i árom, hogy kinyíljon egészen 
S igy kapja utánam, ki jövendő lészen. 
Mert mig a tőnek rózsa lese virágán. 
Már ott leszek nálad, édes rózsám, drágám. 

BEÖTHY LÁSZLÓ 

Menjek? Maradjak? 
Ulikor megmondtam önnek a szerelmem, 
ős könyörögtem, Hogy egy szót feteíjen, 
9Cetjek föl, menjek, igy 6eszélt. 
„ßegjobb vön — mondá [áztál pirosan — 
9ía száz mérföldre volna már, uram !" 
Gdes kisasszony, mondja miért? 

S rá nemsokára — vájj' emlékszik-e ? 
űíogy mennem keltett öntől messzire, 
IKaradjak ott még, kérve kért. • 
„ Most legszebb itt Hon — igy szólt sebtivei — 
SKi látta már tavasszal menni el!" 
Gdes kisasszony, mondja, mért? 

BEÖTHY LÁSZLÓ 
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A két veréb 

I 
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1 8 4 8 9 8 
látványos ál ka Imi játék 

Ôképben. 
í r t á k ; 

R e ü t h I y | á s z l ó t s 

^ I ^ A K Q S ! V i k t o r 

INTIM PISTA, hogy milyen a Beöthy 
László intim magánélete ? 

— Aza kérdés, hogy melyik magán-
életét kérdezik 7 A lontóit vagy a 
pestit ? 

— Mindakettőt. 
— Jó. Hát akkor beszéljünk előbb 

Lontóról. Ez a Lontó igen érdekes 
dolog a Beöthy László magánéleté-

„Az Aranylakodalom" plakátja. 

ben. Másnál rendesen ugy van az, 
hogy ha kiiüz magának egy nagy 
és szép ábrándot életcél gyanánt és 
azt el is éri, akkor végül rájön, hogy 
a célért való küzdés boldogabbá tette, 
mint maga a teljesülés. Beöthy az 
egyetlen ismerősöm, akinél az ellen-
kezőt láttam. í neki igazi mély és 
titkos szerelme mindig a magyar 
föld volt és kétségkívül nagy gyö-
nyörűségét lelte a pályájában is, 
amelyen azért munkálkodott, hogy 
földet szerezhessen magának. Ez a 
gyönyörűség azonban nem is hason-
lítható ahhoz a maradék nélküli bol-
dogsághoz, amellyel most az elért 
ábrándot élvezi. Dicsekedhetem azzal, 

hogy én voltam az első 
vendége Lontón és az-
óta is többször élvez-
tem a lontói kastély 
előkelő és lebilincselő 
vendégszeretetét. Es so-
hasem láttam olyan bol-
dognak Beöthy Lászlót, 
mint akkor szokott lenni, 
mikor a kocsija befor-
dul azon a székely ka-
pun, amely az 1896-os 
jubileumi kiállításról 
került Lontóra. A tel-
jesülés után is boldog-
nak lenni, ez olyan ado-
mány, amilyet csak ki-
választolt embereknek 
ad az Isten. 

— Es hogy él a vezér 
Lontón? 

— Ő itt is vezér. Ott 
is megvan a Lázárja a 
sógora személyében, aki 
a birtokot kezeli. Ott is 
megvannak a következő 
szezonra vonatkozó 

í r t ák 
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tervei: okosan és céltudatosan ki-
dolgozza, hogy melyik színházban 
mit játszanak, azaz, hogy a váltó-
gazdaság elvei szerint melyik táb-
iába mii vessenek. Ahogy Pesten el-
gyönyörködik egy nagysikerű darab 
századik előadásán, ugy elgyönyör-
ködik ott is századszor az Ipolyban. 
És ahogy Pesten elkezd fütyürészni 
és kulcsait csörgetni, ha valami na-
gyon nem tetszik neki, éppen ugy 
csinálja eztLontón, ha nagyon soká 
nem esik az eső, mikor kéne, vagy 
ha lesántul a kedvenc lova. Csakhogy 
Lontón még több kulcsa 
és még kevesebb bosz-
szusága van, mint Pes-
ten. Korán kel, nagyo-
kat lovagol, hatalmas 
étvággyal eszik, jó köny-
veket olvas és nem bo-
rotválkozik. Nagy sza-
kállat ereszt és csak 
akkor borotválja le, mi-
kor már jönni kell Pestre. 

—És hogy él Pesten 7 
— Beszámolhatok 

részletes pontossággal. 
Kilenckor ébred, még 
pedig ugy, hogy a lá-
nya, Baba, odaül az 
ágya szélére és eldisku-
rálnak részint az előző 
nap eseményeiről, ré-
szint az elkövetkezendő 
napról. Ezek a beszél-
getések a vezér életé-
nek legkellemesebb per-
cei. Az újságokat a für-
dőkádban olvassa el, az-
tán elmegy hazulról, 
még pedig valamelyik 
színházába, mert vala-
melyik Unió - színház-

ban mindig van próba, és min-
dig akad olyan fogaskérdés, amit 
magának a vezérnek kell eldönteni. 
Ezt rövidesen elintézi, aztán bemegy 
az irodájába, a Király Színházba. Itt 
fogadja azokat, akik várakoznak rá. 
Még pedig bámulatos gyorsasággal 
fogadja őket. Az ő irodájában nincs 
kényelmes elüldögélés és diskurálás, 
mint a színházi irodákban általában. 
Meghallgatja, amiről szó van, éles 
Ítélettel, három-négy szóval rögtön 
dönt, és már jön a másik látogató. 
Hanem aztán, mikor a várakozók 

Hegyi Aranka a 
Zsigával 

két Beöthy-gyerekkel : 
al é s Lacival 
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elfogytak, akkor kijön a Lázár Ödön 
irodájába, ahol mindig van Írókból, 
zeneszerzőkből, színészekből álló tár-
saság. Ilyenkor a barátságos és ér-
dekes diskurálás negyedórái követ-
keznek. Kettőkor lejön az irodából, 
Az Estet vesz a sarkon és mindig 
akad hívei közül kettő-három, aki 
hazakíséri Jósika-utca 2. alá. Ebéd 
után lefekszik egy kicsit szundikálni. 
Öt óra tájban elmegy a Fészekbe, 
hogy eljátssza hires tartli-pártiját. 
Kártyázik hétig, akkor aztán rend-
szerint végigjárja autón valamennyi 
színházát, vagy elmegy idegen szín-
házba. Ha nem színházban van, 
akkor vagy neki vannak vendégei, 
vagy ő van meghíva vacsorára. Ké-
sőbb rendesen még egyszer felnéz 
a Fészekbe, és mikor hazamegy, még 
darabokat olvas az ágyban. Másnap 
kezdi az egészet elülről. 

— Ki áll hozzá legközelebb ? 
— Erre igen egyszerűen nem lehet 

felelni. A leggyöngédebb a felesé-
géhez. A legjobb barátja a lánya. 
A legjobban szereti Heltai Jenőt. A 
legrégibb barátja Faragó Jenő. Es — 
hogy pestiesen fejezzem ki magam 
— alegnagyobbpaliKövessy Albertre. 
A legmélyebb részvétet pedig sze-
gény Kacsóh Pongrác iránt érzi, akit 
gyakran meglátogat. Általában tudni 
kell róla, hogy mikor valakinek gyász 
vagy nagy betegség van a család-
jában, Beöthy mindig az első, aki 
megjelenik nemcsak meleg részvéttel, 
hanem anyagi segítséggel is. 

— Mondjon róla személyes apró-
ságokat. 

— Nem szereti az édességet, cukor-
süteményt soha nem eszik. Igen rit-
kán táncol, de egyike a legkitűnőbb 

és legkitartóbb csárdás-táncosoknak 
A pletykákra nem kíváncsi, de ha 
valakinek valami diszkrét dolgá-
ról esik szó, kiderül, hogy mindent 
tud. Igen erős dohányos ; békében 
Gianaclest szívott, háború óta Sztam-
bul a cigarettája. A borok közül a 
Chablist kedveli leginkább. A bort 
különben hihetetlenül bírja, a leg-
nagyobb lumpolások végén sincsen 
becsípve. Naponta hat órát alsziky 
éjjel ötöt, nappal egyet. Moziba nem 
jár soha. Nagyon szereti a cigány-
zenét. Jó vívó és jó lovas. Beszél 
németül, franciául, angolul. Jól ért 
autóhoz, de maga nem vezet. Mit 
mondjak még ? 

— Még mondjon róla valami 
pletykát. 

— Mondtam már, hogy a pletykát 
nem szereti. Ezért nem is beszélek 
róla többet. Hanem elmondom in-
kább, mi történt a héten egyik szín-
házunk társalgójában . . . 

— Nem, ne mondjon egyebet. Ezért 
a héten másról nem akarunk hallani. 
Viszontlátásra a jövő héten. 

— Igazuk van. Kezüket csókolom-

Végtelen napok 

S/Imikor ébredet, s előttem a navpat, 

átkozom a sorsot mindennap haraggal. 

'Töfízgat az uj nap, s oly hosszúnak tetszik* 
1Vő/ed távol minden perc százzá növekszik r 

Syülölöm a reggelt. 

Almikor lefekszem s eíöHem az éjjel, 

IKögöttem egy át uni nappai foszlik széfjei, 

IKelynek elszenvedtem minden nyűgéi, rosszát, 

S egy nappal közeléöb vagyok megint Hozzád: 

Szeretem az estét. 

BEÖTHY LÁSZLÓ 
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Négy férfi, négy ember, négy frakk, jól 
szabott elegáns, alatta négy titkos gondolatú 
éhes hun szive vagy szivtelensége. közöttük 
egy asszony, szép, fiatal, csábításra váró, 
cifra hiu nő-portéka, a házasság szentségé-
nek tiszteletétől övezve és védve, kacér és 
elégedetlen, bután, cél nélkül kapkodó jelen-
téktelen kis szoknya-hordó ; moral inszaniti, 
képmutató játékos kis cica és fölöttük és 
mellettük és alattuk és kö-
röttük egy becsületes ember : 
a férj. A többi staffázs, még 
a csaknem főszereplő mama 
is, akinek a jellemrajzához 
elég ann>i, hogy a naiv és 
hiszékeny publikum az ő ro-
váséra irja a lánya vétkeit. 
Mert vétkezik az asszony, 
így gondolja minden erköl" 
csös ember, aki nem nagy 
képű és nem cinikus és igy 
gondolja Lakatos László az 
iró is belülről, akinek irói 
lelkiismerele már a téma 
kiválasziásának pillanatában 
marasztaló ítéletet mondott 
darabjának, a Négy frakk-
nak hősnőjére. 

Ejnye — különös — egy-
szerű szindarabreferáda be-
vezetője elé kissé szokatlan 
a morális visszapillantás, de 
bármennyire elakarja a toll 
kerülni ezt a gondolatkört, 
akaratlanul is belesiklik. És 
ez a tény Lakatos László 
komédiájának — amelyet 
most játszik a Víginház — 
egyben értékmérője is. 

Ha az ember végignézi a 
darabot, eszébe sem jut, föl-
állítani a morális kritika vám-
sorompóit, amelyeken ke-
resztüljutni, egyet jelent a 

sikerrel. A szerző nem engedi előadásközben 
a vámsorompókat még látni sem, de igenis 
fölszállitja a vonatra a fináncokat, akik két 
állomás — két nap — múlva alaposan fülön-
csipik azt, aki látta a darabot. „Csak menje-
tek haza -— gondolta Lakatos László — 
tudom, utánatok megy a négy frakk, Irén, 
meg a férje és tisztes anyósa, ezektől ugyan 
nem egykönnyen szabadullok". 

GOMBASZÖGI ELLA és MAKAY MARGIT 
Vígszínház : „A négy frakk" / ngelo fe-
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Miről szól a négy frakk és kiről ? Egy 
asszonyról, aki nem egészen biztosan szereti 
az urát és egy férjről, aki végtelen szenve-
déssel és bibliai becsületességgel szereti a 
féleségét. Ne tessék azt gondolni, hogy ez az 
asszony talán valami könnyüvérü pesti 
dáma — óh, Isten ments — szelíd, kedves, 
sápadt, szentimentális, naiv, kis angyalka és 
dehogy is csalja meg az urát, mint ahogyan 
fölteszik róla egynéhányan, mindössze csak 
annyi történik, hogy egy kicsit odaadja — az 
ajkát egy csinos, fiatal gyereknek, — 
huszonnégyévesnek — odahaza, a férje laká-
sán, a házassági évforduló napján, pusztán 
azért, mert . 

Bocsánat, ha igy belekapok a mesébe, 
senki sem fogja é, eni, elölről kell kezdenem, 
mert roppant érdekes. Hogy is volt . . . ? 

Ernőéknél ünnepi vacsorára készülnek. 
Szép, családi ünnep, házassági évforduló. 
Ernő ügyvéd ; szorgalmas, derék, munkás, 
fess, egészen komolyan szeretni való ember. 
Telefon csöng. Valaki mentegeti magát, nem 
jöhet el a vacsorára, dolga van stb. stb. . . . 

— Csak nem marad el ugy-e, Ígérje meg — 
ezt mondja az asszony, mert aki telefonált, 

BERCZ/jGÉZA és MAKAY MARGIT 
Vígszínház : négy frakk" Angclo foto. 
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MAKA7 MARGIT 
Vígszínház : „A négy frakk" Angela foto. 

az neki igen fontos ; vendég, férfi, a legfia-
talabb, Miklós. Ebbe a Miklósba szerelmes 
az asszony. A másik három nem számit. 
Egyik öreg, másik tudós, harmadik jó fiu — 
egyik fajta sem veszélyes asszonyra. A ko-
médiás bonyodalmat a mama idézi fel, a 
jó mama, aki majdnem olyan szép lehetett, 
mint a lánya és aki a kezében akarja tar-
tani az egész család gyeplőjét. 

— Az én lányom házában én parancso-
lok — mondja a leányának — majd ha te 
a lányod házában leszel, akkor te fogsz pa-
rancsolni. 

Bölcs filozófia és anyósok számára igen 
kényelmes. 

Van itt még egy kedves nő, Giza a nővér, 
a beugrató, ha véletlenül be nem teszi a 
lábát ebbe a darabba, semmi baj nem történik. 

Valami gyémántot mutogat a nővérének, 
amit az ura vett neki. Milyen kedves, gyöngéd, 
figyelmes ember ! Ernő nem vásárolhat gyé-
mántot a feleségének, mert nem telik reá, a 
ruhaszámlákat is sokalja és emiatt kis nézet-
eltérés keletkezik a férj és feleség között. 
Az anyós és nővér nem nyugosznak bele 
ebbe ilyen könnyen, hogy Irén mindenbe 



SZINHAZÍ Ë L E T 37 

MAKA7 MARGIT és LUKÁCS PÁL 
Vígszínház — „A négy f rakk" 

Aneclo foto 
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nek a gondolatnak, hogy néki is legyen egy 
ilyen koliéreja. És mintha végszóra jönne, 
megérkezik az ékszerész, aki elhozta a 
koliér párját, hogy fölkínálja Ernőnek, vegye 
meg tőle, mert a felesége már többször bent 
járt az üzletben és nagyon megtetszett néki 
a gyémánt. 

Ernő hallani sem akar arról, hogy a gyé-
mántot megvásárolja és most már erélyesen 
lép fel Irénnel, követeli, hogy mondjon le 
ezekről a hóbortjairól. 

Az ékszerész igen ügyesen kínálja a por-
tékáját, de Ernő hajthatatlan marad. Arra 
hivatkozik, hogy a kenyerét fáradságos nehéz 
munkával keresi az íróasztal fölé görnyedve 
és nem telik arra, hogy gyémántokat vásá 
roljon. A nővér és a mama még jobban 
uszítanak, végre azt a pokoli tervet eszelik 
ki, hogy Giza a maga'gyémántját kölcsönözi, 
Irénnek, aki minderről nem tud semmit. Ezzet 
azt akarják elérni, hogy Ernőt féltékennyé 
tegyék és ez a céljuk a véletlen összejátszása 
folytán sikerül is. Alig távozott az ékszerész 
pár pillanat múlva egy belvárosi virágüzlet 
segédje jön és piros virágot hoz. A virág 
közé kis ékszeres dobozkát rejtett a küldője, 
aki a névtelenség homályába burkolódzik. 
A dobozban ugyanolyan gyémánt, amilyent 
Giza kölcsön adott és amilyent az ékszerész 
megvételre kinált. Most már csak azt kellene 
tudni, ki küldte a gyémántot. Ki az a négy 
közül, aki kileste a vágyát, a gondolatát. 
Hogy szeretheti őt az, aki a férje meg nem 
értő komolyságét ilyen romantikus mó-
don ellensúlyozza. Mert ez a feleség hozzá 
még romantikus is. Ő legalább azt hiszi, de 
a szerző sokszor és alaposan belevilágit a 
lelkébe, amelyben a romantikát már nem 
ugy mérik, mint régen. 

Első gondolata, hogy a gyémántot vissza-
küldi, de azután ugy határoz, hogy egyelőre 
megtarthatja már csak azért is, hogy az urát 
ugrassza vele. Csak azt tudja meg, kitől kapta 
a gyémántot, melyik a négy közül, mert hogy 
közülök valamelyik, abban semmi kétség. És 
a második felvonásban jön a négy frakk. Az 
asszony egyenként vallatóra veszi őket a 
gyémánthistóriáról. Annál jobban izgatja a 
kérdés, mert férje még az első felvonásban 
vissza vonta rideg álláspontját és megren-
delte az ékszerésznél a gyémántot, aki más-
nap reggelre Ígérte annak leszállítását. És 

GÓTHNÉ KERTÉSZ ELLA 
Vígszínház : „A négy frakk" 

Angelo foto 

ilyen könnyen belenyugodjon. Giza egyre 
mutogatja a gyémántot, csak hogy Irénben 
mennél jobban felkeltse a vágyat, ugy hogy 
szegény asszony szinte mániákusa lesz en-
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BERCZY GÉZA és MAKA7 MARGIT 
Vigszizhéz — „A négy f rakk , 

Angelo foto 



most ez a gyémánt tökéletesen olyan, ami-
lyent a nővére kapott és amilyent neki az 
ékszerész mutatott. A gavallérok egymás kö-
zött egymásra tolják a köszönetet, de Irénnel 
szemben, mindegyik meghagyja azt a négy 
kérdőjelet, amely lehet igen is, de lehet nem 
is. Se azt nem mondják, nem én küldtem 
se azt, hogy én küldtem. Irmát most mér 
mégjobban gyötri a kíváncsiság, egyenesen 
férjét gyanúsítja meg, kivált akkor, amikor az 
éjszakai órán hirtelen megérkezik az éksze-
rész és elmondja, hogy este óta azt a bizo-
nyos drága gyémántot ellopták az üzletből. 
Mér a rendőrség, a detektívek is keresik a 
tettest és a nyomok ide vezettek. 

Most azt hiszi az asszony, hogy ebben az 
esetben csak lesz közöttük férfi, aki vállalja 
a bünt, hogy a ház becsületét megmentse. 
Az ékszerész már annyival is megelégszik, 
hogy az ékszer árát kapja meg, akkor 
visszavonja a feljelentést. A férj végre 
kifizette az elrabolt ékszert és moät az asz-
szony azzal a váddal áll elő, hogy igenis, 
ezt a gyémántot psdig az ura küldte. Persze, 
hogy az ura küldte, de hogyan ? Telefonon 
beszélt meg mindent az ékszerésszel, aki a 
cinkostársa volt. Igy akarta megtudni, vájjon 
az asszonyban erősebb e a gyémánt imádata, 
mint a hitvesi vagy inkább női korrektség 
Irén, az asszony elfogadta a gyémántot 
anélkül, hogy tudta volna, ki küldi és 

MAKA7 MARGIT 
Vígszínház : „A négy frakk" 

Angelo foto 

ezzel — megcsalta az urát. Ezt most, m á r 
tudja Ernő, akinek ez a bizonyosság a lelkét 
is összetörte. És most ebben a tisztán álló-
vesztett partiban az asszony egy fölényes 
gesztussal kapja a kabálját-kalapját és elrohen,-
az éjszakába, mert a férje — játszott vele. 
Még, ő haragszik ! Ilyenek az asszonyok. 
Szerencsére,a harmadik felvonásban kitudódik, 
hogy az asszony nem ment egyik frakk laká-
sára sem, ahol Ernő kereste, hanem : idehaza, 
volt, 

Nem is veszi olyan nagyon a lelkén a dol-
got, még azt sem, bogy az a fiatal fiu, akih 
szeret, menyasszonyt válaszlott Bécsben . . 
A férj is megnyugszik ebben ez erkölcsileg 
rehabilitáló megoldásban és átengedi a ko-
média befejezését!a feleségének, eki a háló-
szoba aj tajában kiszól a cselédségnek : 

„A nagyságos ur csak délben kell fel . » 
Lakatos László végtelen finomságú Írómű-

vészete, leheletfinom társalgási stílusban, 
szellemes párbeszédekben, nagyszerű ötle-
tekkel és hihetetlen gyorsasággal vonultatja, 
el szemünk elölt a cselekményt és az alako-
kat, akik egytől-egyig mesterien megrajzolt, 
figurák. 

Az előadás középpontjában Góthné é» 
Makay Margit állanak, Góthné káprázatos-
elevenséggel játssza az anyóst. Makay 
Margit lebilincselő kedvességgel az asszonyt,. 
Gombaszögi Ella mint nővér, Lukács Pát 
mint férj, Gófh mint ékszerész játszanak mű-
vészi alakokat, Szerémy, Tanay, Béla Miklós,. 
Bérczy a Négy frakk szerepében kifogástalan 
nok, A tökéletes rendezés Góth Sándor, ai 
díszletek tervezése Málnai Béla érdeme. 

SZENES-FOGYASZTÓ KÚRÁT TART. 
Szenes E rnő megunta a kövérség t e r -
hét és ezért fogyasztó kúrára ha tá-
rozta el magát . Sót már tartja is a 
kúrát, aminek következményeképen. 
egy hét óta kilenc kilót adott le.. 
Egész karcsú leventének látszott , 
amikor legutóbb megje lent törzská-

véházában , a New-Ynrkban. 
— Mi történt veled ? — kérdezték; barátai r é sz t -

vevő arccal . 
— Nagyszerű fogyasztó-metódust tanultam e g y 

amerikai barátomtól — mesél te Szenes . — Az em-
ber ezernyi apró papírszeletkét dob el és egyen-
ként fölszedi okét . Miután a papiros kicsi is. meer 
oda is t apad a padlóhoz, ez által az ember sokkal! 
erősebb munkát fejt ki, mint az egyszerű ha jo lga -
tással . Ma délelőtt is papírokat szedtem. A leg-
ideál isabb metódus £ 

Másnap kora délelőtt egy öblös h a n g kereste-
telefonon Szenes t . 

— Hallo. — mondot ta , — itt a tőzsde. Akar ered-
ményesen megfogyni ? Akkor, jö j jön föl ide és. 
szed je össze az apró. p a p i t o k a t . . . . 
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Shakespeare"Cikhis 
aNemzeti Színházban 

A Nemzeti Színház idei kétségtelenül 
nagyon gazdag szezonjára méltó koronát 
kiván tenni a Shakespeare-ciklussal. Jó 
egynéhány esztendeje mér, hogy az avoni 
költő remekei nem szólaltak meg a Nem-
zeti Szinház szinoadán ilyen egységes 
sorozatban. Az idei Shakespeare-ciklus 
junius 19-én kezdődik és tizenkét napon 
át hozza változatos sorrendben Shake-
speare tragédiáit, drámáit és vígjátékait. 
Ennek a ciklusnak egyik érdekessége 
nyilván az lesz, hogy az idei esztendő-
ben a Nemzeti Színháznak három Shake-
speare reprize volt, amelyen a szokott 
felújítások és uj rendezések keretein tul 
egy ujabb rendezési és játékstílus inau-
gurálását jelenti a magyar színpadon, 
sőt bizonyos vonatkozásban a magyar 
kereteken tul is. A Lear király, a Velencei 
kalmár és a Hamlet uj rendezési stílusá-
nak nagy sikere természetes szilárd 
alapja lesz annak, hogy a szinház gaz-
dag Shakespeare-repertoirja az esztendők 
folyamán ezeken az alapokon dolgoz-
tatott ét. Természetesen ennek a teljes 
és egyöntetű Shakespeare-ciklusnak ki-
építése nem egy szezon feladata, nem 
egy esztendő lehetősége. Az idei ciklus 
emiitett érdekessége tehát az, hogy a 
közönség, amely végig nézi az egész 
sorozatot, együtt látja majd régebbi ren-
dezési formákat a legujabbakkal, külön-
böző fázisát annak a kereső útnak, 
amely az igazi Shakespearehoz, illetve 
Shakespeare igazi megvalósításához 
vezet. 

A ciklus természetesen egyéb érde-
kességeket is hoz majd. Ezek között 
első helyen az áll, hogy a meglevő há-
rom uj inszcenálást még a ciklus meg-
kezdése előtt egy negyedikkel és egy ötö-
dikkel egészíti ki, még pedig III. Richárd-
dal és a Sok hűhó semmiért-tel, amelyek 
mér az uj elvek szerint a teljes szöveget és 
eredeti szcenáriumot adják. A III. Richard 
címszerepét ez alkalommal játssza először 
Ódry Árpád, a Sok hűhó semmiértben 
ben pedig Paulay Erzsi szerepét N. Tas-
nády Ilona veszi át. 

A ciklus junius 19-én a Vízkereszttel 
kezdődik. Ez a vigjálék is részben uj 
szereposzlással kerül szinre Bajor Gizi 
és Abonyi Géza az összetévesztett test-
vérpár, Gál Gyula Malvolio és Pethes 

Sándor Keszeg Andor szerepében lesz-
nek ujak. Ez után a következő sorrend-
ben kerülnek szinre Shakespeare reme-
kei : 1. Vízkereszt, 2. Hamlet, 3. Szent-
ivánéji álom. 4. Machbet, 5. Ahogy tet-
szik, 6. Lear király, 7. IV. Henrik (I. rész), 
8. Velencei kalmár, 9. III. Richard, 10. 
Julius Caesar, 11. Romeo és Julia. 12. 
Vihar. Ebben a sorrendben hat olyan 
darab szerepel, amely az idei szezonban 
egyáltalán nem került szinre. Ilyen pél-
dául a IV. Henrik, melyben Ivártfi sze-
repét, a királyt, Kürti József, Hövér sze-
repét pedig Petheő veszi át s ilyen a 
Vihar, amelyben Caliban szerepét újból 
Sugár játssza, aki egy esztendei távollét 
után most tért vissza a színházhoz. 

A Shakespeare-ciklus természetesen a 
szokoit ünnepélyes keretek között zajlik 
majd le és három estéjén az előadást 
conferance fogja megelőzni. Az első ilyen 
bevezetőelőadást Hevesi Sándor igazgató 
maga tartja, ezt az alkalmat használván 
fel, hogy a közönség számára magya-
rázalát adja a szinház uj Shakespeare 
programmjának. 

A szinház természetesen, mint az ilyert 
előadásoknál szokás, gondoskodni fog: 
arról, hogy azok, akik nem egyes elő-
adásokra akarják jegyeiket megváltani, 
hanem biztosítani akarják azt az egész 
ciklusra, ilyen igényeiket előre bejelent-
hessék, amit a pénztárak természetesen 
honorálnak. 

Babits Mihály, Juhász Gyula é s Kosztolányi Dezső* 
a Tisza par t ján , a Juhász Gyula t iszteletére r e n d e -

zett szegedi ünnepség után 
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Konstantin . . . 
Irta: BEREGI OSZKÁR 

„Üdv Konstantin, te népek boldo-
•gitója V, így köszöntik császárukat 
Herczeg Ferenc bizánci udvaroncai 
— hazugsággal a szivükben ; ezt a 
női Konstantint több joggal és hazug-
ság nélkül lehet népek boldogító-
jának nevezni, mint császári név-
rokonát, mert amerre ő jár, ott nem 
csak virág fakad léptei nyomán, de 
aranyforrások buzognak a boldog 
szerzők számára : ő ugyanis azon 
szerencsés és ritka szinészpéldányok 
;közül való, akivel még nem bukott 
ímeg színdarab. 

A kedves pestiektől bocsánatot 
kérek, hogy szinész létemre színészt, 
sőt mi több, élő szinészt dicsérek, 
•ez otthon szokatlan dolog, ott még 
ma is nem csak élő, de halott színé-
szekről is rosszat írnak a kollegák. Én 
•ennek a Konstantinnak is csak dicső-
ségét tudom zengeni. Segítség nél-
kül, pártfogók nélkül, újságíró isme-
retség nélkül — ez idehaza a leg-
nagyobb dolog — pattant ki a világ 
elé néhány évvel ezelőtt Berlinben, 
Reinhardtnál, a Faust Margitjában 
— az én partneremként. Nagy volt 
a sikere ! Räuber Amáliájában szinte 
— velem. Azóta megfordult a világ, 
én is a klasszikusnak a koturnusos 
nak kikiáltott szinész is modern és 
hypermodern szerepet játszom, a 
klaszikusnak indult Konstantin is a 
ma színházának kívánalmai szerint 
újszerű és egészen furcsa darabok-
ban egészen újszerű alakokkal is 
boldogítja a világ közönségét. Igazán 
a világ közönségét, mert játszik Ame-
rikában, Angliában, Hollandiában és 
Dániában, Németországról nem is 

szólva. Mi magyarok külön is hálá-
val és szeretettel tartozunk neki, 
mert ő visz ki legtöbb magyar da-
rabot külföldre és az idegen igaz-
gatók és ügynökök gyakran az ő 
révén ismerik meg a darabokat és 
veszik a dollárok országa számára. 
A Farsang, Kék róka, Táncosnő, 
Tilla, Őszi vihar az ő segítségével 
2—4—600, sőt több előadást ért el 
és most viszi vissza Budapestnek, bi-
zonnyal újra meghódítja a pestieket a 
németre fordított magyar darabokkal. 

Ö a színészet női Napoleonja. Ha 
egy félórát tölt az ember a Meissen és 
Schadl-beli háromszobás lakosztályá-
ban, azt hihetné, hogy valami A. O. 
K.-nál van : futnak be hozzá a hi-
rek : szolgák, sürgönyhordók, igaz-
gatók, titkárok jönnek és mennek és 
ő intézkedik telefonon, telegrammal, 
szóval és írással : Hamburgot meg' 
tartja, mert pár órai dolga van az 
Északi-tengeren, Berlint lemondja, — 
ráér, majd ősszel, Brünnbe elmegy, 
a közelben lévő anyját is megláto-
gathatja, lemond még egy-két vá-
rost és elfogadja Budapestet, hogy 
újra lássa a Margitszigetet. Minden-
nap játszik, gyakran kétszer próbál, 
darabokat olvas és köt le, szerzőket 
fogad, vagy nem is fogad és legfőbb, 
talán egyedüli pihenése, hogy vasár-
naponkint telefonál Berlinnel, a fiacs-
kájával és örül a nyárnak amikor — 
talán négy vagy hat hétig elmehet az 
Északi-tengerre, hol szép villája várja. 

Messzi tervei nincsenek, csak ál-
mai, ábrándjai, de közvetlen előtte a 
ma és a holnap műsor^és munka-
terve ; olyan, mint az iró, aki kény-
telen ujságiró lenni. A kezét ott 
tartja a világ ütőerén, dolgozik a 
napi kívánalmaknak és arról ábrán-
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KONSTANTIN É S PARTNEREI 
Felső sor, balról jobbra : Erik Ritter rendező, Lotte Ritter, Philip Zeska, Emmy Schleinitz. Alsó sor t 

Leopoldine Konstantin, Trude Havel, Otto Lundt, dr. Heinrich Fuchs . 

dozik, mikor alkothatja meg nagy élet-
művét. Ő is vár ! vár, mikor irnak újra 
a magyarok neki való darabot, mikor 
dobhatja ki hajójából az értéktelen fir-
kákat, mikor mondhat újra szép sza-
vakat, szép mondatokat, mikor önt-
heti bele újra az egész lelkét a 
mondanivalójába. 

A magyar darabok Pestről indul-
tak el magyar nyelven és most vi-
lágkörüli útjáról újra Pestre térnek 
néhány napra német nyelven. Leg-
közelebb — szó van róla — ugyan-
csak Konstantin viszi a magyar da-
rabokat Amerikába — angol nyelven. 

Boldog pesti közönség! hallhatjátok 
a nagy Konstantint. Boldog|Konstantin, 
láthatod a nagy pesti közönséget I 

A berlini „Keringő" 
Nem múlik el hét, hogy a magyarok egy-

egy babérlevelet haza ne hoznának odakint-
ről a nagyvilágból. 

Most Ruttkay György a hét hőse. A „Keringő" 
cimü kedves és érdekes darabját, amelyre 
még mindnyájan jól emlékszünk a Vigszin-
házból, most mutatták be Berlinben. A ma-
gyar darabnak igen jó előadás jutott osztály-
részül, azonkívül általános és meleg elisme-
rés sajtó és közönség részéről egyaránt. 

Ruttkay nagyon örült a berlini jó kritikák-
nak. Még jobban, mint ahogy egy szerző a 
jó kritikáknak örülni szokott. Mert a kritika' 
kat kivágva és gondosan összegyűjtve egy 
csomóban megkapta mindjárt a premiér után 
Berlinből egy levélke kíséretében, amely el-
árulta, hogy kinek jutott eszébe ez a ked-
ves figyelem. 

A levélben a világhírű primadonna. Kon-
stantin Leopoldine, gratulált a nagy berlini 
sikerhez. 

Berlinben persze nem áll meg a „Keringő". 
Friss tánclépésben halad tovább a nemzet-
közi sikerek utján. 



Nincs többé hidegvérű 
angol I 

Ptas inszky P e p i t áncá t az e l r a g a d t a t á s 
l ázában ü n n e p l i a k ö z ö n s é g — i r ja 

a Dai ly T e l e g r a p h 

Május 14-én kezdte meg a londoni 
előkelő Coliseum színházban vendég-
szereplését Ptasinszky Pepi, a budapesti 
operaház kiváló táncosnője és ma mér 
a londoni közönség érdeklődésének köz-
pontjában áll. A különben hüvős és 
mindig tárgyilagos hangon iró angol 
sajtó az elragadtatásnak és feltétlen 
meghódolásnak olyan hangján ir Pta-
sinszkyről, amely csak igen ritkán és 
a legkiválóbb művészeknek jut osztály-
részül. Ptasinszkyt a Londonba elszár-

ïHF ENTHKT. SENT WORLD 

Pip i ptaszynsKi, -he. ^ .aréful young l 'oüsh 
kallf m, from m v,r7 ? rr ?-< Betas«, BuO«i«st, who 
te w gtve t. «-eases at íónpoa cpMmum sîwnjjr, 

Ptasinszky Pepi képe egy a Worldban 

mázott, magyar származású szinházvezér 
Sir Oswald Stoll (a Király Szinház nem 
régen elhunyt nagynevű rendezőjének 
rokona) vitle ki Londonba és a vendég-
játék eredetileg csak két hétre volt ter-
vezve. De mér az első fellépés olyan 
döniő sikerrel járt, hogy még aznap este-
további kéthétre kötöttek véle szerződést 
dupla fizetéssel és azóta nem múlik el 
nep, hogy Ptasinszky ne kapna csábi-
tóbbnál-csábitóbb ajánlatot, amely mesés 
fizetési Ígéretekkel próbálja amerikai és 
euró pa i müvészkörutra 1 ekötni. Ptasinszky 
azonban, noha, mint Pestre küldött leve-
lében irja, valóságos kábulatban él az 
ünnepeltetés véget nem érő sorozatában, 
nem válik meg az operaháztól és őszre 
feltétlenül visszajön Budapestre. A nyarat 

ellenben most már Ang-
liában tölti, meri bizony 
a négy hétre meghosz-
szabbitott vendégjáték 
most már négy hó-

napra prolongáltatok és 
Ptasinszky Pepi heti 
fizetése — elárulhatjuk : 
160 Font, ami még Ang-
liában is óriási fizetés, 
magyarra lefordítva pe-
dig havonta körülbelül 
négy és fél millió koro-
nának felel meg. 

Ptasinszky három 
táncszámot mutat be. 
A Coppélia néhány 

szólótóncát, azután 
Saint-Säens : A hattyú 
halála cimü tánckölte-
ményét, és Liszt : ma-
gyar rapszódiáját. 

Azt hisszük, hogy leg-
helyesebb lesz, ha min-
den kommentár nélkül 
ismertetjük az egyes 
nagy londoninapilapok-
nak a kritikáját: 
Daily News (május 17-iki: 

szám). 
Ünnepi műsornak ne-

vezhetjük a Coliseum uj 
műsorét, mert azzá avatja 
Ptasinszky Pepinek, az el-
ragadóan bájos táncos-
nőnek a vendégszereplése. 
News of.The World (május 

15-iki szám.) 
Ptasinszky a kivételes-

tehetségek közé tartozik, 
aki nemzetközi értelemben. 
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véve is szenzáció. A budapesti operaház 
primaballerináját Stoll Oswald hozta közénk. 

Morning Post (május 15-iki száma). 
Yvonne Daunt és Sakharoffs óta nem volt 

Londonban olyan táncosnő, mint Ptasinszky 
kisasszony, a budapesti operaház primaballe-
rinája. A legcsinosabb és legbájosabb jelen-
ség, aki friss, üde levegőt hoz magával, olyan 
könnyed, mint a szellő, amely végigcsókolja 
a délceg hattyú tollait és hattyutáncában nem 
tudjuk, hogy mit csodáljunk inkább, tökéle-
tes tudását, szépségéi, vagy gráciáját ? Kar-
jainak lágy mozdulata talán még libbenésé-
nél is poétikusabb és külön nagy sikere volt 
csodálatos ruháinak . . . 

A Daily Telegraph (május 15-iki száma). 
A Coliseumban uj vendég 

mutatkozott be : Ptasinszky 
Pepi kisasszony, a budapesti 
operaház első táncosnője, 
akiről kiderült, hogy még sok-
kal kiválóbb, mint amilyen-
nek az előzetes hirek után 
vártuk. Páratlanul kecses és 
bájos táncosnő. A hattyú ha-
lála cimü tánckölteményt 
mélységes művészettel, nemes 
felfogással, sőt egyenesen 
szellemesen tolmácsolja. Ért 
hető, hogy ez a tökéletes mű-
vészet a tetszésnek egészen 
rendkívüli fokét váltotta ki 
a közönségből és az egyéb-
ként kissé tartózkodó publi-
kum lázas elragadtatásban 
számtalanszor hívta viharos 
tapsaival a függöny elé a je-
les táncosnőt. Hogy az em-
ber Londonban sikert arasson, 
igen sokat kell tudnia, nagy 
és súlyos emlékekkel kell 
megküzdenie. Ptasinszky kis-
asszonynak ez sikerült . . . 

The Stage (A színház). 
Ptasinszky Pepi az uj jöve-

vény egy sereg uj és megle-
pően szépen kidolgozott szám-
mal aratott diadalt. Művészete 
vonzó és befejezett. Tudott 
olyan pillanatokat a nézők 
elé varázsolni, amelyeknek 
művészi értéke egysorba állilja 
őt az itt járt nagynevű elődök-
kel. 
The Era (május 16-iki száma). 

London mostani táncszen-
zációja kétségtelenül Pta-
sinszky Pepi. Nékünk külö-
nösen a művészi lendülettel 
előadott magyar rapszódia 
tetszett. 

Es igy irnak egytől egyig 
a komoly, lelkesedést nem 
igen ismerő angol lapok 

és úgyszólván valamennyien hozzák 
a fotográfiáját. így azutan megértjük, 
hogy miért irja Ptasinszky Pepi azt, hogy 
el van kábulva. Mi is elkábultunk, mire 
végig olvastuk ezt a rengeteg lelkesedő 
cikket. Pedig ezek csak szemelvények. 
És nem is adnak tökéletes képet a ma-
gyar táncosnő sikeréről, amely tulajdon-
képen a színházon kivüli ünnepeltetés-
ben nyilvánul meg. Mert nincsen nap, 
hogy valamelyik előkelő művész vagy 
arisztokrata ne hivná meg Ptasinszky 
Pepit és édesanyját palotájába, ahol 
káprázatos mulatságok közepette ün-
neplik London uj szenzációját. 

BALLERINA'S TRIUMPH 

Mlle, Pepi Ptiszynskî (p:ot>ounc. > Tf.shiî ky '1, es !<t* 
Polish prima nallcrlna, being dressed by her mother at th 

Coliseum, where she tuok eleven cuitains. 

A ballerina dicsősége 
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Aki megkontreminólta 
a nyarat 

Hatalmas tempóban készül a Renaissance 
Vajda Ernő izgalmasan érdekes drámájának, 
A trónörökös-nek bemutalójára. Nincs is cso-
dálni való azon a gondosságon és szereteten, 
amellyel Bárdos Artúr dr., az igazgató és 
rendező az uj Vajda-darabot karriériének 
útjára bocsátja, hisz az előjelekből itélve 
semmi kétség, hogy a Renaissance megtalálta 
azt a varázs-darabot, amellyel nyáron is oda-
vonzza a publikumot a Nagymezői- utcai 
színházba. 

A sz-nház környékén nem szívesen árul-
nak el most még a Trónörökösre vonatkozó 
adatokat. A Színházi Élet munkatársa kény-
telen volt harapófogóval járni, hogy minden 
egyes adatot külön húzzon ki az érdekeltek-
ből, de már a szereposztás mesmutalja, hogy 
a szinház nem közönséges embicióval vég 
a feladatnak, mert a trónörökös szerepében 
Törzs Jenő, a császár szerepében viszont 
Csortos Gyula kerülnek egymással szembe 
és vivnak döbbenetesen negyszerü harcot. 
Törzs Jenőt szerződése csak szeptembertől 
köti a színházhoz, de már most fellép, hogy 
annak idején, amikor hivatalosan is installálva 
lesz, mint a Renaissance Szinház tagja, mér 
egy nagy sikerre tekinthessen vissza ebben 
az uj hajlékban is. 

Magának a darabnak szenzációs háttere 
van, amely most a véletlennek egy különös 
játéka folytán külön is majdnem aktuálissá 
teszi szinrehozatalát. 

Nem szabad azonban ezt hinni, hogy a 
motívumoknak e véletlen találkozása a da-
rab irodalmi érté'kének rováséra történik. 
Hiszen minden történelmi érdekességü király-
tragédia megtalálta a maga költőjét s a drá-
mák szereplői mér azért is közelebb állnak 
hozzánk, mert az, ami tetteiket magyarázza, 
legtöbbször mindannyiunk által ismert tör-
ténelmi kényszerűségből folyik. 

Shakespeare királydrámáinak sötét, komor 
végzete ül a darab fölött s a fülledt, forró 
levegőben minduntalan érezzük az elkerül-
hetetlenül közelgő ciklont, emelynek nyomán 
a pusztulás jön. A császári eszme és a sze-
relem kerülnek itt szembe, egy császári ház 
kinai falként meredő, mozdíthatatlan tradi' 
ciói és egy nemes emberi lélek vergődő vias-
kodása. Egyenesen mesteri az a monumen-
tális rajz, ahogy Vajda Ernő odaveti elénk 
e királytragédia szereplőit : a császárt, aki 
a dinasztia érdekeit a maga kérlelhetetlen 
ridegségében reprezentálja. (Csortos) a trón-
örököst, (Törzs) akiben az ifjúság heve még 
nem halkult le, csak magános órákban visz-
szatérő szentimentalizmussá. Anna grófnőt, 
a trónörökös szerelmét (Simonyi Mária), akit 
eleinte a nagyravágyás vezet, trónra akar 
jutni, de akit a trónörökös nagy, tiszta és 
életáldozattal megpecsételt szerelme megtisztít. 

Hallatlanul érdekes egy titkos kancellár 

remekül megrajzolt alakjának maszkjában 
Harsányi Rezső, a trónörökösné szerepében. 
Thürzó Elvira egy pregnáns udvari lakáj 
megszemélyesítője : Sugár Károly és az ud-
vari vadász: Várnai. Ez nagyjában a szerep-
osztás s majdnem annyi, amit előzetesen el-
árulhatunk a Renaissance készülő szenzáció-
járól. Ha még hozzátesszük, hogy a díszle-
teket Márkus László tervezte és e modern 
királydráma a háború előtt egy európai biro-
dalomban játszik, akkor körülbelül elmond-
tuk a leglényegesebb ludnivalókat, bár még 
mindig elég keveset ahhoz, amit Vajda Er-
nőnek ez a rendkívüli karriér előtt álló da-
rabja megérdemel. Annyit mindenesetre el-
árulhatunk még, hogy ugy a császár, min ta 
trónörökös német tábornoki uniformist fog-
nak viselni és maszk nélkül játszanak. Csak 
a Csortos ezüstösen csillogó haja fogja je-
lezni, hogy ő képviseli e királytragédiában 
a konok, megalkuvást nem ismerő konzer-
vatizmust. 

Ami a háromfelvonásos dráma megírását 
illeti, Vftjda Ernőnek szinte robusztus módon 
egészséges voltára kell utalnunk, amely min-
dig a legszerencsésebb és legbiztosabban 
ható formákat találta meg. Csak a Szerelem 
vásárának általános nemzetközi sikerére kell 
utalnunk, hogy e tekintetben példával szol-
gáljunk. El lehet képzelni, hogy amikor olyan 
témakörhöz nyul, amely a maga általános 
emberi vonatkozásain tul bizonyos analógiát 
mutat egy a múltban lejátszódott s rejtel-
mességében még ma is kideríthetetlen tragé-
diával, ott Vajda Ernő konstruáló művészete 
remeket alkotott. S ez magyarázza meg azt 
a tüntető érdeklődést, arrelljel a közönség 
és a külföld a talentumos és termékeny 
szerző uj darabjának sorsét vigyázza. A késő 
szezon ellenére, diadalmaskodva a hirtelen 
beállott kánikulai hőségsel is, szinte gúnyo-
san és kihívóan nevet Vajda Ernő a naptár 
szemébe. Az ő kvalitásain és az ő kilátá' 
soin nem ronthat még az időjárás sem. Vagy 
ha ugy vesszük : Bárdos dr. megkontremi-
nálta a nyarat és megmutatja, hogy Vajda 
Ernővel, Törzs Jenővel, Csortossal és Si-
monyi Máriával negyvenfokos melegben is 
lehet forró téli sikert csinálni. És ez a leg-
becsületesebb kontremin, amelyen mindenki 
nyer, akár hosszista, akár besszista : a szin-
ház, a szerző s a közönség. 

Nagy az érdeklődés 
Egy hölgy, kinek állapotát 
E vers diszkrét módon föltárja, 
Állott a Renaissance előtt, 
Ö is A trónörököst várja. 

KÁLMÁN JENŐ 
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Jókai a Horvétlv-kertben 
A nagy mesemondó csodálatos álmai, 

a költő lelkének fátyolos fantáziája élő 
alakot ölt szombaton este a Budai Szín-
körben, ahol Sebestyén Géza szinre 
hozza a Fekete gyémántok cimü drama-
tizált Jókai-regényt. Emelkedett értéket 
ad ennek a bemutatónak az, hogy a 
regényből Hevesi Sándor formált szín-
darabot. 

A darab irodalmi jelentőségén kivül 
az előadás maga is rendkívül érdekes 
színházi esemény. A szereposztás méltó 
a darab, márkájához. A fő női szerep, 
Dirnák Éva eljátszására Bajor Gizit, a 
Nemzeti Szinház drámai művésznőjét 
kérte fel Sebestyén Géza, akinek ez az 
alakítása még az ő értékes sikerekben 
gazdag pályájának is kiemelkedő ese-
ménye lesz. 

A bankár szerepében Sebestyén Géza 
folytatja azt a sorozatot, amely őt a 
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legkiválóbb jellemszinészek táborába 
helyezi. Rendkívül komplikált és nagy 
színészi intelligenciát kivánó szerep 
ez, amely nem találhatott volna Sebestyén 
Gézánál méllóbb megszemélyesítőre. 
Ugyancsak súlyos feladatot ró a darab 
egyik legnehezebb szerepe, Berend Iván 
bányatulajdonos Sebestyén Mihályra. 

Nem mindennapi csemege, hogy 
D'Arrigo Cornél, akit a publikum eddig 
csak mint kitűnő opere;tbonvivant is-
mert, ezúttal Gendershein Valdemár her^ 
ceg drámai szerepében mutatkozik be. 
A társulat tagjai közül igen jó szerep-
jutott Deréki Jánosnak, aki a Szafrán 
Péter alakját játssza. A fiatal Pártos 
Klárinak, egy munkáslény szerepében 
nyilik alkalma tanúságot tenni fejlődő 
tehetségéről. 

A rendezés munkáját Horváth Árpád 
a Nemzeti Szinház tanulmányi rendezője 
végzi nagy buzgalommal. 

AZ „EMBEREK" SZEREPLŐI 
Fiatalok, lelkesek, ujitók, rajongók, ifjú színészek, meg kell óket nagyon dicsérni p«r szóban, merf igen 
derekas munkát végeztek, amikor előadták Hassenclever expressionista drámáját , az Emberek-e t. A nnyi 
bizonyos, hogy együtt és egyénileg is komoly figyelmet keltettek maguk és munkájuk iránt. Képünk a 
szereplöket ábrázolja. Balról jobbra, alsó s o r : Dózsa István, Vaszary Piri, Forgács Anna . Könyves Tóth 
Erzsi, Vaszary János, Dávid Mihály. Felső s o r : Mokláry, Jávor, Baló, Szőke és Gárdonyi . Hoisányi felr 
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A három grácia 
A Fővárosi Operett Szinház mostani darab-

járói, a százas jubileum küszöbén álló 
„Marinkákról mindenki tudja, hogy bősége-
sen rendelkezik az operettelőadások kellő 
gráciájával. Ezek után igen természetes, hogy 
a szinház soron következő újdonságának, az 
u j Lehár-operettnek, háromszáz előadást kell 
megérni, mert ennek három gráciája is van. 

De ez csak olyan hírlapírói túlzás. Ez a 
háromszáz előadás. Nem lehetetlen ugyan, 
hogy a darab háromszázszor fog menni, de 
mondjuk csak meg őszintén : a Fővárosi 
Operett Szinház nagyon meg lesz elégedve, 
ha a darab kétszázszor megy. Elvégre nem 
szabad telhetetlennek lenni. Más darabok-
nak is kell a hely a jövő szezonban. 

Szóval térjünk a tárgyra. Ki ez a három 
grácia, akikről az eddig „Kilencágú korona" 
címmel emlegetett darab a végleges címét 
kapta! 

Az első grácia Biller Irén. Azaz a darab 
szerint madame Lenoir, a hires párisi detek-
tív felesége ; akik bizalmasabb viszonyban 
vannak vele, a darabban a keresztnevén 
M äriettenek is szólíthatják. Jóvérű, párisi 
asszony, csupa humor, csupa temperamen-
tum, csupa kacérság. A férje igen kényes 
társadalmi ügyek felderítésére az ő segít-
ségét szokta kérni, és a szép Mariette szí-
vesen vállalkozik arra, hogy egy csinos urat 
megfőzvén kivegye belőle a titkait. Az már 
aztán nem az urára tartozik, hogy az ilyen 
megbízatások lebonyolításánál a szép és 
pajkos Mariettet nem annyira a titok érdekli, 
amit ki kell szedni, mint inkább a csinos 
ember, akiből ki kell szedni. Nehéz dolga 
nincs, az biztos. Mert ki ne vesztené el a 
fejét, aki az ennivaló Mariettet egyszer meg-
látta abban a testhezállóTuthankhamen-stilusu 
fürdőruhában, amelyben az első felvonásban 
meg fog jelenni? 

A második grácia Hai math Hilda. Azaz 
Trotleni Elena, egy szédületesen gazdag hadi-
szállitó-cég egyetlen leánya, aki meg van 
győződve arról, hogy minden férfi a pénzét 
akarja és ezért, ha már szerelemből a sok 
pénz miatt úgysem mehet férjhez, legalább 
előkelően akar férjhez menni, feltett szán-
déka, hogy grófné lesz. A végén az is lesz, 
de ez nem megy olyan egyszerűen. Addig 
még egy egész operett minden gazdag cse-
lekményének és frappáns bonyodalmának le 
kell folynia, addig még gyönyörű Lehár-meló' 
diák egész sorát ki kell vágni neki, mig ez 
sikerül. 

A harmadik grácia Mészáros Polette. Azaz 
signora Trittino, keresztnevén Lisette. Igen 
csinos, igen fiatal, igen érdekes menyecske, 
csak az a feltűnő, hogy minden pillanatban 
kézzel lábbal hangsúlyozza, hogy ő milyen 
tisztességes asszony. Nők becsületében mi 
nem szoktunk gázolni, különösen egy Lehár-
<larab szubrettjét óvakodunk gyanúval illetni. 

de ez a dolog ezzel az assonykával nem 
egészen tiszta . . . Majd meglátják különben 
a harmadik felvonásban, mikor az ő kalapja 
a gróf lakásán annak dacára, hogy . . . nem, 
ezt hagyjuk, a meséjét ráérünk a jövő héten 
elmondani. Addig csak annyit, hogy a szép 
menyecske kijön madárnak is, szakácsnak is 
öltözve. Nagyon tarka dolog ez, kérem, hosszú 
volna ezl elmagyarázni. 

Ez tehát a három grácia. De aki nem nő-
párti, hanem férfi-párti, az elhatározhatja, 
hogy a három gráciát nem a hölgyek képvi-
selik, hanem a férfiak: Halmay Tibor, Újvári 
Lajos és Kompóthy. Azaz : a ripacsszinész, 
aki különös bonyodalmak során olyan hely-
zetbe sodródik, hogy grófnak adják ki, to-
vábbá a párisi detektív, aki mindenre rájön, 
csak saját szavaira nem, végül az ifjú gróf, 
aki alaposan megleckézteti a szivéről meg-
megfeledkező milliárdos leányt. 

De ilyen szép hármast adnak a darab 
szerzői is : Lombardo mester, az olasz libretto 
eredeti irója, Willner, aki bécsi könyvet csi-
nált belőle és főként a nagy Lehár, a világ-
hírű operett-lángelme, aki pazar bőkezűség-
gel osztja bűbájos és elragadó melódiáinak, 
frappáns, nagyszerű táncritmusainak kifogy-
hatatlan kincseit. 

Hasonló szép hármas : Harsányi Zsolt, a 
szövegkönyv magyar átdolgozója, sőt majd-
nem irója, Vineze Zsigmond, a lendületes és 
nagyszerű karmester, de kivált Szabolcs Ernő, 
a rendező, aki ebben a darabban olyan dol-
gokat csinál, hogy mindenkinek a szeme-szája 
el fog állani. Revüszerüen állította be a da-
rabot ; nem kevesebb, mint huszonkilenc olyan 
teljesen uj és eredeti trükkel, amik egyen-
ként, magukban véve, külön-külön is meg-
kapó sikert jelentenének. Hát még itt együtt. 
A „Három grácia" junius 6-iki bemutaiója, 
sőt már junius 5-én este lezajló főpróbája 
Szabolcsot egy csapásra igen hires emberré 
fogja tenni. 

Lehetne még sok ilyen hármat felállítani 
Málnai Béla a díszletek, Faragó Géza a 
kosztümök. Brada Ede és Erdélyi Géza a 
táncok képviselétében. Vagy ez négy? Pardon. 

A legboldogabb hármas mindenesetre ; 
Roboz Imre, Jób Dániel és Tapolczai Dezső, 
a három direktor. A Marinka után megint 
ilyen siker ! Ugy örülnek, hogy az örömüket 
csak Lehár ludná megzenésíteni. Ha megkérik, 
meg is csinálja. Már eddig egész sor uj zene-
számot komponált külön csak a pesti előadás 
számára, amelyet ő maga fog vezényelni. 

Volt már júniusban ekkora szenzációja a 
magyar operettvilágnak ? Soha. 

A hivatás hatalma 
Egy tőzsdés múltkor párbajt vívott 
S az esetből azt tudtam meg én, 
Hogy két vagy három nagy kötéssel 
A kórházba kerütt szegény. 

KÁLMÁN JENŐ 
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Három idézést kézbesítettünk "ki Pallenberg Miksának, amig végre megjelent a 
Színházi Élet törvényszéke előtt. A művész több, mint egy hétig tartózkodott Budapesten 
és ez alatt a nyolc nap alatt soha nem lehetett a törvényszék elé utalni . Végre eluta-
zása előtt pár órával, a törvényszék kénytelen volt a helyszínre, a Vígszínházba kiszállni. 
Max Pallenberg Wau-Wau maszkjában fogadta a törvényszék tagjait az éjjeli előadás 
felvonás és jelenet közeiben és ezt a vallomást tette : 

Neve? Ha jól emlékszem, Max Pallenberg, 
Születési adatai : Születtem délelőtt, az uj 

korban, Fürstenberg hercegség és Monte-
negro kőzött. 

Családi ál lapota: (nős, nőtlen) Előbbi 
igen, utóbbi nem. 

Felesége n e v e : Fritzi Massary 
Foglalkozása: Unatkozom\ 

Miért lett szinész? Miért ne lettem 
volna ? 

Mikor volt először színházba és ho l ? 
A Práterben, születésem előtt. 

Ki fedezte f e l ? Kolombus. 
Komédiát, vagy tragédiát szeret játszani? 

Baccarát a legszívesebben, mert ebben mind-
akettő van. 

Melyik szerep az ideál ja? Romeo. 
Ki a legjobb magyar szinész ? A ma-

gyar szinész. 
Ki a legkedvesebb pa r tne re? A harma-

dik kérdésre való tekintettel kérem ezt a kér-
dést mellőzni. 

Kik a magyar bará ta i? Nem sorolom fel 
a nevüket, nem akarom őket kompromittálni. 

Mikor lett sz inész? Későn! 
Szeret nevetni ? Ha lehet. 
Mi a szenvedélye ? A szemtelenség. 
Börzézik ? Mi vagyok én, fehér holló ? 
Melyik a legnagyobb sikere ? Fritzi 

Massary a Madame Pompadourban. 

Mi volt eddig legnagyobb s ikere? Az a 
negyvenegy szerep, amit az utóbbi években 
játszottam. 

Szeret vendégszerepelni? Londonban és 
Montevideoban, de oda még nem hiutak. 

Melyik a kedvenc é te le? Az összes ma-
gyar ételek, de közöttük leginkább a Tour-
nedos. 

Ki a kedvenc szinésze ? Reinhardt. 
„ „ irója ? Reinhardt. 
„ „ fes tő je? Reinhardt. 
„ „ rendezője ? Reinhardt. 
„ „ zenésze ? Reinhardt. 

Kedvenc i tala? Parádi viz. 
Vicces ember az életben? A színpadon 

talán vicces vagyok ? 
Volt már törvényszék előtt? Sokszor arra 

járok az utcán. 
Mi a véleménye a boxolásról? Mire való 

a pofon ? 
Tud haragudni ? Ha nincs rá semmi 

okom. 
Mi a legnagyobb vágya ? Sohse legyen 

rosszabbul. 
Hitelesítse vallomását. 

OOTi , 
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Somogyi Nusir Nagy Endre, Sziklai József, Szőke Szakáll 
a Sziget Színpadon 

A nyári Budapest egyik legkedvesebb, leg-
előkelőbb szórakozóhelye, a Sziget Szinpad 
junius elején megkezdte előadásait. Revüve] 
nyitott tavaly : az idén olyan elsőrangú, vá-
logatott kabaréműsorral, amely bizony fénye-
sen megállná helyét a téli szezon derekán is. 
Nem kellene mást említeni, csak az első mű-
sorszereplőiközül néhány nevet: Nagy Endrét, 
Somogy y i Nusit, Sziklai Józsefet, Szőke Sza-
kállt, már ebből megjósolhatná mindenki, hogy 
a Sziget Szinpad a közönség állandó nyári 
kedvence és favoritja lesz. A teljesség ked' 
véértazoiban elmondjuk röviden a megnyitó-
műsor vázlatát, legalább mindenki kedvet 
kap majd, hogy lássa és hallja a Sziget_Szin-
pad pompás opereltjét, tréfáit, elsőrangú ma-
gánszámait. 

Kedves meglepetés mindjárt az első szám : 
a népszerű Szentivdnyi Kálmán mókája, 
Igazi jókedvvel, ötlettel kezdődik a műsor és 
ezzel folytalódik. Kőoáry—Losonczi hallat-
lanul mulatságos tréfája következik, a Szerel-
mes dalárda, amelynek szerepeit Toronyi 
Gyula, az Operaház tagja, Koller János, Si-
mai István, Szendrő játsszák. Zenében, szöveg-
ben, énekben és játékban annyi humor, kedves 
groteszkség van, hogy csak győzze nevetés-
sel az ember ! Kőváry és Losonczi zenés bo-
hózata után Lukács Sári következik, aki né-
hány szivhez szótó uj sanzont énekel. 

A műsor nivóját csak emeli Mály Gerő 
vendégjátéka Lipthay Imre Kegyelmes ur ci-
mű komédiájában, amely annakidején emlé-
kezetes sikert aratott az Apollo Színpadon. 
Mindenki örömmel fogadja Lipthay sikerült 
tréfájának fölujitását. 

Nagy Endre következik a műsor második 
részében. Nagy Endre konferál — kell-e en-
nél többet mondani ? Csupa nevető, jókedvű 
arcot látni a nézőtéren a konferálás alatt és 
utánna is, amikor Nagy Endre tréfája megy : 
Igaz, nem igaz? Jobbnál jobb szerep jut a 
nagyszerű jelenetben Haraszti Micinek, Her-
czeg Jenőnek, Szőke Szakállnak. Haraszti, 
Herczeg, Szőke — ez a brilliáns kedvelt együt-
tes alaposan kitesz magáért. A tréfa után Kon-
dor Ibolya szólózik, majd a műsor kiemel-
kedő része következik : Nagy Endre egyfel-
vonásos hangulatos kis operettje Ninácska és 
a grófocska. Olyan az operett, mint egy vi-
rágos, törékeny porcellánfigura, bűbájos, fehér 
és finom minden szava, darabkája. Nádor 
Mihály költötte a muzsikáját : a művészien 
szép szöveghez illeszkedő csupasziv zenét. 
Nagy Endre dalosjátékában Somogyi Nusi, 
Kondor Ibi, Sziklai József, és Bánóczi ját-

szanak. Bánóczit különben, az Apollo Szin-
pad főrendezőjét igaz elismerés illeti a stílu-
sos rendezésért, amely a műsor sikerét első-
sorban biztosítja. 

Amiről azután külön kellene irni, az a 
műsor befejező tréfája, Szőke Szakáll jele-
nete Salamon Bélával a főszerepben. Kitűnő 
valamennyi szám, de azért ezen kell a leg-
többet nevelni. Szőke Szakáll tréfájánál és 
Salamon figurájánál csak egy mulatságosabb, 
az, ahogyan Nagy Endre bekonferálja őket. 

Budapest legfiatalabb nyári színházával 
meg lehet elégedve a közönség, mert annyit 
nyújt, hogy tökéletesen kielégíti az elkényez-
tetett, előkelő színházi publikumot is. Ko-
moly értéke és nyeresége a Sziget Színpad-
nak, hogy olyan előnyösen ismert nevek mel-
lett, mint nmilyen Somogyi Nusi. Sziklai 
József, Kondor Ibolya, Mély Gerő, Haraszthy 
Mici, Herczeg Jenő, Szőke Szakáll neve meg-
nyerte vendégszerepelni Nagy Endrét. Nem 
kell magyaráznunk, mit jelent a magyar ka-
baré mestere a Sziget Szinpad műsorán. Bár-
melyik kabaré boldog lenne, ha műsorát 
Nagy Endre konferálná, mert ennek a pom-
pás konferansziénak rajongói és külön, te-
kintélyes közönsége van. 

A Sziget Szinpad szebbé, érdekesebbé 
fogja tenni a margitszigeti gyönyörű estéket. 
Taps hangzik és jóizü kacaj csendül föl az 
alsószigeti kávéház terraszán, amelynél kelle-
mesebb üdülőhelyet, pihenést és szórakozást 
seholsem talál a pesti ember. Egész nyáron 
átjár a Margitszigetre az, aki megnézi a 
Sziget Szinpaa megnyitó-műsorát : ez a mű-
sor, a szereplők, szerzők, rendező és direkció 
garancia arra. hogy uj bemutatóival is nem 
mindennapi sikere lesz ennek a kitűnő nyári 
kabarénak. 

Akik juniusban születtek 

1. László Fülöp 
Somlár Zsigmond 
Hoross Géza 

2. Szomory Dezső 
8. Komára ' y Mariska 

Szép Ernő 
Szeless Elza 

6. Vágó Béla 
8. Mészáros Gyula 

(André Leon) 
9.Komáromi Kacz Endre 

Hajdú Eta 
10. Kaffka Marsit 

Szabó Dezső 
11. Zemléni Árpád 
12. Vig Manci 
13. Póldlni Ede 

Sziklai Jenő 
Horti Sándor 

14 Bartkó Etel 
Zöldhelyi Nusi 

17. Márkus Miksa 
Tapolczai Jolán 

19. Nagypál Béla 
20. Szentgyörgyi István 

(/«•<?) 
Kende Paula 

21. Stróbl Lajos 
Qoda Géza 

22. Puccini Giaccomo 
Dózsa István 

23. Ben Blumenthal 
Z. Molnár László 
Geyer Slefy 

24. Karinthy Erinyes 
25. Tábori Kornél 

Virágh Jenő 
Haraszti Mici 

26. Lenkei Henrik 
Sikós Albert 

27. Ihász A\adár 
29. Radó Antal 
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A csakugyan 
diadalmas asszony 
Veszélyes és merész dolog a színdarabnak 

a címébe beleírni, hogy diadalmas. Mert ha 
megbukik, akkor aztán nagyon nevetséges. 

De a „Diadalmas asszony" szerzői igen 
biztosak voltak a dolgukban, mikor elnevezték 
a darabjukat. Igaz, hogy németül „Siegerin" 
volt a neve, de ez egyre megy. Az is azt 
jelenti. 

Most már mi is tudjuk, nemcsak a szerzők, 
hogy ez az asszony csakugyan diadalmas. 
A sikerének nem ártott a szezonvég, nem 
ártottak a meleg napok, nem ártott a Városi 
Színház rendkívüli nagyságú nézőtere, nem 
ártott a többi színházak konkurrenciája, — a 
„D;adalmas asszony" olyan hamar eljutott 
a huszonötödik előadáshoz, hogy nem is ért 
rá az ember csodálkozni. De csodálkozni 
különben sem lehet rajta. Ilyen érdekes, ka-
cagtató szöveggel, ilyen gyönyörű muzsikával, 
ilyen pompás előadással nem is jáihat együtt 
más, mint rendkívüli siker. 

A huszonötös előadás nem is ugy folyt le, 
mint valami akármilyen kis jubileum. Az 

I előadást az erkély bal négyes páholyból igen 
érdekes társaság nézte végig : ott ült az egyik 
szövegíró, Bela Jenbach, vele együtt Kálmán 
Imre, aki egy napra leutazott Bécsből és 
társaságukban Buttykay Ákos és Szirmai 
Albert. Jenbach mód nélkül el volt ragadtatva 
az előadástól. Le nem vette a szemét a szín-
padról és felvonások után lelkesen futóit az 
öltözőkbe a főszereplőknek gratulálni. 

Meleg hálával csókolt kezet Kosáry Emmy-
nek és Tisza Karolának és melegen szoron-
gatta a kezét Király Ernőnek, Sziklai József-
nek, Sik Rezsőnek és Horti Sándornak. Amit 
pedig Ábrányi Emil igazgatónak mondott az 
előadásról, azt sápadt irigységgel hallgathatta 
volna bármelyik külföldi operettszínház. 

Ez a szép és meleg jubileum nem is múl-
hatott el binkett nélkül. Előadás után a Fé-
szekben gyűltek össze a résztvevők : Ábrányi 
Emil, Lenkei Zoltán és neje, Buttykay Ákos 
és Kosáry Emmy, Király Ernő, Szirmai 
Albert, Harsányi Zsolt és neje, Tisza Karola, 
Sziklai József és neje, Pázmán Ferenc és 
neje, Sik Rezső, Horti Sándor, Tarnai Géza 
és a bécsi vendégek : Bela Jenbach és Kál-
mán Imre. Sőt megérkezett éppen a vacso-
rához báró Wlassics Gyula is, aki egy klub-
avatáson volt elfoglalva, de onnan megszö-
kött, hogy erről a bankettről se hiányozzék. 

Jó kedvben persze nem volt hiány. Hoiti 
Sándor mondta az első köszöntőt. A többi 
tósztok között a legnagyobb szenzációt Bela 
Jenbach köszöntője keltette. A bécsi librettiste 
ugyanis felállott és tiszta magyarsággal hosszú 
beszédben ünnepelte a Városi Színház nagy-
szerű gárdáját élén Kosáry Emrryvel. Ki-
derült tehát róla is, ami előbb-utóbb minden 

külföldi nagyságról kiderül, hogy magyar 
ember. Sik Rezsővel mindjárt meg is állapí-
tották, hogy igen jól ismerték egymást Mis-
kolcon, ahonnan Jenbach származik. 

De a sikert nem is annyira ez a lelkes 
bankéit jellemzi, mint inkább az a diskurzus, 
amit Ábrányi direktor folytatott egy tagjával. 
Ez a tag arról nevezetes, hogy még a leg-
jobb levesben is hajszálat talál, sohase tet-
szik neki sem"ni, mindig van valami baja. 

— Most csak nem tud kitalálni semmi 
busulni valót? — kérdezte tőle Ábrányi a 
kulisszák közölt. 

— Dehogy nem, direktor ur — felelte a 
savanyu ember — gondolja csak el, milyen 
pechünk van. Ha ezt a darabot nem tavasz-
szal mutatjuk be, hanem szezon elején, 
akkor egész szezonban ezt játszottuk volna 
és most már legalább kétszázas jubileumunk 
volna. 

— Honnan tudja, hogy jövőre nem lesz ? — 
szólt erre Ábrányi. 

Amely direktori kijelentésből sok minden-
féle örvendetes dologra lehet következtetni. 
De ez már Intim Pista dolga 

ILA MARY 
Rákosi Szidi szinészBkolájának szombati 
vizsgáján a „Leánvvésár" Lucy-jét játszotta 
nagyon bájosan. Pompás hangja van, igen 
tehetséges, biztos, hogy szép színészi karriér 
előtt áll. Partnere : Szabados Sándor, kész 
bonviván; a Royal-Orfeum már szerződtette 
is. Jók voltak még : Lelkes Margit, Kórpáthy, 
Mátray, Keleti. Pilis Piroska, Wörnle, Zom-
bory, Káldor, Székely és Horváth Eta. 
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Tíz színész utazása a mennyországba 
és vissza 

Tetszik emlékezni kérem szépen ugyebár, 
hogy ezelőtt tizennégy esztendővel bizonyos 
Blériot nevezetű francia csodaember, kinn az 
Üllői-ut végén egy fantasztikus gépezeten 
fölszállott a levegőbe, akárcsak a sasmadár. 
Tátva maradt a szemünk szánk, ugy bámul-
tuk mint a világ nyolcadik csodáját. Hittük 
volna akkor, hogy pár esztendő múlva itt 
fognak a fejünk fölött keringeni a repülő 
madarak és már meg sem fordulunk, ha 
szárnyuk zümmögését halljuk. Pedig most 
már ott tartunk, kogy Ikarus ősapánk ugyan-
csak csodálkozna, ha föltámadna és látná, 
hogy az ő naiv kísérletezéséből, milyen va-
lóság lett. A repülés eddig kizárólag kivételes 
emberek passziója lehetett, ha csak nem 
használták fel sokkal szomorúbb célokra. 
Hányan sóhajtottak fel : 

Oh Istenem, bárcsak én is felrepülhetnék 
egyszer a magasba és érezhetném, milyen 
lehet ha az ember, ég és föld között egy 
gépmadár belsejében ül, mintha a villamo-

son vagy egy elsőosztályu Pullmann-kocsiban 
utazna. 

Igen kedves, okos és h«sznos gondolat 
volt egy kiváló magyar vállalattól, amelynek 
cime: Magyar Légiforgalmi Vállalat, hogy 
egészen egyszerű és hozzáférhető mó-
don mindenki élvezhesse a repülés cso-
dálatos érzését. Ez a nagyszerűen prosperáló 
társaság, május 27-én, vasárnap Repülő Ma-
jálist rendezett a mátyásföldi repülőtéren, 
amelyre ezrével mentek ki a pestiek, de 
nemcsak Pestről, hanem vidéki városokból 
is sokan felutaztak, hogy részt vegyenek azon 
a frepülő-meetingen, amelyhez nem kellett 
semmiféle különösebb protekció, sem kva-
lifikáció, mindössze pár ezer korona. Csodá-
latos volt nézni, milyen hallatlan biztonsággal, 
milyen fönséges nyugalommal emelkedtek 
föl a gépmadarak és hogy az utasok is 
milyen abszolút bátorsággal bízták magukat 
az emberi elme nagyszerű szerkezetének 
szárnyaira. 

m 
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Salamon, Szenes, Bende, Solymossy és Bénóczi a mátyásföldi repülő majálison 
Harsánvi fel*. 
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Biller Margit repülés előtt 
Harsány: {elv. 

A sok utas között egész sereg híres és 
neves pesti ember szerepelt, férfiak és nők 
és természetes, hogy a színészetet is tekin-
télyes csoport képviselte. A társaság kitűnő 
vezérigazgatója : Szegő Jenő különös fi-
gyelmet fordított arra, hogy e művésznők és 
művészek légi utazása mennél kényelmesebb 
legyen. Nem kellett nekik jegyért sorba állni, 
mindjárt rendelkezésükre bocsájtotta a cso-
dálatos Focker-gépeket, amelyek mintha 
megtisztelve érezték volna magukat a híres 
látogátóktól, vidáman berregve suhantak 
végig a város felett. Elsőnek Biller Irén, 
a Fővárosi Operett Szinház szépséges, kedves 
és nem kevésbé bátor primadonnája emelke-
dett a levegőbe, húgának : Biller Mancinek 
társaságában, akit éppen most szerződtetett 
le a Magyar Szinház. Biller Irén nem újonc 
a repülés terén, már a háború alatt is fönn-
járt a levegőben, még pedig sokkal veszélye-
sebb körülmények között. Nevetve mesélte a 
kollegáknak, hogy ő sokkal szivesebben ül 
repülőgépre, mint villamosra. Nem kevésbbé 
sikkesen szállt be a repülőgép kabinjába 
Kökény Ilona, aki azt az indítványt vetette 
fel, nem lehetne-e a majálison, fönn a leve-

gőben hangversenyt rendezni ? Stílusos pro-
grammszémképen el akarta énekelni a : Nid-
cifetím végy nekem egy aeroplánt című dalt. 

Az Apollo Kabaré művészei testületileg 
jelentek meg és kabarét rendeztek Szöllősi 
Rózsi, Salamon, Boross, Szenes, Faragó Sári, 
Bánóczi, Bende fellépésével, akik a műsor 
után szintén repülőgépbe ültek és jó félóráig 
keringtek a város fölött. Salamon felvetette 
azt az eszmét, hogy jó volna, ha a gép őt 
egyenesen az öltözőbe vinné és meg is várná, 
mert néki még most is 5 helyen kell egy este 
fellépnie, ezt a nagy forgalmat pedig csak 
repülőgépen lehet lebonyolítani. Jellemző a 
repülés lélektani hatására, hogy amikor a 
színészek visszaérkeztek a földre, rögtön az 
volt a kívánságuk, hogy szeretnének mégegy-
szer felrepülni. Szöllősi Rózsi elragadtatással 
mondta, hogy ugy'érzi, mintha mennyországba 
utazott volna . . . potyajeggyel. 

A Magyar Légiforgalmi Vállalat majálisa 
nemcsak szórakozás, de ünnep volt a repülés 
magyarországi történetében, amelyért a tár-
saság igazgatóságát a legmelegebb elismerés 
illeti. 

m 

Fökény Ilona r e p ü l é s u tán 
Hffrsányi íelv. 
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Van mór nadrágja 
a „Sárga kabát"-nak 

Látható minden este a Jardinban 

A Jardin de Paris-t már évek óta ismer-
ük arról, hogy minél beljebb megyünk a 
nyári melegbe, ennál érdekesebb, jobb és 
szenzációsabb műsort ad. A Jardin olyan ni-
vót képvisel a Városligetben, mint akármelyik 
előkelő kabarészinpad a Belvárosban. Jobb 
szórakozóhelyet keresve sem találunk, mint 
amilyen kellemesen a Jardin-ben érezhetjük 
magunkat. 

Alig esleledik még, már élénkül a Jardin 
tájéka : a kertben, a hatalmas fák alatt lévő 
asztalok mellett társaságok ülnek. Akármelyik 
hires fürdőhely megirigyelhetné ezt a gyö-
nyörű parkot. A park csak az előadás ide-
jére ürül ki, mindenki siet megnézni az uj 
műsort. Olyan pompás a juniusi műsor, hogy 
becsületszavamra, érdemes megnézni. 

Kedvesebb, szebb meglepetést nem ad-
hatna az igazgatóság, mint azt, hogy leszer-
ződtette Medgyaszay Vilmát. Egy évi távol-
lét után tért vissza Budapestre a drága Med-
gyaszay és sikerei első színhelyén, a Jar-
dinben lép fel először. Lelkesen, szeretettel 
és olyan tapssal fogadják, amilyen csak Med-
gyaszay sanzonjainak jár ki. Dísze és gyöngye 
a műsornak Medgyaszay Vilma neve. 

Ragyogó ötietü vígjátékon mulat, izgul na-
gyon sokat 'a közönség. Zsoldos Andor és 
Forró Pál irták a vígjátékot, amelynek a címe: 
Ki zárta be az ajtót ? Irodalmi színvonal 
mellett finom franciás íz, gyorsan lüktető iz-
galmai! cselekmény jellemzi ezt a pompás 
kis darabot. 

A darab két szerepét Pártos Gusztáv és 
Makay Gabriella játsszák kitűnően. 

A műsor középpontjában egyfelvonásos 
operett áll : A sárga nadrág. Harmath Imre 
irta a mulatságos szöveget és Dienzl Oszkár 
szerezte a zenéjét. Ha operett szövegkönyv-
ről van szó, nem kell külön bemutatni és 
nem kell külön irni Harmathról, az Arany-
madár és a Hattyulovag szerzőjéről. Dienzl 
talentumát jól ismerjük : most megmutatta 
sokoldalúságát is, mert olyan fülbemászó 
operettmuzsikát irt, hogy csak egyszer kell 
hallani és már megtanulta az ember. Fordu-
latos, vidám az operett minden jelenete : ak-
tuális, kacagtató Harmathnak mindegyik vicce. 

Az operett egy idegorvos villájában játszódik, 
ahová betör egy hírhedt rablóbanda. Közben 
páciensek érkeznek és a rablóvezért nézik 
idegorvosnak. Ilyen bevezetés után könnyű 
kitalálni, mennyi mulatságos helyzet lehet a 
darabban. „A sárga nadrág" főszerepeit Fe-
jes Teri, a Fővárosi Operett Szinház tegja, 
Gallai Nándor, Ballai Manci, Lénárd Béla, 
Nagy Jenő, László Imre, Balassa János játsz-
szák. Erejük javát nyújtják valamennyien. A 
táncokat Gallai tanította be a tőle megszo-
kott ügyességgel. 

Operetten és vígjátékon kívül nagyszerűek 
a többi számok is. Dénes György és Pethes 
Sándor Kox és Box figurájukkal szerepelnek. 
Népszeiü számukat, amelyben egy csomó uj 
paródián mulathatunk, a Jardin közönsége 
örömmel fogadja. 

A juniusi műsor szenzációjalArdea & Kar-
netzki a világhírű táncospár, a legismertebb 
modern táncakrobaták. Magánszámmal arat 
nagy sikert Pártos Gusztáv, aki elővarázsolja 
a legjellegzetesebb ősbudai polgárok alakjait. 

A Jardin de Paris műsoráról megállapít-
hatjuk, hogy elsőrangú, páratlan műsor, ame-
lyeknek érdemes mindegyik számát végig-
nézni. Állandóan hü marad önmagéhoz a 
Jardin, amilyen jó neve volt eddig, éppen 
olyan nivót képvisel most is uj műsora. Gon-
dos hozzáértéssel álliiják össze műsorát és 
vigyáznak arra, hogy a közönség, mint ven-
dég is jól érezze magát. Nagyon jól esik a 
vacsora a kertben, a fák és virágok között 
műsor után. Diadalmasan halad utján a Jar-
din de Paris : hónapról-hónapra többet és 
jobbat ad műsorában a közönségének. 

Nem szabad elfelejtkezni végül a Jardir 
külön tánchelyiségéről, ahol a legkiválóbb 
magyar és külföldi táncszámokat láthatjuk es' 
ténként. A mulatók legjobb varieté számai 
nyáron itt találhatjuk meg. Ez is a Jardin spe 
cialitása : sehol annyi szép táncosnőt nen 
látni együtt, mint amennyi a táncpalotábar 
fellép. Stílusos, előkelő a Jardin mindegyil 
helye, ahová szívesen járunk szórakozni. 

Kilencágú koronából — Háron 
grácia 

E címváltozás magyarázatra szorul 
Én ugy magyarázom eztet, 
Hogy alig próbálták a koronát, 
Maris hat pontot vesztett. 

KÁLMÁN JEM 



SZÍNHÁZI ELET 55 
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Uj mese az Írógépről 
Levél egy bankkisasszonyhoz 

Irta : Szomaházy István 

Nem, kedves kisasszony, nem küldök Ön-
nek dedikált példányt abból a regényemből, 
melyet valamikor minden kolleganője olva-
sott, mert titokban mindegyik azt az álmot 
szövögette a lelkében, hogy őt is a vezér-
igazgatója fogja feleségül venni Nem küldök, 
mert az én szőke Lehmann Vilmám régóta 
nem aktuális többé. Ha néha kezembe ve-
szem a könyvet s szórakozottan lapozgatok 
benne, az az impresszióm, hogy regényem 
hősnője egy másik világból való, melynek 
minden élő alakja a romok közt hever . . . 

Akkor tipus volt a fitos kis Lehmann Vilma, 
istenem, mi volt könnyebb, mint hogy egy 
neureszténiás vezérigazgatót magába bolon-
ditson. A kedves adományokon kivül, melyért 
a sors megajándékozta, a szépségen, az 
okosságon, a huncutságon kivül könnyű szer-
rel megszerezhette mindtazt, amivel termé-
szetadta kvalitásait méltó keretbe foglal-
haita : a fius ingblúz, mely a cégvezető fejét 
megszédítette, a graciózus cipő, a könnyű 
kalap, a kemény ujjacskáihoz simuló keztyü, 
mind bőven kikerült azokból a forintokból, 
melyeket a bankpénztár elsején finom borí-
tékban átnyújtott neki. Nagy dolog volt akkor 
egv bájos kis lánynak a bankdirektorok szi-
vébe beférkőzni ! Az irógépes kisasszony 
majdnem oly elegáns volt, mint a grófnő, 
csak abban különbözött tőle, hogy az ő ta-
vaszi ruháját egy öreg varrónő varrta a Jó-
zsefvárosban, míg a grófnő Paquin mestertől 
hozatta a toilettjeit. Szép és finom volt benne 
a kis gépirókisasszony is, aki akkor még nem 
karikás szemekkel ballagott haza a mellék-
utcákon, mert féléjjelt gyötrődött a gond miatt, 
honnan vesz uj cipőcskét a vasárnapi kirán-
duláshoz. 

Most? ön , kedves kisasszony, aki azt irja 
nekem, hogy maga is reggeltől estig kopog-
tatja az Írógép billentyűit s magyarul, néme-
tül, franciául stenografál, (amit Lehmann 
Vilma még nem tudott) Ön legjobban tudja, 
hogy a fantasztikusnak látszó összegek da-

cára, melyekkel munkáját megfizetik, napról-
napra egyebet sem tesz, mint a mártirium 
szent erényében gyakorolja magát. Huszonöt-
ezret, negyvenezret, sőt ötvenezret is kap, ha 
ügyes, a bank menzájában kedvezményes 
ebédhez jut, néha egy kevés zsírt, kocka-
cukrot, kosztümszövetet is kap a beszerzési 
csoport jóvoltából — és mégis irigykedve 
nézi az utcán az ismeretlen hölgyek pazar 
toilettjeit s azon töri a fejét : ugyan miből 
telik ezeknek most is sötétkék kosztümere, 
pubi-bluzra, antilop cipőre, francia parfümre, 
hiszen utóvégre még sincs annyi szerencsés 
börzés, tiltott valutázó ebben az országban, 
mint ahány., elegáns dáma sétál az utcákon. 
Talán az Ön édes szeme, fitos orrocskája, 
szőke haja sem kevésbbé bájos, mint Leh-
mann Vilmáé volt, de az a pajkos kis ördög 
nem ismerte a gondokat, melyek Önt az 
álmaitól megrabolják. Ön nem tud csillogó 
keretet adni a . szépségének s a vezérigazgató 
szivében, ha Önt észre is veszi néhanapján, 
nem a vágy és a szerelem lesz úrrá, hnnem 
a szánalom, (mér t. i., ha jó szive van) mert 
a tragédiák közt bizonyosan nem utolsó, ha 
egy fiatal leány az öltözködés élvezetéről 
kénytelen lemondani hitvány anyagi okok 
miatt . . . 

És másrészt : ha Lehmann Vilmák nin-
csenek, a Honti vezérigazgató urak sem lét-
hatók többé a mai világ levegőjében. Ez a 
szentimentális pénzügyi lélek rég elköltözött 
a felhők közé, s al<ik a helyébe jöttek, leg-
feljebb diszkrét ajánlatokat tesznek a magá-
hoz hasonló kis álmodozóknak, de nem ve-
szik őket feleségül. Ezek nem sziveket hódí-
tanak meg. hanem dollárokat vásárolnak, 
többé-kevésbbé sikerült betöréseket rendeznek 
a tőzsdére, áruüzleteket kötnek s újonnan 
bevezetendő részvények éfiuméval hódítják 
meg a hiszékeny közönségei. Ezeknek ponto-
san kiszámított negyvenöt percük van a sze-
relemre, mely oly messze esik mindenfajta 
szentimentólizmustól, mint a mai gyufa ára 
a békebeli gyufa árától. 

Az írónak mindig fájdalmas érzés, ha be-
vallja, hogy egy munkája anakronisztikussá 
vált, — én mégsem titko'om, hogy a Mese 
az írógépről a szó-szoros értelemében mesévé 
lett. Félretaposott cipőben jár a kis Lehmann 
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Vilma s Honti vezérigazgató ur a gutten-
brunni szanatóriumba piheni ki a fáradal-
makat, amelyek idegeit egy gyanús pénzügyi 
tranzakció révén meglazították. Ne olvassa 
el a könyvemet, mert fájni fog a szive, ha 
arra gondol, hogy a mai Vilmák, irodai órák 
után, késő éjszakáig varrogatnak a szük la-
kásban, s tüdőcsucshurutot kapnak a rossz 
levegőtől és a görbe üléstől. Majd ha a mai 
gépirókisasszony regényét megírom, azt szí-
vesen elküldöm Önnek, bár félek, hogy nem 
igen lesz gyönyörűsége benne. 

A tőzsde speciálistai 
il 

Hoch Henrik 

Ugy áll a 
posztján, mint 
Veji harcos, akit 
Pompeji őrizésé-
ben a közelgő 
forró láva sem 
tudott elriasztani. 
Hoch Henriket 
nem a Vezúv 
méhének meg-
olvadt tüze ri-
asztgatta őrhe-

lyéről, hanem 
egyre magasabb 
pozícióba emel-

kedve, ujabb és ujabb társadalmi sikerei 
csábítgatták munkahelyéről, a tőzsde hatal-
mas termének egyik legnépesebb piacáról, a 
Magyar Hitel eladóinak és vevőinek csoport-
jából. Esőben, hóban, téli fergetegben és 
nyári zivatarban Hoch Henrik minden isten 
áldotta tőzsdei munkanapon ott áll a tőzsde 
nagytermének balhajójában a tőzsde egyik 
elite piacán és ad-vesz, ad-vesz ez egész 
hivatalos tözsdeidő alatt. Mert valami szinte 
megmagyarázhatatlan szerelem fűzi őt a Ma-
gyar Hitelhez. Ha a budapesti tőzsdének e 
favorizált papirosát perszonifikálni lehetne, a 
Magyar Hitel lenne Julia és Hoch Henrik az 
ő szerelmes Rómeója. Csak akkor boldog, 
amikor ott áll mellette és feje felett kigyúl-
hatnak a titokzatos szerkezetű jelzőtáblák 
vörös és sárga villamoslámpái, amelyek a te-
lefonhívásokat jelzik, ő nem mozdul el a pi ' 
acról, legfeljebb csak egy lépést tesz, — igaz, 
hogy balra — de ez a lépés is csak egy má-
sik hitelpapiroshoz, az Osztrák Hiíelhez ve-
zet. És amikor lecsöngetik a hivatalos forgal-
mat, Hoch Henrik e piacon üti fel irodáját, 
még jó hosszú ideig itt irogat kis jegyző-
könyvébe számokat, neveket, amelyek mind 
milliós és milliós üzleteket jelentenek. De 
ezeket az üzleteket Hoch Henrik nem önma-
génak köti, hanem megbízóinak számlájára 
és büszke arra, hogy ő ügynök. Pedig a tőzsde 
sol szór kritikus szeMemü összessége elisme-
réséül és méltányláséul mér régóta tőzsde-

tanácsosnak választotta meg, majd alig pár 
héttel ezelőtt tözsdepolitikai szempontokból 
éppen a legkritikusabb időkben, az Értékpa-
pír Kereskedők Egy ssületének elnöki székébe 
ültette, mert tudta, hogy olt is éppen olyan 
derekasan és éppen olyan hűségesen megállja 
majd helyét, mint a Magyar Hitel piacán. 

A titkos hausse 
— Mese a rendőrkutyáról — 

Hetek, sőt hónapok óta, mint gazda a má-
jusi esőt, ugy várja a Szabadság-tér kör-
nyéke a hausset, a régóta epedett nagy tőzsdei 
átértékelési folyamatot, amely azonban nem 
nagyon siet. Egy-egy papiros hirtelen „el-el-
ugrik", akad, amelyik meg is duplázza árfo-
lyam-értékét, de a nagy, az általános hausse 
még mindig késik. 

— Hát mikor lesz már igézi, nagy hausse I ? — 
kérdezte a parkettegyik törzsvendége dr.Forray 
Ernőt, a Földhitelbanknak nem csupán ko-
moly szakképzettsége, de ötletei miatt is ked-
velt és népszerű igazgatóját. 

— Már itt is van, — mondta dr. Forray, — 
csakhogy ez titkos hausse. 

A gyöngébbek kedvéért azután megmagya-
rázta, hogy mi is az a titkos hausse. 

— A múltkoriban egyik kedves barátom-
nak addig addig kínálgattak egy kutyát, hogy 
az ilyen meg olyan kitűnő rendőrkutya, hogy 
olyan tökélétes faj — Dobermann, amig végre 
meg is vásárolta és fizetett érte százezer ko-
ronát. Boldogan mutogatta újonnan szerzett 
kutyáját mindenkinek, amig végre egy közös 
barátunkban kulyaszakértőre nem akadt, aki 
fölvilágosította, hogy : 

— Téged ugyan becsaptak I Hiszen ez egy 
bulldoggnak és egy tacskónak torz keveréke 
és minden, csak nem Dobermann és főként 
nem rendőrkutya. 

Barátom kétségbeesetten rohant vissza ku-
tyájával a kereskedőhöz, hogy adja vissza 
neki a pénzét, mert ez nem rendőrkutya, 
hiszen kajla a lába és lelógó a füle. 

— Már pedig hiába, ezek a korcstulajdon-
ságok igazán nem a rendőrkutya ösmertető 
jelei I — pattogott dühösen a barátom. 

A kereskedő mosolygott és igy szólt : 
— Kérem szépen, hiszen éppen ez a kü-

lönös értéke ennek a kutyának. Mert hát 
ez a kutya itt . . . titkos rendőrkutya I 

. . . Hát ilyen kérem a mostani hausse is ; 
titkos hausse. 



SZÍNHÁZI É L E T 57 

12 játszik, 3 nem 
Egy pes t i b é r h á z ke resz tme t sze te 

Király-ntca 34. Kazár-a tea és a Ki-
rály-utca sarkán van ez a négyemeletes 
bérház. Találomra jártak végig a házat 
megérdeklődni, ugyan hány lakó tőzsdé-
zik egy ilyen épületben ? 

A földszinten kezdtük. Legendy házfel-
ügyelő lakásán. Legendy minisztériumi 
altiszt. Többször gondolt már a tőzsdére, 
de lebeszélték. 

A viceházmester, aki mészáros, nem 
sokat gondolt a tőzsdével. 
Félemeleleten lakó Zah-
radil Inceék, mint nekünk 
elárulták, most már nem 
tőzsdéznek. Viszont Löwi 
Béla bőrkeresksdő, aki a 
3. szám alatt lakik család-
jával tőzsdézik De nem 
mennek vele sokra. Közép-
papirral játszanak. Bund-
ialek főhadnagyról, aki 
félemelet 4. szám alatt 
lakik, nem sikerült meg' 
tudni, hogy játékos e. A 
mellette lakó Epstein Meny-
hért szeszárubizományos 
már komoly játékos. 

Az első emelet 1. szám 
alatt Rosenthal lendc ma-
gánzó lakik. Komoly em-
ber, háztulajdonos. N i m 
tőzsdejátékos. Szomszédja 
Lusztig Simon magánhiva-
talnok. O igen komolyan 
játszik. Szomszédja a fél-
emeleti 3 alatt még inkább 
tőzsdézik. Abból él. Dr. 
Bare es Lajos bank- és tözs-
debizományos. 

A második emeleten az 
egyes szám alatt dr. Kroó 
Izor ügyvéd lakik. Hál-
istennek nem panaszkod-
hatelég jópapirjai vannak. 
A mellette lakó Rozsa Li-
pót, akinek selyemügynök' 
sége van. nem tehet valló-
mást.Tehát játszik Kovács 
Ignác,akinek a foglalkozá-
sát elfeledtük megtuda-
kolni, ugyancsak tagadott. 
Tehát ö is játékos. 

A harmadik emelet 1. 
szám alatt lakó Barta Bélá-
né,Somogyi Ernőés Endre 
földbirtokos, n»gy játéko-
sok. Sokpapirjuk van.Nem 
panaszkodnak a tőzsdére, 
de elismerőleg sem nyilat-
koznak róla. Szomszédjuk 
a kettes számú lakó, öz-
vegy Gelberger Mihályné 

magánzónő. És nem tőzsdejátékos. A fia 
azonban igen. Kontreminőr. Szomszédjuk 
a hármas szám lakói, özv. Hirmann Arnotdné 
nem játszik. A leánya azonban igen. 

A negyedik emelet egy alatt Remcsek 
Béláné, rokkant főhadnagy felesége már 
hotszu ideje nem foglalkozik a tözsdejá-
tékkal. Mellette Fischer Fülöp posta- és 
távirdafőfelügyelő szolid játékos Vili Ar-
thur a szomszédja kifürkészhetetlen. Lehet, 
hogy játszik, csak nem átulja el. 

A ház tizenhat lakója közül tehát csak 
hárman nem játszanak, tizenketten igen. 

A Foncière Általános Biztosító Intézet igazgatóságénak dísz-
ebédje a Hungária-szállóban 1923 május hó 23 ikán filsólóci 
Ribáry Mór vezérigazgató kormányfőtanácsos tiszteletére, 50 éves 

szolgálati jubileuma alkalmából. 
Jobbról felfelé : Fejérváry Ervin, Ribáry Frigyes, Enyedy Béni, Frigyessy-
Arnold, dr. Éber Antal, Ribáry Mór, gróf Széchenyi Bertalan, dr. Szüry 
János, Drasche-Lázár Alfréd, herceg Hohenlohe Károly Egon, b á r ó 
Gaudernák József, Feldmann Lajos. — Balról felfelé : Horovitz Gyula, 
Jacobi Fülöp, Ribáry Lajos, Reiner Mihály, Sozánszk y Mihály, dr. Gre-
csák Károly, Szülló Géza, Reinitz Ernő, Wolfinger Lajos, Janovitz József , 

Bokor Emil, Rii.áry Alajos (asztal végén) Rock/ (elv. 
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rHarcba lépett akontremin" 
A tőzsde két világnézlete 

Ezt gyakran olvas-
hatod a tőzsdei tudósí-
tásokban, de valljuk 
meg őszintén, hogy nem 
érted telj jsen. Mi ér-
deke a kontreminnek 
abban, hogy harcba 
lépjen ?Mi érdeke vala-
kinek abban, hogy ol-
csóbban kinálja a rész-
vényt, mint más em-
berfia? Ha bemégy a 

HOFFMANN' GUSZ fAv cipősboltba s félcipőt 
akarsz vásárolni,aligha 

mondja neked az üzlettulajdonos: 
— Huszonkétezerért adok ! Huszonegyezer-

ért adok! Húszezerért adok! Tizenkiler.cezer-
ölszázért adok száz párt! 

A tőzsdén azonban a hasonló „lekiabálás" 
napirenden van, s akad látszólag oKos em-
ber, aki huszonhétezerért kínálja a R mát, 
mikor huszonnyolcezerre is akadna vevő. És 
az az ember nem csak látszólag, hanem 
tényleg is okos. Mert közte és a cipőkeres-
kedő közt az a különbség, hogy a cipőkeres-
kedő effektiv cipőt ad, ő pedig a Rimát be-
írja a noteszébe és csak tiz nap múlva szál-
lítja. A cipőkereskedőnek van cipője, neki 
pedig nincs Rimája. Egyetlen darabja sincs. 
Ő — mint a szakkifejezés mondja — „lefelé" 
játszik, vagyis arra számit, hogy a tiz nap 
alatt, amig a szállítás időpontja el nem kö-
vetkezik, olcsóbban fogja megvenni az előre 
eladott Rimát. Ezért érdeke, hogy minél mé-
lyebbre nyomja az árakat, mert igy olcsób-
ban vásárolhat azoktól a gyorsan begyulladó 
játékosoktól, akik vagy egy politikai esemény-
től, technikai újítástól ijednek meg. vagy a 
tömeghisztéria golf-áramlatába kerülnek. A 
kontreminőr a csüggedíséget kamatozlatja, 
mely a félénkeken úrrá lesz. Némelyek sze-
rint ez jobb üzlet, mint a reménységek vitor-
láival való száguldás a hausse pálmaligetes 
oázisai felé. 

Pesten, a névtelenek kis hadseregén kívül, 
két férfiú él a köztudatban, mint a kontre-
min hatalmas képviselője : Hoffmann Gusz-
táv és Verő Arnold. Az orkán, mely az Óceán 
hullámait felborzolja, nem olyan félelmetes, 
mint a suttogás, mely némelykor csoportról-
csoportra száll a zsúfolt tőzsdeteremben : 

— Hoffmann Gusztáv kétszer Salgót adott. 
Vesz : 
— Verő ontja az Osztrák Hitelt. 
Nem mindig igaz, amit mondanak, bár a 

kontremin épp oly jogos, mint a vétel, sőt 

végeredményben talán hazafiasabbnak is 
látszik, mert a kontreminőr alapjában a ma-
gyar korona emelkedésére számit. De ez nem 
igen igaz, mert többnyire csak huszonnégy, 
vagy negyvennyolc órai differenciák forog-
nak szóban. A valóság az, hogy az áresés-
nek és az áremelkedésnek egyaránt meg-
vannak az időszakai s ha váratlanul fordul-
az időjárás, a kontreminőr, szakkifejezéssel 
elve, „cviklibe" kerül s nagy felpénzzel kény-
telen megvenni, vagyis „fedezni" az érték-
papírokat, melyeket olcsóbb árba adott. Ez 
a mesterség sem fenékig tejfel, s a hideg 
verejték, mely a tőzsdén nagy forgalomnak 
örvend, néha a kontreminőr ravasz arcán is 
megjelenik. 

Hoffmann Gusztáv sokkal okosabb ember, 
nemhogy elvből kontrem ;nálna, s a sovány 
Verő, akinek testsúlya ezredrészben sem Jéri 
el a kezén már meg-
fordult papírok súlyát, 
akárhányszor átpártol a 
hausse-érték táborába. 
Hoffmann különben, 
külsőleg az örök opti-
mizmust képviseli, de a 
rókaarcu Verő meg-
jelenésében is elárulja 
a pesszimistát. Neki 
az a mottója : 

— Nem lehet oly 
rossz világ, hogy még ^ S í ^ 
rosszabb is nejöhetne.,. VERŐ ARNOLD 

Tőzsdetanácsosék 
Rómában 

Az örök város szépségeit megcsodálni 
Rómába ment idén tavasszal a budapesti 
tőzsde egyik ismert, de nem fiatal tanácsosa, 
ugyancsak ismert, de viszont fiatal feleségé-
vel. Megnézték természetesen a Vatikán 
minden látnivalóját, a Raffael-stanzákat. 
éppen ugy, mint a belvederei Apollót, aztán 
a capitoliumi muzeumok műremekeit meg-
csodálva, lesétáltak a Forumra is. Fehér 
márványcsonkok, földön heverő corinthusi 
oszlopfők között sétálgatva, a tözsdetanácsos 
ur egyszerre csak igy szólt a feleségéhez : 

— Igazán nem értem ezeket a rómaiakat ! 
Minek kezdenek az építkezéshez, ha nincs 
pénzük befejezni ! 

A legjobb információkat a PESTI TŐZSDE közli. ££ÏÏos 
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A ruhatár 
A beavatott ember, 

mikor itt leteszi a bot-
ját és kalapját, már a 
feléje zuduló hangok-
ból tudja, hogy szilár-
dak vagy lanyhák-e az 
árfolyamok. Ez már 
külön szimat dolga, 
melyhez sokéves gya-
korlat kell. Különben 
a tőzsde ruhatárosai 
rekordot érnek el a 
memóriában : itt senki-
sem kap számot a hol-
mijáról, mert az ezer 
látogatónak nem csu-
pán az arcát ismerik, 
hanem a botját is. 
Csak a montecarlói ka-
szinó ruhatárosai ver-
senyezhetnek velük. 

Báró 
Kornfeld Pólné 

nyilatkozik a 
férjéről 

Báró KORNFELD PÂLNÉ Báró KORNFELD PÁL 

A pénzvilág egvik legkedvesebb em-
berének, báró Kornfeld Pálnak, a Hitel-
bank igazgatójának feleségét megláto-
gattuk Nagy János-utcai villájában, hogy 
mondjon el valamit az uráról a Színházi 
Élet olvasói számára. 

Kornfeld Pál báró felesége, aki az 
elhunyt Weiss Manfréd báró leánya, 
férje választékos és Ízléses elegánciá-
val berendezett dolgozószobájában fo-
gadott. 

— Róla bizony el kell mondanom 
— kezdte a beszélgetést Kornfeld bá-
róné, — hogy itthon családi körben csak 
nagyon keveset tartózkodik. Reggel kilenc-
kor megy hivatalába, délben jön egy-két 

órára ebédre. Sokszor azonban estig 
sem látom. Arra sincs ideje, hogy ebé-
delni jöjjön. Ha pedig nincs a hivatalé-
ban, akkor ufazik. Különösen sokat Pá-
risba. Legközelebb megint oda megy 
üzletileg. 

— Velem beszél-e üzleti üsyeiről ? 
Soha. Nem törődöm ilyesmivel. Főképpen 
sporttal foglalkozom sokat. A télen va-
dászni jártam Tolnamegyében. Ez a ked-
venc sportom. Most az autóvezetést 
kedvelem. De csak mérsékelten, mert az 
erős téli sport megártott. Nemsokára 
nyaralni megyek. A férjem, bizony ide-
haza marad. Ö csak üzletileg szokott 
utazgatni. 
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Beszélgetés a tőzsde 
legszigorúbb emberével 

Hogyan üriti ki Erős főterembiztos, 
a tőzsdetermet 

ERO j 
Alacsony, tagbaszakadt, erős ember a lözsde 

főterembiztosa. A neve is Erős. Husz évvel 
ezelőtt pályázta meg a tőzsde altiszti állásét, 
mondja, amint szemközt ül velem az épület 
ruhatára mellett lévő szobájában. 

— Nem is tudom hamarjaban, 19 vagy 20 
esztendeje vagyok a tőzsdén. Rövid ideig 
mint altiét, aztán mint mázsakezelő. A ga-
bonatőzsdén a gabona-fajsuly megállapitójá-
nak a neve ez. Elég nyugodtan telt el az 
életem a kommünig. De a proletárdiktatúra 
alatt sok bajom volt az akkori emberekkel. 
A román megszállás idején lettem a tőzsde 
terembiztosa. Akkor, nehéz volt rendet csi-
nálni n termekben. Ö.ven ember került a ke-
zem alá, az egész altiszti cs szolgaszemély-

zet, de a rendet csak a legnehezebben tud-
tuk fenntartani. Volt idő kérem, különösen a 
nagy valutázások alkalmával, hogy lánckor-
dont kellett fonni e's a tőzsdei idő lejárta 
után igy kellett harmadmagammal karhata-
lommal kivezetni azokat, akik időn tul is 
üzleteket bonyolitottak le. 

— Hogy most is előfordul-e ilyesmi ? Hát 
bizony. Csak éppen láncot nem használunk. 
Hanem, ha felszólítás dacára sem akarják 
ugy negyedhárom után elhagyni az épületet 
egyes tagok, akkor bizony nem sokat 
teketóriázok, átölelek egy-két urat és egy-
szerűen kiviszem a teremből. Mindenkivel 
végre nem bánhatok el keztyüs kézzel. Sok-
szor pedig olyan lehetetlen magatartást ta-
núsítanak egyesek, különösen akik pénzüket 
elvesztik, mintha reájuk nézve nem lenne 
kötelező itt egy rendszabály sem. Akik pedig 
nyernek, azok jórésze ugy viselkedik, mintha 
az egész világ az övék lenne. Disztingvált, 
igazán finom ember, aki egyformán igazán 
ur és mégsem látni rajta, hogy vesztett vagy 
nyert, olyan manapság csak kevés van. 
Nem mondom meg, kik azok, mert a többiek 
megsértődnének. 

— Hogy én játszom-e a tőzsdén ? Egyszer 
vettem egy dollárt. Másnap eladtam, nem 
spekuláltam vele. Ennek vagy két éve. Ez 
volt egyetlen valutaüzletem. Ertékpap:rt még 
régebben vettem. A szekrényben van, a nevét 
sem tudom. Azt sem tudom, hány darab. 
A feleségem őrzi, aki egyébként francia és 
angol női szabó. Én nem foglalkozom 
tőzsdézéssel. Csupán a rendre ügyelek. 
Figyelem, hogy kinek nincs jegye. A tízezer 
ember közül, aki itt megfordul vagy nyolc-
ezret névszerint ismerek. Arcról valamennyit, 
így könnyű elcsípnem azokat, akiknek nincs 
belépőjegyük. Mindennap akad egy-két 
besurranni akaró. De csak az előteremig 
juthatnak. Ott én könyörtelenül lecsapok. 
Mert kíméletet és kivételt nem ismerek. Ezt 
a katonaságnál tanultam. 

(r. k.) 

Baj van. A baisse boruja nehezedik a lelkekre, nem 
fogy a sonkábzsemlye. Aligr áll egy-két ember a 

buffet előtt. 
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Mit mondanak a lányok 
A nap szétbontotta a felhők kár-

pitiát és ragyogó sugaraival beara-
nyozta Gül Baba életre kelt virágait, 
a kacagó, hancúrozó bakfisgárdát, 
kik felejthetetlenül kedves vasárnapot 
szereztek Budapest előkelő sport' 
publikumának. A fantasztikus Böck' 
l in'képek szirénjei kiléptek keretük' 
bői s az ódon Császár'uszoda hab' 
jaiba szálltak s játszi jókedvvel még 
országos rekordot is döntöttek. Fiatal-
ság, erő és szépség, mosoly és játé-
kos jókedv és mégis kitűnő ered' 
mények a foglalata a Nemzeti Sport 

Rovatvezető : GERHÁJRD LAJOS 

ha kint vannak a vizből 
Club női uszóversenyének, amelyen 
a főváros valamennyi neves hölgy 
úszója részt vett. 

A győzteseket a sok gratulálótól 
alig tudtuk lefotografálni. De amint 
a lányok kint vannak a vizből, már 
rögtön meg is kérdezzük: 

— Kedves Irénke, örül-e a győzel-
mének ? 

— N e m — szepegi dideregve a hüs 
viztől. Ráteritünk egy köpenyt, hogy 
meg ne fázzon. 

— Őszintén mondja ezt? 
— Isten ments! — kacagta most 

Az NSC stafétája 
Kardos Magda, Fest Franciska, Fischer Elza, Wagner Róza, Macsay Adél, Preller Ilonka 
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már el magát az 
uj országos re' 
korder. De már 
előttünk áll a 
másik hőse is a 
napnak. 

— Komáromi 
Márta kérem, mit 
üzen a Színházi 
Életnek ? 

— Legyen min ' 
den olvasója min ' 
dig olyan boldog, 
mint én mostan. 

— És mondja 
Dnppert Szerénke, 

Ön komolyan 
készült a győze' 
lemre ? 

— Melyik lány 
nem akar m i n ' 
dig, mindenütt 
és mindenkit l e 
győzni ? — kér' 
dezte viszont. 

Megkérdeztem ezután egy második 
helyezettet is, a leggracíózusabb ma' 
gyar úszót, a kis Nagy Mag dust, mi 
a véleménye a mai versenyről ? 

— Végtelenül boldog vagyok. És 
én ugy szeretném, ha a mai nap 
n e m 24 órából, de 24 évből állana, 
mert itt az emberek olyan vidámak, 
derűsek és ők is mind boldogoknak 
látszanak. 

És a rövid intervjuk között egymás' 
után frissen száll ki a vizből Ilonka, 
Jolán és Nell i , Ilus, Kató, Boriska, 
Adél, Mária, Anna, Edit, Böske, 
Józsa, IIa, Mariska és Manci. 

És amint jegyzem a sok kedves 
versenyző nevét a legutolsó körkér^ 
désemre egyöntetű a válasz : 

— Üdvözöljük a Színházi Élet 
minden barátját. Viszontlátásra a 
legközelebbi országos versenyünkön. 

Érdekesnek tartjuk itt megemli' 
teni azt, hogy a 100 méteres úszás 
magyar bajnoknője Teichmann Da' 
rinka (NSC) Barcelonába ment férj' 
hez és ott augusztusban mint magyar 
uszó fog szerepelni Spanyolország 
hölgyuszó bajnokságában. (G. J.) 

A „futball-pápa" tarsolyából 
Uton-utfélen halljuk ezt : 
— A sport ma már üzlet . . . 
És valljuk meg őszintén, hogy sok igaz-

ság van benne, mert már „igen sokan van-
nak a hivatásosak, de kevesen a .válogató-
sak". Bizony, a sportolók táborában sok 
ezren élnek a sportból, de még mindig nagy 
a száma azoknak, akik a sportnak élnek. 
Ezek az igazi sportférfiak, a gentlemen-eV, 
még helyesebben az amatőr-gentlemen ek. 

Ezek között is a vezérek, a , választottak" 
azok, akik évtizedes, csöndes, rajongó mun-
kájukkal a magyar sportéletnek és ezzel a 
magyar kulturának megbecsülhetetlen szol-
gálatot tettek és tesznek. Sajnos, kevés ilyen 
vezérünk van és ezek sorából is fényesen 
kiemelkedik az a férfiú, akit p külföld rem 
hiába nevezett el 

„ fu tba l l -pápának" . 
Ez pedig nem más, mint a Törekvés Sport 

Egyesület népszerű elnöke, Fischer Mór^ 
a Magyar Labdarugók Szövetsége nemzet-
közi bizottságának a vezére, aki bizonyára 
nagyon megharagszik most reám, hogy 
„kiszerkesztettem", lévén ő a legszerényebb 
magyar sportférfiu, — ami aztán igazán 
ritkaság. 

Abból az alkalom-
ból, hogy Genfben-
a FIFA (Nemzetközi 
Futball Szövetség) 
kongresszusán Ma • 
laky Mihály alelnök-
kel, a „legnagyobb 
magyar dribler"-re\ 
olyan sikeresen kép-
viselte nemzetünk ér-
dekeit, fölkerestük őt 
és mindig gazdag 
tarsolyából egy pér 
„madárlátta" dara-
bocskát kértünk, 

amelyeket itt adunk 
közre : 

A „ N é p e k Szö-
v e t s é g e " a FIFA 
kongresszus tagjai-
nak a liszteletére 
Genfben a Club In-
ternational-ban ün-

DÉNES IRÉN 
hölgyuszóbajnokunk a 

100 mtr. gyorsúszás 
rekordere 

KOMÄROMI MÁRTV 
az NSC úszóverseny é-

nek egyik győztese 
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nepi vacsorát adott, amelyen a szövetség 
főtitkára többek között a következőket 
mondta : 

— Mindeddig halvány fogalmam sem volt 
a futballról és csak most látom nagy öröm-
mel, hogy a FIFA és a Népek Szövetsége 
ugyanazt cselekszik : 

a nemzetek közti küzdelmekben pártatlan 
birói ítélettel döntenek. 

A m a g y a r d e l e g á c i ó t mindenütt nagyra 
becsülték és nem kis kitüntetés érte akkor, 
amikor a banketten Magyarország kép-
viselői az elnökkel, a francia Rímet-tel 
szemben ültek, a lunch-ón pedig az elnök-
ségbe beválasztott Fischer Mór az elnök 
mellett foglalt helyet. 

Shymmizni a világ minden tájáról össze-
gyűlt öreg futball vezérek tudtak. És még 
milyen nagyon tudtak í Ebben az egy szám-
ban azután elénk kerültek, mert a magyar 
kiküldöttek előtáncosa, a szilfid-termetü 
Malaky csak — Bostonig tudott elérni. 

K e d v e s e b b ú t i t á r s azután nincs is a 
világon, mint a „Misi bácsi", aki a 3 napon 
át tartó uton jó étellel és még jobb viccek-
kel — torkig eltartotta a „futball-pápát". 

A kölcsön v issza já r . A FIFA-kongresz-
s ius üléseivel egyidejűleg a Törekvés SE 
svájci turnén volt. Mig Olaszországban a 
magyar válogatottaknak az előttük járt 
vasutas csapat csinált nagyszerű propagan-
dát, addig Svájcban o magyar válogatott 
tizenegy készítette elő a talajt a Törek-
vésnek. 

Igy történt meg azután az a csoda a 
futballvilágban, hogy a kölcsön — visszajárt. 

Hirzer volt Svájcban is a kedvenc, aki-
ről hatalmas fotográfiát készíttetett a Young 
Fellows és a legelőkelőbb üzlet kirakatába 
helyezték, amely előtt napokon ét nagy 
csődület volt. A „reklám-futballista" meg 
is felelt a nagy várakozásnak. Egyenesen 
ellenállhatatlan volt. Hálából ezért néki 
ajándékozták az óriási fotográtiát. 

É r e m e s ő a futbal l is tákra . A futballista. 
fia amatőr, igazán a legnagyobb amatőr, 
mert megeshet vele ai , hogy egy egész 
esztendőn át hóban, fagyban, sárban és 
porban dolgozik és küzd — anélkül, hogy 
akár egy érmet is kapná. A Törekvés játé-
kosai azonban ebben a tekintetben nem 
panaszkodhatnak, mert a Young Fellows és 

a Grashopperek aranyozott nagy ezüst 
„plecsnivel" kedveskedtek nekik, amelyek-
nek a nagy értéke csak akkor tünt ki, mi- ! 
kor a Törekvés még két darabot után« ren-
delt és azokért csekély — 20 frankot kel-
lett fizetníök. Itt emiitjük meg azt is, hogy 
a berni mérkőzés előtt az elnökség bizta-
tásul olyan érmeket tűzött ki a fiuknak, 
amelyeknek a közepén 5 frankos lett volna 
— még eldöntetlen esetén is. Tudva-
levőleg azonban a Törekvés ekkor a 
legkiválóbb angol profikkai megerősített 
Young Boys ellen vereséget szenvedett. Az 
elnökség ennek ellenére is ki akarta adni 
a lelkesen játszó fiuknak az érmeket, de 
azok nem fogadták el, mondván, nem akar-
nak egy rossz emléket folyton maguk elé 
idézni, de igenis elfogadják akkor, ha a 
Magyar Kupát, a legklasszikusabb magyar 
vándordijat meg»yerik. És meg is nyerik, 
ahogy mi ezeket a derék, valóban amatői 
fiukat ismerjük. 

Itt emiitjük meg, hogy 11 bajnoki érmet 
kap az FTC — az MTK jáiékosoktól, mert 
— nekik nyeri ék meg a bajnokságot. 

(G. L) 

Start a Nemzeti Sport Club hölgyuszó-
versenyén. 

Az előtérben NAGY MAGDUS a kitűnő távúszó 
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Egy győzelem, egy csók 
Még az UTE—MTK mérkőzésen történt. 

Az UTE vezérkara egy páholyban ült, a mel-
lettük levő páholyok lelkes újpesti nőkkel 
voltak tele. Természetesen a drukk és lelke-
sedés a hölgyeken sokkal jobban volt szem-
lélhető, mint a nyugalmat magéra erőltető 
vezérkaron. Az első gól után az egyik hölgy 
lelkesen odaszólt Siücs Jánosnak, az UTE 
elnökének : 

— Elnök ur, ha még egy gólt rúgnak, kap 
tőlem egy cvikipuszit. Természetesen a csók 
az UTE-t illeti majd, Ön csak a közvetítő 
szerepét fogja eljátszani. 

A diákgyerekek, ha nem tudják a leckét, 
a pad alatt az ujjaik bütykeit szokták ösz-
szedörzsölni, ami náluk a drukkolást jelké-
pezi. Szüc3 Jánostól is ilyesféle mozdulato-
kat léttünk az első és második gól közti 
időközben. Róla köztudomésu, hogy va'ó-
sággal aszkéta életet él bizonyos szempont-
ból, a csókot azonban minden körülmények 
között nagyrabecsüli. Mikor sikerült neki ki-
drukkolni a csókot, diadalittasan ugrott fel : 

— Az UTE nevében kérem a csók azon-
nali kiutalását. 

A határozott fellépésnek nem lehetett el-
lenállni, őnagyságónak a legnagyobb nyil-
vánosság előtt be kellett váltania igéretét. 

• 
Nem akarok több gólt látni. 

Az intézőnek ilyen poétikus dolgokra nincs 
ideje. Salgó, az UTE intézője messze elhú-
zódott a hölgygárdáfól s a sajtópéholyban 
ütötte fel tanyáját. Szótlanul ült egész az 
első gólig, bezzeg a gól után nem titkolta, 
hogy ő az UTE legnagyobb drukkere. Két 
cintányérral nem lehetne olyan tapsokat pro-
dukálni, mint amilyent Salgó produkált 
gyenge tenyereivel. Mikor azután nem győzte 
tenyérrel, a torkát vette igénybe : 

— Nem akarok több gólt látri ezen a pá-
lyán — kiáltozta a játékosok felé. 

Az MTK játékosai hallgattak is az erélyes 
figyelmeztetésre, nem ugy az UTE-legényei, 
akik ezúttal szembehelyezkedtek oz intéző-
jük akaratával s még egy gólt betettek az 
MTK középfinoman védett kapujába. 

Mi sem természetesebb, mint hogy az UTE 
intézője örült leghangosabban : 

— Fiuk, három a magyar — kiáltozással 
bizonyította, hogy a következetesség szobrát 
nem róla mintázták. 

ffi-r • • • • • .' 
WÊÊÈÊÊIÊÊÊÊ m * 
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Budapest 25 km-es fu tóbajnoksága 
Bajnok : Király Pál (ESC), 2. Hempel (Németország), 3. Franz (Ausztria) 
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Prágai sonka 
és halmayonnaise 

Salamon Béla és Szőke Szakáll nagy élet-
művészek, ha ugy o'csón megtehetik és szí-
vesen esznek finom dolgokat, amikor az esti 
robottól kifáradva betérnek valahová. így 
nemrég beléptek egy kabaréval egybekötött 

vendéglőbe, 
nem tagnak, 
hanem ven-
dégnek. Épp 
egy művészi 
szám alatt ér-
keztek, a né-
zőtéren sötét-
ség honolt, 
csak a pincér 

macskaszeme fedezte fel őket : 
— Parancsolnak ? 
— Prágai sonkát — mondta Salamon. 
— Halmayonnaise-t — mondta Szőke 
Mialatt a pincér odajárt, világosság tá-

madt a nézőtéren és Salamon áttanulmá-
nyozhatta az étlapot. Ki is ült a homlokára 
a hideg verejték, mert a prágai sonka hé-
romezerkétszáz koronával volt feltüntetve az 
étlapon. Szőke Szakáll sem örült, mert a 

halmayonnaise kétezerhatszáz koronával sze-
repelt. Egyszerre azon vették magukat észre, 
hogy nincs is étvágyuk. Közbe megjött a pincér. 

— Prágai sonka ! 
— Én nem rendeltem — tiltakozott Sa-

lamon. 
— Prágai sonkát tetszett mondani — erős-

ködött, a pincér. 
— Én csak azt mondtam, — szólt igen 

határozottan Salamon, — hogy drága a 
sonka I 

A pincér 
félretolta a tá-
lat és Szőke 
Szakáll elé 
tette a halma-
yonnaise-t. 

— Mi ez ? 
kérdezte ide-
gesen Szőke. 

— Halmayonnaise. 
— Ki rendelte ? 
— Ö n ? 
— Én ? 1 — indignálódott Szőke Szakáll. 

— Én azt mondtam, hogy Halmay néz majd 
egy nagyot, ha meglét minket. 

A szegény pincér megfogadta, hogy sötét-
ben nem vesz föl többé rendelést kabaré-
művészektől. 

A „Nemzeti Sporthirlap" legutóbbi számában azt irta hogv két kitűnő csapatunk já tékosainak nagy 
része a finishben elvesztette a fejét. Hotoriporterünknek sikerült ezen já tékosokat fe jvesz tésük 
pil lanatában lefényképezni . Aki olvasóink közül a legtöbb já tékosra ráismer és azok neveit (a szam 
megje lö lés íve l ) hozzánk beküldi , az a pünkösdi Bolton Wandere r s mérkőzésre egy ingyen páholy-

jegyet kap. 
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Herakles 8 éves vörösderes herélt (M. Stanley-
Ármide a Pilius kettes derék segítőtársa 

Pilius — Herakles kettesfogst amelyet Elek 
László ur első nyilvános hajtása alkalmával az 
urkocsis-versenyt megnyerte 1923 máj . 23-án 
délután. A bakon a lovak t rénere Zwillinger ül. 

nyerte a napi Programm utolsó számaként 
szereplő vadász díjugratás. A budapesti ügető-
pályán is érdekes események vannak. Wilt-
shire mester a „tanár ur" itt van egész 
anyagával. Érdekes verseny volt a május 
23-ikán lefutott ketlesfogatu urkocsisverseny 
is, amelyet a Szetei ménes passzionátus fia-
tal tulajdonosa Elek László ur nyert meg sa-
ját lovaival Pilius-Hem kiesszel, könnyen verve 
meg négy más fogatot, amelyet rutinirozott 
amateur versenyhajtók hajtottak. A fiatal ur-
kocsis első versenye arra enged következ-
tetni, hogy a jövőben még sok szép sikert 
fog elérni ugy!s mint owner, ügyis mint ur-
kocsis. Megemlitésremélté a Szetei ménes 
derék trénere Zwillingtr József — népsze-
rűen a „Józsi" is, aki a rábízott lovakat 
kellő szakértelemmel előkészítve egymásután 
arat olyan diadalokat, amiket ilyen fiatal 
magyar professzionátusnak még nem volt 
alkalma elérni. Gondozása alatt van Pilius, 
amely 16 ezidei startja közül 8 szor lett első, 
6-szor második és 2 szer harmadik. Ez olyan 
nyerő rekord, amit ló a budapesti pályán 
még el n e m ért. 

Pali 4 éves fekete herélt (Lotd Pevelstoke-
Paráz). Tavaly lett betörve és trénere Zwillinger 

3 hétre rá már versenyt nyert vele 

Pilius 9 éves pej herélt (The Plunger- Nicotin.) 
Ez évben Budapesten 6 egyes és 2 kettesfogatu 
versenyt nyert, ugy, hogy az itt sereglö lovak 

közt nyert rekordot tart. 

A magyar lótenyésztés 
diadalútja Bécsben 

Pásztordal nyerte a bécsi kancadijat 
A versenyszezon derekán vagyunk. Bécs-

ben a derbymeeting zajlik, olyan részvétel 
mellett, amire évek óta nem volt példa. A 
magyar lótenyésztés ül ismét diadalt ezen a 
bécsi derbymeetingen. A megnyitó napra Cam-
buscan Rennent Sárdor könnyen 4 hcsszal 
nyerte meg a szintén magyar Szeged ellen, 
az osztrák lovak messze hátul végeztek. Va-
sárnap az osztrák feancadijat futották és a 
Fenéki ménes kancája Pásztordal, amelynek 
képét a Színházi Élet a mult héten közölte, 
birói ítélet szerint könnyen nyakhosszal verte 
meg a legjobb osztrák kancát Marburgot. 
Jövő vasárnap futják a bécsi derbyt, amely-
ben ugy hisszük és reméljük ismét az alagi 
lovak F. Béla bácsi, Handful f's Ascanio 
lesznek elől. A bécsi eseményekkel egyidő-
ben Káposztásmegyeren igen érdekes verse-
nyek folynak, nagyobbára a zászlók között 
és a közönség érdeklődését nagyon meg-
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Egy nő, akinek a pénz 
az istene 

Mindegy, hogy kicsoda, csak 
gazdag legyen! 

Egy régi. legenda szerint nem a kigyó csá-
bította el Ádámot a paradicsomban, hanem 
az ősdémon, aki egy asszonynak : Lililhnek 
a képét vette fel és ilyen alakban kisértette 
meg és vitte bűnbe ősapánkat.És azóta Lilith 
leányai, akik nem azonosak Éva leszárma-
zottjaival, külön törzset alkotnak a nők mil-
liói között, az ő soraikból kerülnek ki a szív-
telen, gyönyörthajhászó, férfi sorssal nem 
törődő, önző asszonyok. Nincsen annál meg-
inditóbb és keserűbb látvány, mint mikor egy 
ilyen léha, gonosz nőbe éppen a 
férfiak legkiválóbbjai szeretnek bele, 
akik minden érzésüket, rajongásu-
kat harcba viszik, amikor szerelme-
sek és valóságos dicsfénnyel veszik 
körül az imádott, de szerelmükre 
annyira méltatlan ftőt. Egy ilyen dé-
mon tipusu nő a hősnője À pénz 
szerelmese cimü ötfelvonásos ame-
rikai színműnek, amelyet e héten 
mutat be Corvin és e Tómozi. Teli-
vér amerikai film ez, a modern 
Amerika minden szélsőségével, ahol 
együtt találjuk a szinte gyermeki 
naivságot és romlatlanságot, a ha-
talmas vagyonok árnyékában te-
nyésző bűnnel. A végtelen, ember 
nem lakta mezőségek és New-York 
embermilliók lármájától és szaka-
datlanul robogó autóktól hangos 
utcái azok a végletek, amelynek 
levegőjében a legellentétesebb em-
bertípusok tenyésznek ki. Az uj 
amerikai irodalom mér észrevette 
ezt a furcsaságot és érdekes együt-
tesben szerepelteti őket. így tör-
ténik ez ezen a filmen is. amely-
nek drámai központjában Bella, a pénztől meg-
bódult nagyváros tipikus képviselője áll, aki 
cinikus fölénnyel hiHeti, hogy csak a pénz 
üdvözit és nála csak annak a férfinak lehet 
reménye, akinek anyagi viszonyai ki tudják 
elégíteni az ő fényűző igényeit. Ebbe a szív-
telen teremtésbe szeret bele Nick Stanion, a 
gyengéd lelkű, romantikus férfi, aki kétségbe-
esve lálja, hogy őszinte érzései, nagy, tiszta 
szerelme semmitsem érnek, mert Bella egy 
gazdagnak vélt báróval szökik meg. 

Nick világnak megy, feledést keres, de út-
jában mindenütt keresztezi Bella, aki idő-
közben már ugyancsak változtatta a férfiakat, 
mert előbb-utóbb mindegyikről kiderült, hogy 
nem olyan gazdagok, mint ahogyan azt Bel-
lával elhitették és így a pénzsóvár nő mindig 
felsül. De Nick még mindig rendületlenül 
szereti, észre sem veszi, hogy mig álutakon 
keresi a boldogságot, addig az egy gyönyörű, 
szerelmes leányka képében ott virul mellette 
közvetlen közelében. Már-már ugylátszik, 
hogy menthetetlenül a romlásba sodródik 
Nick, de a végső percben, egy nem vért 
drámai fordulat mégis csak felnyitja szemét 
és ekkor nemcsak Bellából ábrándul ki vég-
leg, hanem egyúttal észreveszi és szivére 
öleli azt a leányt is, akinek nagy szerelme 

őt a végleges bukástól megóvta. 
A rendkívül érdekes részle-

tekben bővelkedő, virtuózán ren-
dezett film főszerepét Robert 
Warwick, ez a végtelenül rokon-
szenves amerikai színész ala-
kítja, aki egyéni szeretetreméltó-
ságával valósággal rátermett 
erre a szerepre. Bellát pedig 
Kathlyn Williams kisasszony 
játssza és e szerepe után egy-
szerre fogalom lesz a neve. 
Annyi bizonyos hogy Amerika 
mértföldes léptekkel halad az eu-
rópa agyonfinomodott dekaden-
cia utjain, mert csak igy magya-
rázható, hogy immár Amerika 
is megteremti a maga párduc 
testű, asszony-démon típusát, 
amely eddig főleg Franciaor-
szágnakvolt csak különlegessége. 

A pénz szerelmese mellett még 
két amerikai burleszk is szerepel, 
az egyik : Kiki a párjával. Na-
gyon ajánljuk mindenkinek, akit 
érdekel a modern film fejlődése 
hogy nézze meg ezt a burleszket, 

valamikor históriai értéke lesz, amikor a hu-
moros filmek fejlődését fogják tanítani. Ennél 
meglepőbb trükköket, nagyobb és mozgal-
masabb apparátust még valóban rem láttunk 
és eddig ilyet Amerika s :m produkált. A 
másik burleszk Chaplin-kép, a címe : Vándor 
muzsikus és ez is duzzad az egészséges és 
groteszk amerikai humortól. Természetesen 
ezúttal sem marad el az angol-frsncia híradó, 
amely hétről hétre referál a világ legérdeke-
sebb és legaktuálisabb eseményeiről 

ROBERT WARWIK 
A pénz szere lmese" 

film főszereplője 
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Hogyan lett hires film-
színésznő Lóth IIa? 

Egy magyar film, amely be jár ia a világot 
Hat évvel ezelőtt történt, hogy a Star-film-

gyárban nagyon komoly tanácskozásra gyűlt 
össze az igazgatóság. Nem kisebb dologról 
volt szó, mint arról, hogyan lehetne egyszerre 
ismertté és népszerűvé tenni egy ragyogó 
tehetségű, bájos kis leánykát, akiről akkor a 
beavatottak már mind tudták, hogy a magyar 
filmjátszás egyik legnagyobb reménysége és 
büszkesége. Ez a kis lány Lóth lia volt, 
akinek akkor már volt néhány kisebb sikere, 
de még egyszersem szerepelt egy olyan nagy-
szerű, egyéniségére szabott szerepben, amely-
nek révén pajkos humora, csapongó jókedve, 
szubrett temperamentuma a maga teljessé-
gében érvényesülhetett volna. Sokáig folyt 
tehát a tanácskozás arról, hogy mi volna az 
a bizonyos, kitűnő szerep, amely egyszerre 
nemzetközi értelemben véve is csillaggá 
avatná Loth Ilát ? Sokféle ötlet merült fel, 
amikor Rákosi Tibornak hirtelen nagyszerű 
ötlete támadt : meg kell filmesíteni a Nebánts-
virágot. Emberemlékezet óta ugyanis ez a 
legjobb szerep, amelyhez már annyi el nem 
muló siker emléke tapad ! A pompás ötletet 
mindenki Kolumbusz tojásának találta és 
Pakots József elmés, frissen perdülő szcená-

riumot irt, amelyet azután a németországi 
Hinlner Kornélius rendezett meg igen stílu-
sosan és kedvesen. 

Az ötlet minden tekintetben bevált és mikor 
a Nebántsvirágot meghívott közönség előtt 
először mutatták be, az elragadott hallgatóság 
olyan lelkes tapsokkal ünnepelte Lóth Hát. 
amelyhez hasonló ünneplésben eddig mozi-
szinésznőnek még nem igen jutott ki. De 
nemcsak az itthoni sajtóban és a közönsé-
günk meghódolásában jutott kifejezésre Loth 
IIa beérkezése, hanem abból a váratlan levél-
tömegből is, amely ettől az időtől kezdve a 
Star-filmgyárba özönlött és amelyből kiderült, 
hogy a külföld figyelme egyszerre a magyar 
filmgyártás felé terelődött, ahol ilyen nagyon 
tehetséges színészek és színésznők akadnak. 

Ezt a nagyszerű filmet újítja most fel a 
Kamara mozi és kéíségtelen, hogy az eddigi 
magyar ciklus képei között, melyek többnyire 
az izgalmas drámák jegyében folytak le, ez 
a vígjáték igen előkelő helyet fog kivívni 
magénak, mert hiszen bájossága, frissessége 
még mitsem veszített az elmúlt évek alatt. 

A Kamara természetesen a Nebántsvirág 
melleit gondoskodik arról is, hogy a külföldi 
filmgyártás egyik nagyszabású remekével is 
gyönyörködtesse a közönséget, amely igy a 
szószoros értelmében nemzetközi mulatsághoz 
jut és egyszerre élvezi ugy a hazai, mint a 
külföldi színjátszás, ötlet és rendezés javát. 

LÓTH ILÛ , a „Nebántsvirág'" cimü Star-film címszereplője 
(Kamara) 
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N Y A R A L Á S I U J S Â G 

K—r rnfr 
M t « M è ' ^ i t * f ü 

#> 

r ü n e c t - c v c t a n t i r c i f i 

Siófok, május 27. 
Hol lehet legkorábban fürdeni a Balaton-

ban ? A kérdésre mindenki tudja a feleletet; 
S.ófokon. Valóban mindnyájunk kedvenc 
Siófoka az a fürdőhely, ahol legkorábban 
felmelegszik a magyar tenger vize. És mivel 
itt van a mess7e földön található legszebb 
strand is, nem csoda, hogy bár a naptár még 
csak május végét mutatja, már is egész se-
reg fürdőző lubickol a siófoki langyos hullá-
mokban. 

A korai fürdőzőknek teljesen igazuk van, 
amikor mér az előszezon legelején részt kér-
nek maguknak a siófoki nyaralás örömeiből. 
Mert talán kevesen tudják, de ez az elősze-

zon a legszebb Siófokon. Az akácok ekkor 
virágzanak a legbódilóbban, a Balaton ilyen-
kor pompázik a legcsillogóbb gyöngyhézszi-
nekben és ami a legmegbecsülhetetlenebb, 
ilyenkor nincs még olyan lármás túlzsúfoltság, 
mint juliusban és augusztusban, amikor min-
den valamire való pesli élő lény kötelességé-
nek érzi néhány hetet tölteni a Sióban vagy 
a Hullámban . . . 

És ne gondolja senki, hogy az előszezon-
ban nem volnának meg a nyaralás csszes 
kellékei I Dehogy is ! Mér pünkösd óta min-
den szálló, étterem, kávéház nyitva Siófokon. 
A strandon nyári élet van, a vizben pedig 
éppen olyan kedélyesen lubickolnak, mint a 

H O T E i GRANDE ITALIA SZÁLLODA 

Legmodernebb berendezés. Családok ré- II 300 szoba. Hideg- és melegvíz szolgálta-
szere kényelmes elhelyezés. — Fürdők. || tassai. Autó- és motorcsónak-közlekedés. 

ELSŐRENDŰ KONYHA. 
NÉMETNYELVŰ SZEMÉL7ZET. - FRANCIAN7ELVÜ SZEMÉLYZET. 

PENSIO NAPI 4 0 . - LÍRÁTÓL. - SZEZON : ÁPRILIS-OKTÓBER. 
MILLOSEVICH L. igazgató. 
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legforróbb juliusí napon (a Balaton vize már 
is van olyan meleg, mint a forró nyári hó-
napokban). De azonkívül nyári tempóban star-
tolnak a sportok és egyéb szórakozások is. 
Egymást érik a pompás csónakparthiek és a 
vitorlás kirándulások. A népszerű Fodor bá-
csi jóvoltából pedig az összes sportpályák leg-
teljesebb felszereléssel várják a publikumot. 

Vannak is fürdővendégek Siófokon, már 
pünkösd óta ide térnek le hosszabb-rövidebb 
időre pihenni az arisztokrácia, a pénz és a 
művészvilág kitűnőségei. Hogy csak egy pár 
nevet említsünk a vendégkönyvből, a három 
pompás telepi hotel a Hullám, Sió, Központi 
lakosai voltak eddig többek között : báró 
Voinich Miklós, Walder Gyula igazgató. 
Hajdaska Rezső a Hitelbank igazgatója, Justh 
Emil. Keleti Lajos igazgató, Rosette Andor, 
dr. Latzkó Vilmos, Hartmann Hugó, Führer 
Izidor,öé/di Izóra kritikus, WalfeóÁrpád, Szász 
Dezső bankdirektor, dr. Lakatos Gyula, Vé-
csey László, Zsoldos Jenő János, Steiner Sán-
dor gyáros. Püspöki Sándor és egész sereg-
szinésznő, akik párnapos kirándulásra utaz-
tak le Siófokra. Mikor a telepi vendéglő ki-
tűnő szimfonikus zenekara esténkét játszani 
kezd, ott látni az asztaloknál a legismertebb 
pesti nevek viselőit. 

Hozzájárul természetesen az előszezon nép-
szerűségéhez, a Siófok agilis fürdőigazgató-
sága által megszabott jutányos előszezon 
árszabása is. Julius elsejéig tart az előszezon ; 
eddig az időpontig valóban nagyon olcsón 
lehet nyaralni a siófoki fürdőtelepen Teljes 
napi penzió mindössze 6500—7000 korona. 
Ugyancsak a közönség érdekeit szolgálja az 
az ötletes „siófoki kombinált kirándulási 
jegy", amely most lépett életbe. A kirándu-
lási jegy vonatköltséggel, fürdőjeggyel és egy 
ebédre szóló jogosítvánnyal együtt, gyors-
vonat első osztályon 6500 koronába, másod-
osztályon 4500 koronába, harmadik osztá-
lyon 3500 koronába kerül. Ugyanennek a 
kombinált jegynek az ára személyvonaton, 
4500 (első osztály), 3500 (második osztály), 
és 2500 (harmadik osztály). Vagyis bárki a 
legkellemesebb rövid kirándulást teheti (für-
déssel együtt) a gyönyörű Siófokra, olyan 
potom áron, amelyért Pesten úgyszólván 
csak vacsorát kap egy nyári vendéglőben. 
Nem tudjuk, hogy a méltányos siófoki fürdő-
igazgatóság. nem hamarkodta-e el ezt a pá-
ratlanul magas kedvezményt. NaRy a gya-
núnk, hogy ha szélesebb körben hire jut a 
szenzációs olcsóságu kombinált jegynek, a 
pesti kirándulók mér az előszezonban ugy 
el fogják lepni Siófokot, hogy az állomáson 
sürgősen ki kell tennie majd a „Megtelt" 
t áb l á t . . . 

ennhzcfpüjét gummivai megtalpalja 
olcsón és j ó l : „VEZÚV GUMMIJAVITÓ" 

Felsöerdősor 43. 

legajánlhatóbb hotelei : 

n Bonvecchiati 
tt Cavalletto 
n Canal 
n Centauro 
n Citta di Trieste 
n de la Gare 
n Europa 
n Giorgione 
m Internazionale 
» Luna 
n Mariin 
n Metropole 
» Panada 
91 Rialto 
n San Marco 
n Savoia 
» Serenissima 
n Terminus 
p Tre Rose 
n Vapore 

Casa Fontana 
» Petrarca 

Pensione Visentini 

Al Lido di Venezia 
Hotel Ausonia Palace 

Corus d'Oro 
,, Riviera 

Villa Paradiso 
,, Regine 

Ha 



SZÍNHÁZI É L E T 73 

Még a strandon is van titka 
a női szépségnek 

Azt mondják, mesterséges szépségét csak 
egy bizonyos határig tudja megőrizni a nő. 
A jól szabott, divatos ruha sokszor megté-
vesztheti a szemlélőt : szebbnek, csinosabb-
nak látja a nőt, mint amilyen a valósagban. 
Mi az oka annak, hogy annyi elegáns hölgy 
irtózik a strandtól, ahol bárki szabad szemlét 
tarthat szépségén? Fürdőtrikóban, füidőruhá-
ban nem lehet kendőzni a szépség fogyaté-
kosságait. 

Feltűnést fog kelteni éppen ezért, hogy az 
idén mennyivel több karcsú nő lesz a stran-
don, mint eddig, Titok még egyelőre, de már 
beszélnek róla és véletlenül mi is tudomást 
szereztünk arról, hogy az idei nyári szezon 
strandéletének igen fontos és jelentős szen-
zációja lesz. Hangsúlyozzuk, hogy toalett-
szenzáció, igazi meglepetés. 

Gerő mester, a fűző és mégsem Fűző 
kreálója forgalomba hozta uj idénycikkét, a 
szabadalmazott fürdőfűzőt. íme : idén nyáron 
már fürdőtrikóban, a strandon is van titka 
a női szépségnek. Biztos, hogy a fürdőfüző-
vel éppen olyan »ikere lesz Gerőnek, mint 
amilyen a „fűző és mégsem fűző"-vei volt. 

— Ez különben nem egyetlen nyári szen-
zációja a Gerő cégnek. Tennisznél és vala-
mennyi sportnál igen fontos szükségletet 
elégit ki Gerő nagyszerű, könnyű és egész-
séges sportfűzője. Fűzőkben páratlanul dus 
választéka van a Gerő-üzletnek, gummi-fű-
zőktől kezdve higiénikus fűzőkig a modern, 
praktikus cikkek valamennyi fajtáját megta-
lálhatjuk itt. 

Dus választékból keresheti ki a divathölgy 
a leginkább megfelelő batiszt fehérnemüeket. 
gyönyörű, Ízléses és divatos kombinéket. Büsz-
kék lehetnek Gerőék csupa csipke szoknya-
nadrágjukra, amely a kombiné egyik igen 
fontos kiegészítője. 

Valóságos csipkefelhőket találunk rGerő 
mester üzletében, amely uriasszonyainknak 
legkedveltebb bevásárlási helye. Legkitűnőbb 
primadonnáink itt szerzik be szükségletüket 
és velük együtt az elsőéves színinövendékek, 
mert sikkesek, csinosak és hódítók akarnak 
lenni ők is. Óriási forgalma van Gerő üzle-
tének, amelynek cimét és telefonszámát (Ki-
rály-utca 69. Telefon: József 66—05) min-
denkinek meg kell jegyeznie. 

ABBAZIA 
CsaládoK, üdülőd és nyaralőK 

legjobb elhelyezése a 

HOTEL I S T R I A SZÁLLÓ" 
BAN VAN. 

25.— lira N A P I P E N S I O 25.— lira 

L U S S I N S Z I G Ë T E N 

CIGALE 
a v i l á g l e g s z e b b f ü r d ő h e l y e 

PENSION HELIOS 
A déli oldal legszebb helyén 

Pensio (szoba és ellátás) 25.— Urától 
CsaládoK részére Kedvezmény 

PENSION SERESS 
ÜDÜLŐ MAGYAROK kedvenc 

N Y A R A L Ó H E L Y E 
MÉRSÉKELT ÁRAK 

LIDO 
V E N E Z I A ( V E L E N C E ) M E L L E T T 

HOTEL A l I S O N T A e z e l ő t t 
HUNGÁRIA SZÁLLODA 

GYÖNyÖRÜ PARK. 
L E G M O D E R N E B B K O M F O R T . 

PENSIO ÁRAK : 
MÁJUS, JUNIUS ÉS SZEPTEMBER HÓNAPOKBAN 

35.— LIRA. 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOKBAN 4 0 - 4 5 L. 
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A legszebb asszony 
legszebb ruhái 

Nem is volna természetes, ha nem a leg-
szebb asszony alakján hullámzanának végig 
a legszebb ruhák selymes, bársonyos és 
brokátos redői. Ritkán fordul elő, hogy mél-
tóság és szépség olyan tökéletes harmóniában 
eßyesüljenek, mint gróf Széchenyi Lászlóné 
Vanderbilt Gladys személyében. Amerika 
eléggé elkényeztethette a szépséges arisztokrata 
hölgyet, ott ugyancsak válogathatott a milli-
árdosok szabóinak Ízlésében és mégis, ami-
óta Budapesten is otthon érzi ma^át a grófné, 
rá sem néz az amerikai divatlapokra. 

Egy előkelő és agilis cég, a Fischer Julia 
és Társa női divatterme győzte le az ameri-
kai nőiszabóipart, még pedig olyannyira,hogy 
még Amerikában sem vesz fe! a grófnő 
olyan ruhát, amelyet nem Pesten készített 
Fischer Julia. 

Széchenyi gróf és csodálatos szépségű fele-
sége most Amerikába utaznak, épen ezért 
a grófnő jó előre ellátta a ruhatárát, nehogy 
rászoruljon odakünn a mannequ'nek Ízlésére. 
Egész raktárra való kosztümöt, ruhát csinál-
tatott Vanderbilt Gladys amerikai útjára, 
amelyek mind egy-egy remekbeszabott minta-
darab. 

Itt adjuk a ruha-költemények leírását : 
Egy fekete, kockákba szegőzött oldalt gom-

bos kosztüm bebujós kabáltal és rágombol-
ható sállal. Egy sötétbarna smokingkosztüm. 
Egy fehér szövet robmanteau zölddel paszpo-
lozott piquet sál gallérral és manchette, 
gallér végén legyeződisszel. Egy drap romain 
ruha hohlokba rakva kötényrésszel, hozzá kéz-
zel hímzett barna shawl kabát, ruha színé-
vel bélelve. Egy pasztell kék crep de Chine 
ruha ajourral plissékbe rakva, derék apró 
gyöngyház gombdisszel. Egy lila foulard 
mintás maroquin ruha raffolt kötényrésszel, 
lila pántdisszel, kis fehér organdi gallér 
masliba kötve. Egy lila linón ruha hímzett 
levelekkel szegélyezve, nagy gallérral. Egy 
citromsárga linón .ruha, széles ajour gallér 
paszpoldisszel. Egy kék crepe satin esti ruha 
sirass övvel. Egy fehér maroquin nagy esti 
ruha ezüsttel és fekete gyönggyel hátul vál-
ról fraise velour chiffon lógókkal. Egy fehér 
organdi stylruha egész szoknyája Richelieu 
hímzéssel derék csipkedisszel elől rózsa-
c okorral, ezüst lannué kombinaitonnal. 

Valóságos divatkiállitás, csupa ízlés, finom-
ság, mert ezek jellemzik a Fischer Julia-cég 
minden munkáját, amelyet nagyrabecsül a 
főúri társaság ép ugy, mint a művészkörök 
és a nagyközönség. 

Az Erényiné Rossi Rosina áll. eng. magán-
énekiskola jun. 3 án délután' V23 kor tart 30 
növendékkel évzáró hangversenyt. Jegyek a 
Színházi Eleinél kaphatók. Figyelmeztetés. 
Dacéra az évzáró hangversenynek, az iskola 
1923. augusztus l-ig tanít ; és különösen éne-
keseket vállal, akik évközben nagyon igénybe-
vetlék a hangjukat és most a nyár alatt ismét 
rendbe akarják hozatni. 

TÜNDÉRbAK MAGYARHONBAN 
(OelKrihcn, Is l r teva R.) FcIJirat : Brzsébettildtöl [óbbra. 

Budai autóleljirat : DSbrentei-lér, Hadnagy-utca. 
Fedeti nyárt helyisé?. — Matállok és nyíri mulatságok 
elfogadtatnak. — i i előkel« közönség yacoráió Helye. — 

Naponta elsőrangú cigányzene. — Tekepálya. — 
Tula jdonos : NEMES GÉZA. 

Máruánpenyasszony Ä 
A művészvilág találkozóhelye. 

Idei liba. — Pörkölt csirke. — Rákpörkölt. — 
Májusi eperbolé. — A m y a s kerthelyisé j.— Társa-
ságok részére külön termek. tt|. Rácz Pa'i muzsikál. 

A szezon legolesúbö gyógyhelye 

ÎIHHVE GYÓGYFÜRDŐ 
természetes meleg vasasfürdő 
és hegyi klimatikus gyógyhely. 

Női bajokban, vérszegénységben ' » idagbántatmak 
ban szenvedők részér» legjobb eredm-ny t biztosítja. 

Napi penz i f 20 és 25 cK. 
Egyágyas szoba 4—7 cK. 
Kétágyas szoba 8—12 cK. 

Etíj^gyzeankei es fí>lvilago«it»Bt Ró«sánál, V, Arat,y 
JinOH-utoa 29. és a Meoetjegyirod&nU, Vigadó tér. 

Balatoniéitól) m e g n y í l i k 
jun ius 1 -én a 

L E N D V A Y - P E N Z I Ó . Az előszezonban igen 
mérsékel t árak. Érdeklődni lehet : Tel : József 
8 2 - 6 7 . (Rákóczi-ut 44. I. 5.. vagy Baiatonlellén. 

SIÓFOKON 
MEGNYÍLT A NEMZETI PENSIO ! 

10 napra 30.000 K 
Eien Sixrevben bennfoglaltatta lakás, kiszo gSIfs 
ea napo&ta háromszori elttőrendfl H-rezá«. — Fel* i-
lágosltá« Badarestan i : Nemzeti Pensio, Káro ly 

Körút 2. Txlef n : 178 89. 

Margitszigeti 
Egész nap nyi tva! 

trandfürdö 
Mérsékelt á r a k ! 

y f y f y f H é t k ö z n a p r e g g e l é s dé le lő t t külön á r e n g e d m é n y . y f j f 
S 
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Alapíttatott 1800. évben 

FbEISCHER J. 
Elönyomda és kéiimanka-üilete 

B u d a p e s t , I V . , 
H a r i s ü - k ö x 3 . s z . 

Ajánl : 
Perzsa- és smyrnaszőnyeg - fona laKat , 

továbbá h imző- , h o r g o l ó - és kötő-

gyapiu- és se lyemfona lada t 
legfinomabb minőségekben és dus színválasztékban. 

Gobe l inképek , e lő ra jzo l t á r u k é s kész kéz imunkák nagy választékban. 
Vidéki m e g r e n d e l é s e k e t gyorsan és pontosan teljesítek I • 

Menettérti jegyek ára 
gyorsvonat II. osztályén 

Budapestről 
Korona 

Balatonszentgyörgy-- 7.960 
Siófok - - 4 800 
Balatonfüred 6.480 
Balatonföldvár 5.220 
Lillafüred 7.380 
Párád- 5.600 
Fonyód 6 300 
Harkány 11.760 
St.-Wolfgang 
Salzburg 
Bad-Gastein— — 
Semmering 
Bad-Ischl 
Innsbruck 
Graz — — — 
Brenner — — — 
Pörtschach — — 
Wiesbaden — — 
Bad-Ems  
Neuenahr  
Bad-Elster  

40.000 
38.200 
41820 
<;2 600 
38.600 
48 000 
19.200 
58 000 
48.000 

62.000 
48.400 
50 400 
42.200 

Baden-Baden — 56.000 
Freiburg i, B 56.000 
Bed-Kissingen 44 900 
Wildungen  56.000 
Heringsdorf  67 800 
Norderney - 69.000 
Poprádfelka— — — 34.000 
Karlsbad  93.300 
Franzensbad — — 95.500 
Chur — — — 105.000 
Davos-- --- — — -- 141.120 
Zürich 94.000 
Luzern 113.600 
Interlaken  138 000 
Lausanne - 158.000 
Lugano - 168.000 
Abbazia — — — — 44.000 
Pola  62.000 
Triest- 49.000 
Rimini  114 000 
Venezia  75.000 
Viareggio  114.000 
Firenze 109.200 
Roma - 130 000 
Napoli - 141 200 
Bolzano — — 69.600 

Uri fehérneműt kfeszH j Q Z S E F « " ï R á k 6 " i ' " t 

h o z o t t a n y a g b ó l emelet 5. 

Fornét Hugó -"TSW* IV. Szeruita-ter i 
KOSZTELITZ KÁLMÁN * | \ 
Budapestr Dorottya-utca 12. Telefon 188-89 kozmetika~különlegességeI 

Természetes keserű sósfürdők. Vizgyógyintézet. Villanyos gyógykezelés, u. m. : Franklin-, galvan- és 
kvarc-lámpa (mesterséges napfény), hőlégkexelés, massage, szénsavas-, oxigén- és fenyő-fürdők. Hizó-
gyógymód. Müteiem kényelemmel. Uj étterem. Kávéház. Hall. Kurszalon. Ivócsarnok. Pompás pihenö-

csarnok. Tennisz. Fürdő-zenekar. 
Budapest, I., Tétényi-ut. 12—16. (Fehérvári-ut — Kelenföldi villamos.) Telefon : 81 — 75. 
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O L I V E R , A P L E V N A I H O S 
Regény. Irta : HARSÁNTI ZSOLT 

Felvételeket most nem csinálhattunk, 
mert a Phoebus filmprimadonnája bárom 
heti szabadságot kapott. Két hete még 
hátra volt. Ugy volt, hogy két hét múlva 
megérkezik és akkor rögtön elkezdik az 
uj filmet. 

Azonban Peregrini Klári sohasem érke-
zett vissza erről a szabadságról. Sőt egy 
reggel, mikor bementünk az irodába, óriási 
sürgés-forgást, lótást-futást találtunk az 
irodában. 

— Képzelje — újságolta sápadtan és 
izgatottan Rudnai ur, — Norbertet az éjjel 
látták Bécsbe utazni. Szenkovics mondta, 
a kellékes, aki vidéki rokonai elé ment ki 
az állomásra. Ez gyanús. 
Azonnal kiadtam a pa-
rancsot, hogy rovancsol' 
janak. 

Délre a rovancsolás le-
sújtó eredményeket pro-
dukált: Norbert ur már 
hónapok óta rendszere* 
sen sikkasztott. A szöké-
sét ügyesen előkészítette. 
Peregrini Klári, aki köz-
tudomás szerint a babája 
volt, már várta valahol 
külföldön. De elég idejük 
volt, a rendőrségi felje-
lentés már nem sok ered* 
ménnyel biztathatott. 

— Mi lesz a filmünk-
kel ? — hörögte maga 
elé a fejét fogva Rudnai. 

— Qu 'est c'qu'il dit ? -
kérdezte Guérin ur. 

— Az igazgató ur — 
tolmácsolta a gazdám — 
kétségbe van esve, hogy 
mi lesz a filmünkkel. 

— Hát csak mondja meg neki, hogy a 
film rendben lesz, mert azt maga fogja 
rendezni. Hajlandó ? 

A gazdám olyan fehér lett, mint a fal. 
Izgalmában csak a szája mozgott, hangja 
nem hallatszott, mikor kimondta: igen. 

— Hát holnapra tegyen nekem előter-
jesztést a legelső teendőkről. Ennek a Rud-
nainak pedig mondja meg, hogy ha még 
egyszer emberismerőnek meri magát mon-
dani, széttépem. Ezt a Norbertet ő erő' 
szakolta rám a felvételekhez, én mindig 
utáltam. 

A gazdám még órák múlva is alig ocsu-
dott fel. A hivatalból elmenet, átmentünk 
Budára sétálni. A Lánchidon egy fiákker 
robogott el mellettünk. IIa ült benne egye' 

. . . A székre egyik sem 
tette a lábét és én béké -
sen szundikáltam egészen 
záróráig. Szakmáry rajza 

SZAKHÁRY ISTVÁN rajzaival 

S 
dül. Ment át Budára. Nem látott meg 
bennünket. 

Jó nagy séta után betértünk vacsorázni 
a Márványmenyasszonyba. Mikor körül-
néztünk hely után, én egyenesen odafu-
tottam az illata nyomán Ilához, aki egye-
dül ült egy asztalnál. Nagyon ideges lehe-
tett, mert vagy harminc fogpiszkáló apróra 
tört darabjai hevertek körülötte a földön. 
Mikor minket meglátott, az arca felderült. 
Túlzott nyájassággal kiáltott rá a gazdámra. 

— Na ez kedves meglepetés. Ha nincs 
jobb társasága, üljön hozzám. Vártam va-
lakit, de az ugy látszik, r em jön. Annái 
jobb, legalább magával vacsorázom. Ille-
tőleg magukkal. Olivér is velünk fog enni. 

A gazdám boldogan és zavartan leült. 
Jött a pincér és IIa is, Gellér, 
Endre is elmerültek a vacsora 
megbeszélésébe. Ekkor odalé-

pett egy másik pincér. 
Névjegyet tartott a kézé' 
ben. 

— Bocsánatot kérek, 
ez az ur odakinn áll a 
kapuban, de látta, hogy 
nem egyedül tetszik len-
ni, nem akart idejönni 
és küldi ezt a névjegyet. 

IIa félvállról odavetette 
a pincérnek: 

— Mondfa meg annak 
az urnák, hogy csak ül-
jön nyugodtan egy má-

sik asztalhoz, vagy esetleg egy másik 
vendéglőbe. 

A pincér megdöbbenve távozott. 
Kinéztem a bejárat felé. Egy szmo-
kingos, monoklis, kövér ur várta 
ott a pincért és mikor a választ meg-
kapta, mérgesen távozott. De IIa nem 

látta ezt. Ö tüntetően a gazdámhoz for-
dult és mélyen a szenébe nézve igy szólt: 

— Én ma be akarok csipni. Csipjünk 
be, jó? 

— Jó, — mondta a gazdám, — nekem 
úgyis nagy napom van ma. A Phoebus-
filmgyár rendezője lettem. 

Ha izgatottan közelebb húzta a széket. 
— Micsoda? Filmrendező lett? A Phoe-

busnál ? 
— Annál. Ma délután. 
— Becsületszavára ? 
— Becsületszavamra. 
IIa kissé összehúzta a szemét és hosszú, 

fürkésző, mérlegelő tekintettel sokáig nézte 
a gazdámat. Hogy mit gondolt ez alatt a 
tekintet alatt, azt a gazdám nem igen 
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tudta. Észre sem vette a tekintetet, mert 
boldog pirulással lesütötte a szemét a tá-
nyérra. 

De i n észrevettem. És most, hogy vissza' 
gondolok erre a pillanatra, tudom, hogy 
IIa pályája ebben a tekintetben el volt 
döntve. 

Nálunk, kutyáknál, mégis csak jobban 
van berendezve ez a dolog. Nálunk a férfi 
mindig tudja, bányadán áll. Ha a mi kö-
reinkben egy férfi közeledik egy hölgyhöz, 
akkor a társadalmi ismeretség első három 
percében csak két dolog történhetik : vagy 
megharapja a hölgy az urat, vagy nem. 
Ha megharapja, akkor az ur tovább áll. 
Nem talált megértő lélekre. De ha a hölgy 
nem harap bele, akkor a dolog el van 
intézve. Blinda ketten tudják, hogy szerel-
mük meg van irva a csillagokban és egé< 
szen biztosan a lelkek fenséges egyesülé-
sével végződik. 

Az embereknél mennyire másképpen 

sürgés-torgást , lótás-futást találtunk az irodában 
Szakmáry rajza 

van ez. A gazdám, Gellér Endre, mennyi 
álmatlan éjszakát megtakarított volna, ha 
az embereknél is ugy rendezte volna be a 
sors, mint a kutyáknál. Mert Gellér Endre 
itt, a Márványmenyasszony udvarának hüs 
lombjai alatt abból a tényből, hogy IIa 
nem harapta el magától, már rögtön tudta 
volna, hogy meghallgatása bizonyos, igy 
azonban csak ült a fehér abroszos asztal 
mellett és lesülött pillái alól mély és vá* 
gyódó tekintetet vetett a iószagu, csinos, 
szőke Ilára, mint elérhetetlen bálvány-
képre és rögtőn elkapta a tekintetét, mi-
helyt IIa ránézett. Pedig IIa ekkor már azt 
latolgatta magában, hogy az oltár köZ' 
benjöttével vagy az oltár megkerülésével 
legyen-e a gazdámé. 

Mikor a vacsorához rendelt bor elfogyott, 
a gazdám bólét rendelt. Hozták a bólét 
szép fehér porcellán leveses tálban, tzép 
ezüst levesmerő kanállal, IIa és a gazdám 
inni kezdtek. A cigány húzta, én részem' 
röl lefeküdtem az asztal alá és noha a 
cigányzene zavart egy kicsit — én csak a 
klasszikus zenét szeretem — megpróbál-
tam valami keveset szundikálni a filmgyári 
élmények szorgalmas napja után. 

De az asztal alatt nem tudtam aludni. 
Az asztal alatt ugyanis az IIa két Iába és 
a gazdám két lába, amelyek eredetileg il' 
lendő távolságban voltak egymástól, las' 

san, de kétségtelén bizonyos' 
sággal közeledni kezdtek egy-
máshoz. Az igazságnak tarto-

jT\ f -, zom azzal a kijelentéssel, hogy 
a közeledést energikusan és 
merészen az 11a jobblába kezd' 
te. IIa ugyanis jó mélyen előre 
nyújtotta a jobblábát, nyilván 
azért, hogy ha a gazdámnak 
eszébe jut az udvarlási közele' 
désnek ez a módja, ne kell-
jen soká fáradnia. De IIa ezzel 
a mozdulattal az oldalamba 
ütközött. Én még nem láttam 

át a helyzetet és mo' 
górván, félálomban a 
gazdám lába felé hú-
zódtam. 

Alig szunnyadtam 
el, a másik oldalam' 
ban éreztem a gaz-
dám lábának heves 
nyomását. Nyilván 
azért hitte rólam, 
hogy az IIa lába va-
gyok. Méltatlankodva 
szűköltem egyet-ket' 
töt és elhúzódtam az 
egymást érdeklő lábak 
tüzvonalából. Felug-
rottam egy gazdátlan 
székre. A következ-
mények engem iga-
zoltak : a székre egyik 
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sem tette a lábát és én békésen szundi' 
káltam egészen záróráig. Hogy a bólé 
mellett ők ketten mit diskuráltak, azt 
nem is hallottam. 

A gazdám hivó szavára ébredtem. In' 
dultunk. A Márványmenyasszony kapu' 
jánál autótaxi várt bennünket. Gellér 
Endre odaszólt a soffőrnek : 

— Bristol-szálló. 
És mikor az autó elindult, igy szólt 

Ilának : 
— Voltaképpen nekem is a Bristolban 

kellene laknom. Nagyon unom már eze-
ket a hónapos szobákat. Most rögtön ve' 
szek egy szobát a Bristolbau. 

— Mit gondol ? — 
ellenezte IIa heve-
sen — mit gondolná' 
nak a szállóban, hogy 
az az ur, aki autón 
hazakísér, éjszaka 
podgyász nélkül, szo-
bát vesz ugyanott ? 
Ki van zárva ! 

— Rendben van,— 
felelt a gazdám — 
akkor majd holnap 
költözöm a Bristolba. 

Erre hallgattak egy 
jó darabig Pár perc 
múlva IIa igy 
szólt: 

— Jaj, de be 
vagyok csipve. 

Es mintegy 
véletlenül a gaz-
dám jobbvállá--
ra ejtette a fe-
jét. A gazdim 
arca vonaglott 
az izgalomtól. 
Egyzökkenőnél 
a karja önkén-
telenül az IIa 
válla köré zá' 
rult te. 

— Nem . . . . 
nem . . • 

Ezt Ha rebegte. De a szava elveszett 
abban a csókban, amelynél hosszabb és 
dühösebb csókot keveset láttam életem-
ben. A budai Lánchídfőtől egészen a RitZ' 
szállóig tartott ez a csók. Zökkenőknél a 
fogaik hallhatóan koccantak össze, arti-
kulálatlan hangokat hallattak, harapták, 
ették, marták egymás száját. En csak ültem 
a lábuknál és érdeklődve figyeltem őket. 

Mikor a Bristolnál megállt a kocsi, a 
gazdám lihegve és dultan ezt mondta : 

— IIa ! Legyen a feleségem ! 
— Maga őrült, — felelte IIa — be van 

csipve. Holnap ha végzett a filmgyárnál, 
egyenesen jöjjön értem. Együtt vacso' 
rázunk. 

A gazdám boldogan 

— Szeret ? — kérdezte a gazdám, aki 
kiszállott IIa után és becsengetett. 

IIa felkacagott. 
— Be van csipve. 
IIa bement. A gazdám kifizette és el' 

küldte a taxit. Gyalog mentünk haza. Ott' 
hon a gazdám vetkőzés közben egyszer 
csak felkapott a földről és olyan őrült 
erővel ölelt magához, hogy felnyikkantam. 

Sértve is éreztem magamat. Tudtam, 
hogy ez az ölelés nem nekem szól. 

(Folyt, köv.) 

Emlékezés Amerikából 
Megható és kedves levelet hozott a posta 

Petheő Attilának Amerikából, amelyben — 
bár nem voltak dollárok — mégis nagyobb 
örömet okozott annak, aki elolvasta, mintha 

drága bankókkal lelt volna bélelve. 
Itt a levél : 

Árkon O. April 7. 23. 
Igen kedves Petheó u r [ 

Gyermekéveinkből együtt töltött néhány 
év biztat fel arra. hogy soraimmal fel-
keressem. Először is hadd fejezzem ki 

örömömet, hogy a 
Jóisten olyan gyö-
nyörű pályát adott 
önnek és ezen oly 

sikert, amiről 
itt a messze ide-
genben is annyit 

^hallok. 

ÍNem tudom mi-
vel tudom magam 
felismertetni, mint-
ha megemlítem azt, 
hogy együtt vol-
tunk a Mayer árva-
házban és akkori-
ban közösen szö-
vögettük terveinket 
az életről, sikerek-
ről, művészi ambí-
ciókról. 

Még ma is so-
kat gondolok önre, 
mint igaz. jóbarát, 
ha ön talán már el 
is felejtette neve-
met, amelyet e pár 
sor juttat eszébe. 

Igen boldoggá 
tenne kedves Petheő, ha szíves volna nekem el-
küldeni autogrammos fényképét, amelyet legkedve-
sebb emlékeim között őriznék meg. 

Kedves sorait vár ja , őszinte bará t ja 
Gross Géza 

Nem csak Petheő Attilának csalt könyet a 
szemébe ez a pár sor, hanem minden érző-
szivii embernek, aki elolvassa. Természetes, 
hogy Petheő Attila nyomban elküldötte a 
fényképet régi árvaházi társának, Gross Gé-
zának, akit a sors Amerikába vetett, őt pe-
dig felsegítette a Nemzeti Szinház nagy 
művészeinek díszes sorába. 

és zavartan leült. 
Sztkmáry rajra 
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K O V A C S N E 
Bohóság három felvonásban 

Irta : BEÖTHY LÁSZLÓ 

Játszották 1923 junius 2-án a Magyar Színházban a következő szereposztással : 

Bathó Kálmán Törzs Jenő A 128-as rendőr Latabár Árpád 
Joób Laci Uray divadar Rendőrirnok Kabos Gyula 
Kovács József Rátkai Márton A végrehajtó Szirmai Imre 
Aranka, a felesége Titkos Ilona A becsüs Tamás Benő 
Marosi Marianne Pécsi Blanka Szobalány Kovácséknál... Honthy Hanna 
Őzv. Cserepyné Forrai Rózsi Irodaszolga Vándori G. 
Biri, a leánya Darvas Lily Arverelő Réthey Lajos 
János, Bathó inasa Körmendi J. Csurapé Bársony István 
Rendőrfogalmazó Z. Molnár L. Szvoboda Kertész Endre 

Rendezte : TARN AI ERNŐ 

Történik Budapesten, ma, reggel kilenctől este kilencig, az első felvonás Bathónál, 
a második Kovácsék családi penziójában, a harmadik a főkapitányságon 

ELSŐ FELVONÁS 
(Csinos legénylakás dohányzószobája. Fő' 
bejárat hátul középen, e mögött az ajtó 
mögött az előszoba. Elül jobbról-balról 
egy-egy ajtó. A bal a hálószoba ajtaja, a 
jobb a kijárat a konyha felé. Bőrbutorok, 
a falon fegyverek, magasan egy-két babér-
koszorú, berámázott szinlapok, a falon 
egyes napokat mutató nagy kalendárium 
julius 12-iki dátummal. Elül dohányzó-
asztal, rajta használt teáskészlet, mellette 
újság, hátul a falnál kis pohárszék. Nyári 

reggel.) 

ELSŐ JELENET 
JÁNOS (öreg magyaros inas, köténnyel, 

söprüvel, a kezében egy tárca, jön a bal' 
ajtóból). Nagyságos ur . . . (Visszajön.) El-
ment . . . Itthon felejtette a tárcáját ! (Ki' 
megy a hátulsó ajtón, kinyitja az elő« 
szoba ajtaját.) Nagyságos ur . . . (Visszajön.) 
E l m e n t . . . Ezóta künn karikázik valahol 
a ligetben. Furcsa passzió, mondhatom. 
Ilyen úriember, oszt' biciklázik . . . (Nézi 
a tárcát, kibontja.) Egy rongyos ötösünk 
sincs. Szépen vagyunk megint. Ezért fe-
lejtette hát itthon a tárcáját. Tegnap még 
tele volt bankóval. Igazi úriember. Nincs 
több ilyen ur, mint az én g a z d á m . . . No, 
fogjunk hozzál (A tárcát zsebreteszi, dú-
dolva takarítani kezd. A dohányzóasztalon 
lévő teáskészletet a pohárszékre viszi. A 
kalendáriumra néz, letépi a dátumot.) Egy 
nappal megint vénebbek vagyunk. Julius 13. 
(Gondolkozva, meghatottan.) Az ám. ni. 
Ma két esztendeje árverezték el a körös-
kényi uradalmat. Sohase lesz többet olyan 
gazdám. (Föleszmélve.) Julius 13. Nem ez 
a mi napunk? (A zsebéből pápaszemet 
vesz elő, fölveszi az újságot, hátralapoz.) 

De biz isten. Jul. 13. d. e. 12 óra. Bathó 
Kálmán ingóságai 4000 korona és járulé-
kai. Hüh ! Nincs több ilyen ur, mint az 
én gazdám. (Leoldozza a kötényét.) Ezt 
is elfelejtette! (Csöngetés.) N o n o . . . csak 
nem . . . Hiszen még kilenc óra alig van. 
(Hátramegy, kinyitja a hátulsó ajtót és az 
előszobaajtót.) 

MÁSODIK JELENET' 
János, Kovács 

KOVÁCS (negyvenes férfi, mérsékelt ele-
gánciával öltözve). Bathó író urat kere-
sem . . . (Előrejön.) 

János (utána jön). Korán tetszett jönni,. 
Hiéna . . . 

KOVÁCS Miért, kérem alássan ? 
JÁNOS. Csak tizenkét órabor lesz. 
KOVÁCS. Mi lesz tizenkét órakor? 
JÁNOS. Ahá, hát más ügyben tetszett 

jönni. (A pápaszemén keresztül vizsgálja, 
méltósággal.) Mi tetszik? 

KOVÁCS (zavartan). Igenis, kérem, én 
más ügyben jöttem. Nem is tudom, hogyan 
kezdjek hozzá . . . (Zavarában minden le-
hető alkalommal kis négyszögletes cédulá-
kat vesz elő a zsebéből és lehető föltűnő he-
lyen a bútorokba, képrámákba stb. dugja.) 

JANQS (szigorúan). Mi tetszik, mi tetszik? 
KOVÁCS (pózba vágja magát). Ünnepelt 

iró ! Hazánk fényesen kelő ifjú csillaga ! 
(János, megelégedetten pödri a bajuszát és 
leül.) Önhöz jöttem, hogy egy engem kí-
nosan érdeklő ügyben szíves fölvilágosi' 
tásáért esedezzem. Uram, önnek hivatása 
az emberi szivek titkait kutatni, én ki-
tárom ön előtt az enyémet, i János int, hogy 
csak tárja ki.) Uram, én ezelőtt egy esz-
tendővel megházasodtam . . . (Elhallgat, 
zavarában megint egy papírlapot dug a 
fauteuilbe.) 
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JÁNOS (kihúzza onnan). Mi az ördögöt 
dugdos maga a mi bútorainkba . . . (Észre-
veszi a,többit is és kiszedi.) 

KOVÁCS. Bocsánatot kérek : üzleti szo-
kás, tetszik tudni, mióta megházasodtam, 
itt a szomszédban, a Pacsirta utcában egy 
kis családi penziót tartunk fönn a fele-
ségemmel. Van egypár kiadó szobánk, tel-
jes ellátással, igen olcsó, vidéki családok-
nak, tisztességes fiatalembereknek igen 
ajánlható. (Mindjobban belejön.) Valódi 
magyaros házikoszt, külön bejárat a lépcső-
házból, villamos világitás, barátságos ott-
hon, Pacsirta-utca 5., I. emelet. 

JÁNOS (megvetéssel). És ebből tetszik 
élni? 

KOVÁCS (büszkén).Bocsánat. En ügyvéd-
segéd vagyok. De hát tetszik tudni, mai 
napság az ügyvédek is koplalnak és csak 
azért tartanak segédet, mert kettesben nem 
olyan unalmas a koplalás. Abból a kis 
fizetésből családos embernek nem lehet 
megélni. Ezért nem házasodtam sokáig. 
Aztán meg a mesterségem is. Tessék el-
hinni, aki annyi válópert látott, mint én, 
az nem szívesen házasodik meg. (Büszkén.) 
Ötvenegy válópere volt az én irodámnak, 
mióta én itt dolgozom ! 

JÁNOS. Ejha! Es hányat nyertek meg 
az ötvenegyből? 

KOVÁCS (büszkén). Ötvenkettőt! 
JÁNOS. Ötvenkettőt! Hogyhogy? 
KOVÁCS. Az egyik esetünk bigámia volt, 

tetszik tudni. A védencünknek két fele-
sége volt. 

JÁNOS Es becsukták ? 
KOVÁCS Dehogy ! Elválasztották minda-

kettőtől. Ugy emlékszem rá, mintha teg-
nap lett volna, mikor a főnököm fölállt 
és azt mondta: Tekintetes törvényszék, 
kérem védencem elmeállapotának meg-
vizsgálását. Aki egy ilyen első feleség után, 
nemhogy attól szabadulna, hanem másod-
szor is megházasodik, az, uraim, nem, bű-
nös, nem vétkes, hanem őrült ! — És a 
törvényszék igazat adott neki. Képzelheti, 
hogy ilyen tapasztalatokkal negyvenéves 
koromig haboztam, uram, büszkén mon-
dom, hogy haboztam, a sors azonban ek-
kor, összehozott kedves nőmmel . . . 

JÁNOS. És nem habozott többé! 
KOVÁCS. Még akkor is haboztam. Nőm 

jósága, bája és szeplőtlen múltja azonban 
lefegyverzett Beleházasodtam a családi pen-
zióba és egünkön mostanig bárányfelhő 
sem jelentkezett. 

JÁNOS (bizonyos örömmel). Hál' isten, 
már egv év múlva . . . 

KOVÁCS (sértődötten) Uram . . . En sze-
líd és alázatos ember vagyok . . . a termé-
szetem bárány . . . de érzem, hogy tigrissé 
változom, ha arra gondolok, hogy kedves 
nőm . . . 

JÁNOS. Hát ne gondoljon rá ! 
KOVÁCS. Nem lehet, uram ! Én életem' 

ben annyi megcsalt férjet láttam már a tör-
vényszéken, ha jól meggondolom, nem is 
láttam mást, — majdnem lehetetlen elhin-
nem, hogy én kivétel vagyok . . . Tetszik 
tudni, néha olyan rohamaim vannak . . . 
(Mozdulatokat tesz. János ijedten felugrik.) 
Ezer bocsánatot kérek Nagyságodtól . . . 
egy ilyen rohamom volt tegnap is . . . és 
ezt a Nagyságod uj regénye okozta . . . 

JÁNOS. Micsodám okozta? 
KOVÁCS. Nagyságod uj regénye : A vi-

lágítótorony. (Kives2i a zsebéből a könyvet. 
János megértő mozdulatot tesz.) Kitűnő 
könyv, remek könyv, az ujabb magyar iro-
dalom dísze, de van benne egy hely (Lapoz.) 
a 152-ik lapon . . . a Flóra levele az el-
utazott Elemérhez . . . (Olvas.) „Napsuga-
ram és éjfelem, égzengésem és szellősu-
sogásom! Ha rád gondolok, újra érzem 
forró karjaid melegét, vérszívó ajkad ma-
rását . . . 

JÁNOS. Ez talán nem tetszik önnek? 
KOVÁCS. Bocsánatot kérek, nagyon tet-

szik, de egy kis felvilágosítást szerettem 
volna kérni . . . Éppen ezért jöttem. Tet-
szik tudni, egy fél évvel e z e l ő t t . . . de már 
tiz hónapja is van . . . Szegedre kellett 
mennem egy tárgyalásra Akkoriban vol-
tam uj házas. A feleségem mindennap irt 
nekem. ;Meg[is vannak a levelei, eltettem 
valahová, de nem tudom, hová: tegnap 
egész nap kerestem. 

JÁNOS. No, és mi van azokban a leve-
lekben ? 

KOVÁCS. Ez épp a különös. Egész hatá-
rozottan emlékszem, hogy azok a levelek 
is igy kezdődtek : „Napsugaram és éjfelem" 
és tudom, hogy nekem nagyon tetszett az, 
hogy „vérszívó ajkad". A dolog nekem na-
gyon gyanús (Hirtelen felgerjedéssel.) és 
ha megtudnám . . . (János felugrik ; ismét 
szelíden.) Nem méltóztatnék némi felvilá-
gosítást adni . . . 

JÁNOS (aki ezenközben felállt, s felkö-
tötte a kötényét). Tisztelt ur, ez a dolog 
nagyon bonyolult, ebben én csak egy ta-
nácsot adhatok . . . 

KOVÁCS Kérem alássan, igen hálás 
leszek. 

JÁNOS. Tessék megvárni a nagyságos 
urat . . . 

KOVÁCS. Kit várjak meg ? 
JÁNOS. A nagyságos urat. Nagyságos 

Bathó Kálmán író urat, a gazdámat. 
KOVÁCS. A gazdáját ! De kérem, ez mé-

gis furcsa ! 
JÁNOS. Hát ki kérte az urat, hogy mondja 

el ezt a sok fityfenét? E n g e n feltart a 
takarításban és még neki áll felebb. (Az 
összeszedett cédulákat odatartja neki.) Tes-
sék, itt vannak a cédulái, elviheti. 

KOVÁCS (a rendes alázatos modorában). 
Ne tessék haragudni. A cédulákat tessék 
megtartani. Nekem otthon van belőle 5000 
darab Hátha hasznát veszi maga vagy ked-
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ves gazdája. Tetszik tudni, itt van a kö-
zelben : Pacsirta-utca 5 Mikor jön haza 
Bathó ur ? 

JÁNOS (szelídebben). Várja meg. Egy 
félóra roulva itthon lesz. 

KOVÁCS. Nem tehetem kéremássan. Ki-
lencre a hivatalban kell lennem. Hanem, 
ha megmondaná neki, ugy tizenkét órára 
visszanéznék. Kovács a nevem. 

JÁNOS. Tizenkét órára nem jó lesz. Egy 
kis családi ünnep lesz nálunk. 

KOVÁCS. Ó, azt semmiesetre sem óhaj-
tom zavarni! 

HARMADIK JELENET 
Voltak, Joób Laci 

JOÓB (a hátsó ajtón jő. Fiatal, igen ele-
gáns fiu. Kalap, pálca) Öreg János, nyitva 
volt az ajtó . . . 

JÁNOS Megyek már . . . (Megy, látszik, 
hogy becsukja a külső előszobaajtót.) 

KOVÁCS. Nagyságon iró ur ! Hazánk fé-
nyesen kelő ifjú csillaga I 

JOÓB Barátom, ne folytassa, én sem 
iró, sem csillag nem vagyok. De ha vala-
mit parancsol, bátran elmondhatja, én va-
gyok Bathó ur legjobb barátja . . . 

KOVÁCS. Elmondanám kérem, de el-
késem a hivatalból. Csak annyit méltóz-
tassék neki mondani, hogy egy bizonyos 
Kovács kereste . . . 
t JOÓB. Ebből már tudni fogja? . . . 

KOVÁCS Nem, ebből nem fog tudni sem-
mit . . . 

JÁNOS (aki ismét bejött). Ebéd után, 
Kovács, ur, ebéd után . , . 

KOVÁCS. Igenis magamat ajánlom . . . 
(El a hátulsó ajtón. János becsukja utána.) 

JOÓB (szivart vett magának, a pohár-
széken konyakot tőit). Soká jön meg a 
nagvságos ur János ? 

JÁNOS. Mindjárt itt lesz ! (Takarítva.) 
Lesz akkor ne mulass 1 

SÓB. Nono, János! 

NOS. Hát ki tetszett fizetni a váltót ? 
Ugy-e nem ! Hát el tetszett rendezni a dol-
got. ugy-e nem? Benne vagyunk az új-
ságban, tudja e az i f iur? Tizenkettőkor 
jön a végrehajtó, tudja-e az ifiur ? Az ifiur 
csinálja az adósságot és az én gazdámon 
verik el a port érte. 

JOÓB (a konyakos szerviszt előrehozta, 
a dohányzóasztalra, |végigdül a divánon). 
Maga ezt nem érti. János ! Kálmánnak én 
•agyok a világon a legjobb barátja : nem 
sérthettem meg azzal, hogy mást kérjek 
meg f a zsiróra. 

JÁNOS. Nincs is több olyan úriember, 
mint az én uram. 

JOÓB. Ha valaki a legjobb barátjának 
n?m hozhat ilyen áldozatokat. 

JÁNOS. De akkor tetszett volna kifizetni 
a váltót ! 

JOÓB. Mondtam, hogy maga ehhez nem 
ért, János. 

JÁNOS. Azt tetszik hinni? Hát rosszul 
tetszik hinni. Azért, hogy én szegény inas 
vagyok, mindig megnéztem, hogy hova 
állok be szolgálni. Az öreg Jánosról senki 
sem mondhatja, hogy másutt is szolgált, 
mint uri helyen. Meglátom én azt mind-
járt : finom bánás, finom borravaló, finom 
ital, selyem alsó : uriház. (Hirtelen meg-
hatott büszkeséggel.) Tetszik-e tudni, milyen 
napja van ma az öreg Jánosnak: ma ár-
verezik el a huszonötödik gazdámat. 

JOÓB. Akkor ma megüljük az ezüst-
árverést ! Hja, ez is az urasághoz tartozik. 

JÁNOS. Ne tessék tréfálni ! Tessék el-
hinni, ha igazi úriemberekről akarok ol-
vasni, hát az árverési rovatot olvasom. 
Oda nem kerül bele mindenféle Rotschild. 
Szolgáljon náluk a ludvérc. Ott vagyunk 
mi együtt, igaz, becsületes magyarok! 
(Kettős csengetés.) A gazdám! Ismerem a 
csengetését! (Ajtót nyit.) 

NEGYEDIK JELENET 
Voltak, Bathó 

BATHÓ (elegáns, harmincas ur, kerékpá-
ros ruhában, jő, a sapkáját hátradobja Já-
nosnak, aki becsukja az ajtót). Semmi új-
ság? 

JOOB (egészen belesüpped a divánba). 
Szervusz Kálmán ! 

BATHÓ. Hála Isten, csakhogy jelentkezel! 
JÁNOS. Alássan jelentem, semmi külö-

nös. Egy Kovács nevü ember kereste a 
nagyságos urat. Aztán meg benne vagyunk 
az újságba. Hátul. 

BATHÓ. Tudom, öreg. Ne aggódjék. Az 
a Joób nagyságos ur dolga . . . 

JÁNOS, De alássan . . . 
BATHÓ (közbevág). A jegygyűrűket 

megvette? 
JÁNOS. Igenis, meg. (Kis dobozt ad át 

neki.) Ki is fizettem. 
BATHÓ. Jól van. (A dobozt a nadrág-

zsebébe teszi.) 
JÁNOS. Nem tetszik elveszteni a gyűrű-

ket ? 
BATHÓ (közben a pohárszéknél rágyúj-

tott). Azért tettem a nadrágzsebembe. 
(Előre jön Joóbhoz.) No öreg, három teljes 
napja nem láttalak ! 

JOÓB Ühüm. 
BATHÓ. Már azt hittem, elvesztél. Min-

dig ebben a váltódologban jártál? 
JOÓB. Ühüm ! 
BATHÓ. Szegény fiu ! (Biztos meggyő-

ződéssel.) Rendben van, m i ? 
JOÓB. Ühüm I 
BATHÓ. Nem értelek. 
JOÓB. Rendben van. 
BATHÓ. Mit mondott az öreg? 
JOÓB. Azt mondta, hogy majd meglátja, 

mennyi folyik be a bútoraid eladásából, 
a többiért egyelőre nem fog zaklatni. 
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BATHÓ. Miből folyik be? Mi fo-
lyik be ? 

JÁNOS (aki hátul takarított). Ezt akar-
tam mondani én is a nagyságos urnák. A 
Joób nagyságos ur nem fizetett, hát a 
nagyságos ur fog majd . . ... 

BATHO (nagy haraggal). Öreg menjen a 
konyhába. 

JÁNOS. Igenis instálom. Úgyis össze 
kell pakolnom a retyemrutyámat. Hanem 
ha megengedné a nagyságos ur, hogy egy 
negyedórára elmenjek . - . 

BATHÓ. Most nem lehet, majd később. 
JÁNOS. Nagyon sürgős ám kérem . . . 
BATHÓ (rákiált). Nem hallotta, hogy 

később . . . (János a jobb konyhaajtón 
elkotródik. Bathó összefont karokkal meg-
áll Joób előtt.) Barátom, mindennek van 
határa. Amit te velem tettél, az több a 
scknál. 

JOOB. De, édes Kálmán I 
BATHÓ. Nem tudod, hogy ma délelőttre 

árverés van nálam kitűzve. 
JOÓB. De, édes Kálmán 1 
BATHÓ. Nem tudod, hogy vőlegény va-

gyok. Nem tudod, hogy az anyósom és a 
menyasszonyom egy hét múlva itt lesz-
nek Budapesten. 

JOOB. De. édes Kálmán ! 
BATHÓ. Nem beszélve arról, hogy meg-

hurcolod a nevemet az árverési rovatban. 
Mindezt igen jól tudtad. Megigérted-e, hogy 
elrendezed a dolgot ? 

JOOB. Meg, édes Kálmán. 
BATHÓ. Mondtad-e, hogy ne is gondol-

jak az egésszel ? 
JOÓB Mondtam, édes Kálmán! 
BATHÓ. Mondtad, megígérted, és mi a 

vége, itt vagyok a szószban. Ha megfeszü-
lök, sem tudom előteremteni a te adós-
ságodat. 

JOÓB (feltérdel a divánon). Edes Kál-
mán, tudod, hogy én vagyok a legjobb 
barátod . . . 

BATHÓ. A barátságoddal már torkig va-
gyok. Van-e legalább valami mentséged? 

JOOB (sértődötten). Ezt nem vártam tőled. 
Egy olyan barátnak, mint én, azt vágni 
a fejéhez, hogy torkig vagyunk vele, ez 
nem szép, ez nem méltó hozzád. Ha a 
legjobb barátodért nem tudsz áldozatot 
hozni. 

BATHO. Ne perorálj nekem. (Az órájára 
néz.) Mindjárt tiz óra. Ülj egy kocsiba és 
rohanj a bankba. Mozgass meg eget és 
földei, besjfélj a direktorral, igérj, amit 
akarsz, hogy halasszák el a dolgot. 

JOÓB (felugorva). Futok, rohanok, lé-
legzetet sem veszek. Hiszen tudod, hogy ha 
valakire, hát rám számithatsz. Majd én 
megmutatom, mi a barátság. (Rohan a 
hátsó aitó felé.) 

BATHÓ (indul a jobb ajtóhoz). En az-
alatt átöltözöm . . . 

JOÓB (visszajön, lemondással). Egyet 

azonban mondhatok . . . Jobb szembenézni 
a veszedelemmel . . . Tudom, hogy hiába 
megyek. A direktor nem enged . . . In-
kább készülj a legvésőre . . . Fogadj szót 
a legjobb barátodnak. 

BATHÓ. Eredj, mert megeszlek 1 (A jobb 
ajtóhoz.) János, János ! (El.) 

ÖTÖDIK JELENET 
Joób, Kovácsní, majd Bathó és János 

JOÓB (egyidejűleg). Megyek, rohanok . . . 
(A hátsó ajtón el, kinyitja az előszoba-
ajtót, amelyen tul Kovácsné látszik. Ud-
variasan beengedi.) Asszonyom . . , 

KOVÁCSNÉ. Bathó Kálmán urat ke-
resem. 

JOOB. Rendkívül sajnálom, de nem én 
vagyok. Igaz ugyan, hogy, amint mondani 
szokták, egy test, egy lélek vagyunk . . 

KOVÁCSNE. Itthon van ? 
JOÓB. Méltóztassék csak . . . (Kovácsné 

előrejön.) Csókolom a kezét. (El.) 
KOVÁCSNÉ (körülnéz, aztán kopog a 

balajtón, s nem kapván feleletet, benyit). 
Ó, a hálószoba ! (Hátramegy, ebben a pilla-
natban a jobbajtó mögött.) 

BATHÓ. No végre valahára ! (Bejön, mö-
götte János, a karján frakköltözet.) Hol a 
pokolban volt ? 

JÁNOS. A'frakkot pucováltam kii 
BATHÓ. Átöltözöm! 
JÁNOS (odaadja a frakkot). Tessék! 
BATHO. Ejh, nem kell nekem délelőtt 

a frakkom ! 
JÁNOS. Pedig ez a legdrágább! 
BATHÓ. Hát aztán? 
JÁNOS. Tessék csak szótfogadni nekem. 

Tudom én a dörgést. A huszonötödik 
gazdámat árverezik ma el. Elvisznek itt 
mindent, még a szöget is a falból. De a 
törvény azt mondja: .hogy a viselőruhát 
nem lehet elvinni. Tessék csak a nagyságos 
urnák fölvenni a frakkot arra a biciklázó-
ruhára: ezt legalább megmentjük. 

BATHO (megrendülve). Öreg János, hát 
maga is azt hiszi . . . 

JÁNOS (meggyőződéssel). El innen min-
dent. Tudom én a kezükjárását. (Alája-
tartja a nadrágot.) 

BATHÓ (kezd belebújni). Ilyen malheur! 
. JÁNOS. Ne tessék ezen busulni. Nem is 

úriember, aki ezen keresztül nem megy. 
KOVÁCSNÉ (aki már előbb izgett, moz-

gott, a nadrághuzásra elköhinti magát, hogy 
észrevegyék). 

BATHÓ (hirtelen belebúj a nadrágba, 
hátrafordul). 

KOVÁCSNÉ. Bocsánat, Bathó ur ! 
BATHÓ. Asszonyom ! 
KOVÁCSNÉ. Ugy látom, nagyon alkal-

matlan időben jöttem. 
BATHÓ. Kérem asszonyom. Az idő szép, 

nem mondhatnám, hogy alkalmatlan. (Ed-
dig zavarban rendezte a ruháját, végre 
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sikerült a kabátját a nadrág fölött begom-
bólni). Parancsol, asszonyom! 

KOVÁCSNÉ Cr ezignáltan). Egyszóval, nem 
ismer meg. 

BATHÓ. Igazán a legnagyobb zavarban 
vagyok,. . . , 

KOVÁCSNE. Az én lovagom . . . az én 
hősöm . . . az én kakadum . . . 

BATHÓ (felkiált). Aranka! 
JÁNOS (aki eddig állt. erre a kiáltásra 

egy ugrással eltűnik a jobbajtón). 
KOVÁCSNÉ. Aranka, a szilfid Aranka, 

a nimfa és még nem tudom micsoda. Nem 
tagadhatta, hiszen a tulajdon elnevezései. 

BATHÓ (nyájasan). Nem tagadom . . . 
és ezerszer bocsánatot kérek . . . de hiszen 
már öt éve, hogy . . . vagy tán hat is . . . 

KOVÁCSNÉ. Hogy is nevezett . . . Hja, 
múlik az idö. Azóta ön meggyarapodott 
hírben, dicsőség' én meg egy kissé testi 
teriedelemben. Nem vagyok többé szilfid... 

BATHÓ Akinek a derekát a két mar-
kommal átfogtam. (Kedves emlékezéssel.) 
Gyönyörű idők, vidám napok, forró éjsza-
kák. (Lelkesülten.) Igazán bájos tőled, hogy 
megemlékeztél rólam, és hihetetlen, de 
ugy van, az én ízlésem azóta megválto-
zott : nem rajongok többé a nagyon kar-
csú nőkért. Például . . . (Közeledik.) 

KOVÁCSNÉ (hátrál, egy kis paródiával). 
Nemzetünk nagy fia, kitűnő iró és re-
ménybeli akadémikus, hátrább az agarak-
kal. Nem lakunk többé egymás mellett a 
Rózsa-szállóban : semmi tegezés tehát. Nézze 
meg az ember: hiszen férjes asszony va-
gyok és megbecsülöm az uramat. 

BATHÓ (székre ül). No mondd már, és 
ki az a,. . . szerencsés ember. 

KOVÁCSNÉ. Akár gúnyolódik, akár nem, 
biz az szerencsés. Szeret engem, jó gaz-
dám, én meg hálás vagyok iránta. Sem-
mit sem tud sem a Muzsa-szinházról, sem 
a Velence-kávéházról, sem a Rózsa szálló-
ról és nem érdemelné meg, hogy . . . 

BATHÓ. Tudod, hogy az ilyet nem ér-
dem szerint szokás osztogatni. (Felkel.) 

KOVÁCSNÉ Maradjon a helyén . . . nem 
marad veszteg . . . (A kezébe akad a he-
verő frakk, azzal megdobja Bathót, aki el-
kapja a frakkot.) 

BATHÓ (egy pillanatig értetlenül nézi 
a frakkot, hogyan kerül ez ide, aztán 
eszébe jut, a fejére csap, megnézi az órá-
ját). Jézusom, féltizenegy . . . és nekem 
még tréfálni van kedvem . . . (Túlzott ud-
variassággal.) Nagyságos asszonyom, akkor 
hát legyen kegyes megmondani, minek 
köszönhetem a szerencsét. 

KOVÁCSNÉ. Hála Isten, csakhogy meg-
jött az esze. Bolondos ember maga. Pedig 
hát, ha igaz, amit beszéinek, maga sem 
olyan szabad már, mint volt akkoriban. 
Igaz ? 

BAT HO. Igaz. 
KOVÁCSNÉ. Vőlegény ? 

BATHÓ. Vőlegény vagyok; de azt hit-
tem, senki sem tudja mégi? 

KOVÁCSNÉ. Ohó, az ilyennek hamar 
hire megy. Bathó Kálmán, a Bukott an-
gyalok szerzője és Marosi Marianne, a 
nagy színésznő . . . 

BATHÓ (ijedten). De az isten szerelmé-
ért Aranka, nekem eszem ágában sincs 
Mari . . . Marosi kisasszonyt elvenni. Én 
igen tisztelem őt, sok sikert köszönhetek 
neki, de a menyasszonyom egy vidéki kis 
leány, aki most jött ki a zárdából . . . 

KOVÁCSNÉ (nagy zavarban). Bocsásson 
meg . . . Igazán nem akartam . . . távol-
ról setn. (Hirtelen.) Kár. Nagyon szép pár 
lett volna magukból. (Ismét az előbbi han-
gon.) Nem veszi rossz néven tőlem, ugy*e ? 
De ez az ügyetlenség egy okkal több, hogy 
minél előbb elbocsásson. 

BATHÓ. Bármenyire is szeretném itt 
t a r t a n i . . . a k ö r ü l m é n y e k . . . a helyzet 
engem is sürget. Csak tudjam meg hogy 
mit akar ? 

KOVÁCSNÉ. Nos tehát, amint mondtam, 
a férjem igen derék és becsületes ember, 
akit alig érdemelek meg. Nagyon jól 
bánik velem és jobbnak tart, mint 
amilyen . . . (Egy kis habozás után.) voltam. 
Most pedig azt hiszem . . . (Zavartan.) Ugy 
remélhettem, hogy a boldogságom még 
nagyobb lesz . . . 

BATHÓ (kedvesen). Á . . . hárman lesz-
nek hozzá ! Gratulálok ! 

KOVÁCSNÉ. És eddig a férjemnek sem 
akartam megmondani, amig valami fe-
nyeget . . . Igen, nem szeretném hát, ha va-
lamit megtudna abból, ami közöttünk volt. 

BATHÓ. De édes asszonyom, hiszen én-
nekem sejtelmem sincs arról, hogy ki az 
ön férje, hogyan hivják és merre van 
hazája. 

KOVÁCSNÉ. Nem is szükséges, hogy 
megtudja. Ő azonban ismeri önt — hír-
ből — mint mindenki, s nem lehetetlen, 
hogy egyszer csak itt lesz önnél és felvi-
lágosítást fog kérni. 

BATHÓ. Hallgatni fogok, mint a hal. De 
hogyan sejtheti az ön becses férje, hogy 
kettőnk között valaha . . . 

KOVÁCSNÉ. Egy szerencsétlen vélet-
len . . . az ön részéről pedig egy kis in-
diszkréció. Ön a legújabb regényében, a 
Világítótoronyban kiadta egypár levele-
met, amelyeket annakidején önnek irtam. . . 

BATHÓ. No ebből még . . . 
KOVÁCSNÉ. Igen, csakhogy . . . (Kissé 

szégyenkezve.) Azok a levelek annyira tet-
szettek önnek, hogy . . . Később újra fel-
használtam . . . ugyanazokat a leveleket 
irtam a férjemnek is. 

BATHÓ. Ugylátszik, megvoltak piszkos-
ban is . . . 
( KOVÁCSNE. K épzelheti, hogy a férjemet 
nyugtalanítja a dolog. Tegnap egész dél-
után a leveleimet kereste : én azonban fris-
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sebb voltam. Az ő levelei nincsenek többé. 
Engem azonban nem hagy nyugodni az a 
gondolat, hogy önnél is vannak még le' 
veleim. Azért jöttem most: (Kérve.) adja 
vissza a leveleimet ! 

BATHÓ. Azonnal, asszonyom! (Az órá' 
jára néz.) Háromnegyed tizenegy; hogy 
rohan az idő. Bocsásson meg, de most 
minden perc egy emberélet Ebédután ki-
keresem őket és ha megengedi, elkül-
döm a . . . 

KOVACSNE. Ne fáradjon. Elküldök ér* 
tük. A lakásomat nem mondom meg. Nem 
jó a tűzzel játszani, nem kell gyereknek 
kést adni a kezébe. Minek olyasmit meg' 
bolygatni, ami már hat esztendeje . . . 

BATHÓ (az órával kezében). Majdnem 
tizenegy . . . , 

KOVACSNE. Mit beszél, még hat sincs 
egészen. , 

BATHO (még jobban megzavarodva). 
Nem ugy értettem, hogy hat óra, hanem 
majdnem tizenegy éve. . . tErős kopogás a 
jobbajtón ; megkönnyebbülve.) Bejöhetsz. 

JÁNOS (bejön a jobbajtón, háttal a 
párnak). Nagyságos uram,| amit már 
mondtam ? 

BATHO. Mit mondtál ? 
JÁNOS (némajelekkel mutatja, hogy az 

ügy diszkrét). 
KOVACSNE. Megyek már ugy is ! (Ka' 

lapját igazitja, kesztyűjét huzza a tü-
kör előtt.) 

BATHO (odament Jánoshoz). Nos? 
JÁNOS. Egy negyedórai kimenőt kérnék 

a nagyságos, úrtól 1 
BATHÓ. Éppen most ! Nem tudod, hogy 

minden percben szükségem lehet rád. 
JÁNOS. Éppen azért! A takarékpénz-

tárba akarnék átszaladni, egy kis pénzt 
kivenni. Ne tessék rossz néven venni 
nagyságos uram, de .énnekem szokásom, 
hogy min.den gazdámtól veszek valami kis 
emléktárgyat, amikor árverezik. Nem sze' 
retném, ha a legjobb uramtól semmi em' 
lékem sem maradna . . . (Egy rövid, egy 
hosszú csöngetés. János is, Bathó is egy-
szerre sarkon fordulnak az ajtó felé.) 

BATHÓ (nagy rémülettel.) Ha . . . János ! 
JÁNOS. Az, Isten bizony, egy rövid, egy 

hosszú. (Megint hallatszik az egy rövid, 
egy hosszú csöngetés.) 

BATHÓ. Csak nem . . . 
JÁNOS. Ez Őnagysága rendes csön' 

getése. 
KOVÁCSNÉ Ugylátszik magâ nem bú-

csúzik a vendégeitől. . . (Indul a hátsó ajtó 
felé.) 

BATHO. Ne arra, ne arra. Ha megengedi, 
kikísérem a konyhaajtón keresztül . . . 
(Indulnak jobbra.) János, nyiss ajtót, egy 
pillanat múlva itt vagyok. (Az órájára néz, 
kétségbeesetten.) Tizenegy, Aranka, tizen-
egy 

KOVACSNE (ijedten) Mi baja van ma-

gának a tizeneggyel . . . (El mindketten a 
jobbajtón, János hátramegy, kinyitja az 
előszobaajtót.) 

HATODIK JELENET 
János, Marianne, Bathó 

MARIANNE (ideges, izgatott, hírtelen 
előrejön). Kálmán itthon van? 

JÁNOS. Azonnal itt lesz. (Le akarja venni 
a boáját és kalapját.) 

MARIANNE. Hagyja János, köszönöm, 
nem vetem le. 

IÁNOS (roppant gondoskodással, előretol 
egy karosszéket, egy párnát tesz elébe). A 
nagysága széke! 

MARIANNE. Köszönöm, öreg. (Minden-
áron elfojtva a sírását, erőltetett mosoly-
gással.) Maga még szeret engem? 

JÁNOS Szeretjük itt a nagyságát mind-
ketten. Nézze meg az ember. Én csak-csak-
csak, de a gazdám oszt igazán. (Észreveszi.) 
Azám ni : de ki van sir va a nagysága 
szeme. 

MARIANNE. Kifújta a szél ! 
JÁNOS. Hej, de el tudnám én hajtani 

azt a szelet, ha megmondanám a nagysá-
gának, hol jártam ma reggel. Gyürüt vá-
sároltam. Azt bizony. Jegygyűrűt. Arra a 
gömbölyű kis ujjacskájára, ni . . . 

MARIANNE (ajkát harapja, elfordul). 
Nem az én ujjamra lesz az a gyürü, János ! 

JÁNOS. Nem-e ? 
MARIANNE. Az ura legalább azt irta ! 

(A kezében levő levelet összemorzsolja és 
elhajítja.) 

JÁNOS. Tyhü, akkor én nagy szamársá-
got csináltam, meri az egyikre azt vésettem, 
hogy Marianna, ami a kisasszony n e v e . . . 

BATHÓ (jön jobbról). Az udvar már tele 
van. János eredj ! 

JÁNOS, Nagyságos uram ! A gyűrűk . . . 
BATHÓ. Nálam vannak. (A nadrágzse-

bére üt.) Eredj ! 
JÁNOS De instálom . . . 
BATHÓ. Eredj . . . 
JÁNOS. Hátha az Úristen így akarja? 

(Kisompolyog a jobbajtón.) 
BATHO (idegesen egypár lépést tesz, 

megáll magyarázólag belekezd) Marianne... 
MARIANNE (aki az utolsó beszéde óta 

a jobbajtótól elfordulva ül, hangtalanul 
sir, bár mindenáron erőt akar venni ma' 
gán, zsebkendőjét fojtja a száj.) 

BATHÓ (megint egypár lépést tesz, kér-
lőleg). Marianne.. . kérlek. 

MARIANNE (fölegyenesedik, erőt vesz 
magán) Engem ne kérjen, mindent megirt 
a levelében és irni jobban tud, mint be-
szélni. Mit mondhat még? Látji, hogyan 
vagyok! Alig állok a lábamon, beszélni 
sem tudok és magának nincs szava hozzám 
egyéb ennél a dadogásnál. 

BATHÓ. Meg akarom magyarázni. 
MARIANNE Ehhez nem kell magyará-

zat. Megírta, hogy meg akar házasedni, 
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hogy vőlegény : értem belőle, hogy én, a 
kedvese most már mehetek, hiszen egy éve 
már, hogy az öné vagyok . . . (Mindig heve-
sebben.) Hiszen száz boldog órát köszön-
hetek neked, hiszen minden viszonynak 
van egyszer vége, amikor a férfi kijóza-
nodik és elkezd keresni s kisleány isme-
rősei k ö z t . . . 

BATHO. Látod, hogy érted. . . 
MARIANNE. Hogyne érteném, amikor 

magad irtad meg. Hálás vagy irántam, egész 
életedben tisztelettel fogod megőrizni sze-
relmünk emlékét, de érzed, hogy neked 
tisztaság kell, egy megváltó, fehér szere-
lem, amely aj szárnyat adjon . . . (Kis szü-
net ) És azt a szerelmet megtaláltad? 

BATHÓ (könnyen). Még nem, de remé-
lem, hogy meg fogom találni. A kislány, 
akivel összehoztak, semmit sem látott még 
a világból, én még egyebet nem hallottam 
tőle, mint, hogy „igen uram", vagy „nem 
uram", de hiszen ez kell nekem, a tudat-
lanság, az ártatlanság, a m e l y . . . (Egy nagy 
gesztust csinál, amivel mindent ki akar 
fejezni, pl.: amely az égbe visz.) 

MARIANNE (ismételve). Amely ? 
BATHÓ (nem tatálja meg a kifejezést 

arra a homályos gondolatra, amely benne 
él) . . . amely . . . amely. 

MARIANNE (bizonyos felsőbbséggel).. . 
amely nem fog tovább érdekelni, mint 
addig a rövid ideig, amig el nem múlik, 
amelynek óhajtása nem egyéb nálad, mint 
izgatott, kószáló lelkednek egy szeszélye, 
ebben a pillanatban szivesen szolgált urad, 
a jövő órában gyűlölt zsarnokod. És ak-
kor bűnbánattal és alázattal térnél vissza 
az asszonyhoz, aki nem a szeretőd volt, 
hanem a barátod, segitőd, osztályostársad 
bánatban, örömben, vigasztalód a csüg-
gedésben, lelkesítőd sikerben, hozzám, aki 
nélkül magadban maradsz és egyedül. És 
ha szeretnéd I ? Talán meg tudnék nyu-
godni abban, hogy jobban szereted, mint 
engem és nem tudsz megélni nélküle. De 
hiszen te nem szereted, nem is szeret-
heted, mert te most is engem szeretsz, a 
párodat. A mi szerelmünk nem egy nap, 
vagy egy esztendő szerelme volt! (Csend. 
Szünet) 

BATHÓ (félig elfordulva, lehajtott fejjel 
ált, kezével idegesen babrál). 

MARIANNE (közelebb megy hozzá, igen 
szelíden és halkan). És . . . jut-e eszedbe... 
nem voltam-e én, a színésznő, éppen olyan 
tiszta és ártatlan, mint ez a kisleány, ak-
kor, amikor első közös nagy diadalunk 
mámorában a tiéd lettem. Csakhogy én 
imádtalak, csakhogy te szerettél. És azóta 
tűrtem a rejtőzést, 'szenvedtem a titkoló-
zást, hogy a szeretőd l e hes sek . . . é s . . . és 
boldog voltam. Eszembe se jutott, hogy 
megkösselek, eszembe sem jutott, hogy a 
viszonyunkon változtassak. Te szerettél.. 

és ez elég v o l t . . . és ez minden volt ne-
kem... (Elfordul tőle és egypár lépést tesz.) 

BATHÓ (szünet után, egy kis sóhajtás-
sal). Lehet, hogy igazad van t de nem tu-
dok többé változtatni a helyzeten. Az anyó-
som és a menyasszonyom egy-két nap 
múlva itt lesznek Pesten. (Kopogás a jobb-
ajtón.) 

MARIANNE. Ez nem felelet! (Kopogás 
a jobbajtón.) 

BATKÓ. Az anyósom és a menyasszo-
nyom egy-két nap múlva itt lesznek Pes-
ten., (Kopogás.) Jöhetsz ! 

JÁNOS (nagy, prémes bundával a kar-
ján). A folyosó már egészen tele van hié-
nával. Behoztam ezt a bundát is, ha mél-
tóztatnék fölvenni. (Csöngetés.) 

BATHÓ (ijedten). Már itt vannak ! Men-
jen, az Isten szerelméért ! 

MARIANNE. Feleletet kérek ! (Leüt egy 
székbe ) 

JÁNOS (aki letette a bundát, s az elő-
szobaajtóhoz lopózott, kinéz a nyilókán, 
visszajön). Nem azok, egy vénasszony! 

BATHÓ (ugyanugy, a nyitókától vissza-
hőköl). Az anyósom! 

MARIANNE (feláll és indul a jobbajtó 
felé; A beszélgetés fojtott). 

JÁNOS. A konyhaajtó tele van emberrel! 
BATHÓ. A fátyolát! 
MARIANNE. Fátyol nélkül rohantam 

el hazulról. 
BATHÓ. Micsoda könnyelműség. Fátyol 

nélkül jönni hozzám neked, akit minden 
gyerek ismer, akire ujjal mutatnak az em-
berek. Ha valaki meglát, vége a jóhired-
nek. A hálószobámban kell megvárnod, 
amig elküldöm őket. Légy nyugodt, nem 
tart soká 

MARIANNE Addig el nem megyek, amig 
feleletet nem kapok tőled. (Csöngetés.) 

BATHÓ. Az istenért, siess ! 
MARIANNE (el a hálószobába balra). 
BATHÓ. János, két perc múlva jelents 

valakit, érted! Nincs veszteni való időnk! 
JÁNOS. Kit jelentsek? (Csöngetés.) 
BATHÓ. Ahogy szoktad, amikor el aka-

runk küldeni valakit. (Ajtót nyit hátul.) 
JÁNOS. Tudom, kéremalássan: az Aka-

démia, meg a Kisfaludy-társaság.(EI jobbra ) 

HETEDIK JELENET 
Bathó, Cserepyné, Biri majd János 

BATHÓ (az ajtóban). Kedves mama, 
Birike, milyen meglepetés ! 

CSEREPYNÉ (vidéki, ötven felé járó 
asszonyság, jobbkezében kalapskatulya, 
balkezében két kisebb táska, gömöri 
dialektus). Nem várt bennünket fiam uram, 
mert a sok dolgunk miatt egypár nappal 
hamarább jöttünk főt. 

BATHÓ. Persze a kelengye . . . 
CSEREPYNE. Micsoda? 
BATHÓ. Hát a butor, fehérnemű, mi-

egymás, a Birike kelengyéje miatt. 
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CSEREPYNE, Az hát, a stafirung miatt. 
Nem igen értem ám én az olyan idegen 
szavakat, hogy kelengye. De ha nem várt 
is fiam uram, annál többet vártunk mi 
itt az ajtó előtt. Már azt hittük, nincs is 
itthon. U g y e Biri ? 

BIRI. Igen, mamám ! 
BATHÛ. Tessék ideadni a holmijukat! 
CSEREPYNÉ. Nem én, fijm uram! (A 

kalapskatulyát leteszi hátul, a két táskát 
megtartja.) Nem jó itt Pesten az ember-
nek semmit letenni a kezéből. Aztán meg 
csak fölnéztünk egy percre magához, hogy 
megjelentsük: itt voltunk. Lenn vár a 
fiáker Ugy e Biri? (Előrejöttek.) 

BATHÓ (kényszeredett nyájassággal). És 
a kis Birike. Hogy megnőtt, hogy meg-
szépült. Egész nagy menyasszony. Pedig 
alig. hogy elmúlt hatesztendős! 

BIRI. Igen, Kaalmaan ! 
CSEREPYNÉ (tréfásan). Tizenkettő is 

elmúlt már ! 
BATHÓ (iiedten). Tizenkettő ! (Kikapja 

az óraját.) Dehogy mult. Még csak három-
negyed ! 

CSEREPYNE. Micsoda háromnegyed. A 
Birike ! 

BATHÓ (könnyedén, gyorsan). Az órát 
értettem. Hát le sem ülnek nálam, kedves 
mama. Nem fáradtak. Nem, ugy-e. Akkor 
hát ne üljünk le. 

CSEREPYNÉ. Leülnék biz' én kedves 
fiam ilyen szép lakásban, a minő a magáé, 
látszik, hogy rendes, jóravaló, takarékos 
ember, azért is adom oda a lányomat, 
ugy-e Biri? 

BIRI Igen, mamal 
CSEREPYNÉ. Hanem hát utunk van 

még, az Anna nénihez, azt kértük meg, 
hogy keressen nekünk lakást erre a három 
hétre valahol, itt a maga közelében, a 
podgyászunk is mind lenn van a kocsin, 
hát majd csak egyenesen a szállásunkra 
megyünk 

BATHÓ (egyre noszogatva, hajtva őket, 
nem találja a helyét). Ejnye már, de 
sietnek. De maga Birike, nem siet igy, 
ugy-e? 

BIRI. Nem, Kálmán ! 
BATHO. De kár . . . (A két asszony rá-

hökken). Hogy a mama igy rohan, annyi 
minden . . . 

JÁNOS (megjelenik ?a jobbajtóban). A 
Kisfaludy-társaság elnöke és az Akadémia 
főtitkára óhajtanak Nagyságoddal érte-
kezni. 

CSEREPYNÉ. Milyen nagy urak járnak 
magához, édes fiam. (Csöngetés ) 

BATHÓ és JÁNOS (meghökkenve néz-
nek, össze). 

JÁNOS (átmegy hátra ajtót nyitni. Men-
tében Bathóhoz). Itt a végrehajtó I 

CSEREPYNÉ. De már igazán nem al-
kalmztlankodunk tovább! (Az ajtón bejön 
a végrehajtó és a becsüs, hátul az ajtónál 

egy csomó árverési alak. Föltett kalappal, 
a nyitott ajtón tul megállnak, nézelődve. 
Cserepyné súgva.) Ezek azok? 

BATHÓ. Ezek mama ! Az az öregebbik 
az elnök, az a hosszú, sovány a titkári 
(Hangosan köszön.) Elnök url (A végre-
hajtó háttal van neki és nem fordul 
meg.) 

CSEREPYNÉ. Nem hallotta! 
BATHÓ. Süket szegény, mint a föld: Az 

ilyen nagy irók mind süketek! 
CSEREPYNÉ (az ajtónál levőkre mutat). 

Hát azok ott hátul? 
BATHÓ. Azok . . . azok a Kisfaludy-

társaság tagjai ! 
CSEREPYNÉ. Mind? 
BATHÓ. Persze, hogy mind! 
CSEREPYNÉ. Édes fiam, (Súgva.) én 

azt hallottam, hogy a Kisfaludy-társaságba 
zsidót nem vesznek fel. 

BATHÓ. 0 , ujabban már nem olyan 
szigorúak a szabályok, 
g CSEREPYNÉ. Nem tartóztatjuk hát to-
vább, édes fiam. (Indul, mindegyik kezé-
ben egy táska, a skatulya hátul marad.) 
Köszönj, édes lányoml 

BIRI. Igen mamám ! (A végrehajtó felé, 
aki a képeket vizsgálja, háttal nekik.) 
Elnök ur1 

CSEREPYNÉ. Hang-osabban fiam, süket 
a szegény ! 

MINDKETTEN (orditva). Elnök ur! (A 
végrehajtó rémülten fordul meg, s kapasz-
kodik mindenbe, bogy el ne essék). 

A KÉT ASSZONY (mély pukkerli után, 
nyájasan, mosolyogva el. A hátulsó ajtó 
és az előszoba-ajtó nyitva marad). 

NYOLCADIK JELENET 
Bathó, Végrehajtó, János, Árverési alakok, 

majd Rendőr utóbb Marianne 
BATHÓ (kimerülten támaszkodik Já-

nosra). Végem van: elájulok. 
JÁNOS (belesegíti a bundába). Csak még 

ezt tessék fölvenni. Augusztusban egy ki-
csit meleg, de nagyon hasznos. 

VÉGREHAJTÓ. Igen sajnálom, Bathó ur, 
de kénytelen vagyok elkezdeni. Sorra fo-
gunk menni a szobákon. (A hátulsó ala-
kok beljebb jönnek; balra mutatva). A 
hálószobán kezdjük. 

BATHÓ (aki eddig Jánostól támogatva 
a jobbajtónál állt, átrepül a színpadon, 
s a balajtó előtt szétterjesztett karokkal 
megáll) Ide ne tessék bemenni! 

VÉGREHAJTÓ. Kérem, Bathó ur nekünk 
kötelességünk mindenhova bemenni, s ön-
nek kötelessége engedelmeskedni. 

BATHÓ (mindig dühösebben). Aki ezen 
az ajtón belép, az a halál f ia! 

VÉGREHAJTÓ. Igen tisztelt Bathó ur I 
Ne tessék bennünket a végső eszközökre 
kényszeríteni. 

BATHÓ. Elnök ur ! Az én szemem vér-
ben forog ! (Leránt a fegyvertartóról, amely 
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az ajtó mellett van, egy vivókardot. A 
végrehajtó és a becsüs hátrálnak, az ár-
verelôk egyszerre künn vannak a folyosón), 

ÁRVERELÖK (künn). Rendőr ! Rendőr ! 
BATHÓ. Megölök valakit, vagy engem 

y j J j |fi ! 
ÁRVERELÖK (künn). Rendőr! Rendőr! 
VÉGREHAJTÓ. Rendőrt ! Hívjanak rend-

őrt! 
JÁNOS (aki ezalatt átment Bathóhoz). 

Az istenért, édes gazdám, mit csinál ! Men-
jen innen édes gazdám. Szomorú az ilyen 
temetés. Egy szalmazsák sé marad itt, 
amire lefekheisünk. 

BATHÓ (a beszélgetés közben en garde-
ban áll, s koronkint egy-egy vágást vagy 
szúrást tesz, amit a szobában levők a 
megfelelő ijedt játékkal kisérnek). Első 
most az asszony ! 

JÁNOS. Azt majd csak kiszabadítjuk. 
De azután hol találom meg a nagyságos 
urat ! 

BATHÓ. Tudja az ördög ! 
JÁNOS (elővesz egy cédulát a Kovács 

által otthagyottakból és beledugja a Bathó 
télikabátja zsebébe). Tessék ide a s?om-
szédba menni: Pacsirta-utca 5., I. emelet. 
Az ide a legközelebbi hotelféle. Minden 
percben átszaladhatok, ha kell. 

BATHÓ. A legelső : Vidd el ezeket innen, 
hogy Marianne kiszabadulhasson ! 

JÁNOS. Vinném, de nem tudom ! 
RENDŐR (megjelenik az ajtóban). Alász-

szolgája ! Mi baj van ? 
VEGREHAJTÓ. Ez az ur ellene szegül 

az árverés foganatosításának. Nem enged 
bennünket be abba a szobába. Tegye a 
kötelességét ! 

RENDŐR. Hát mi lesz, nagyságos ur? 
VÉGREHAJTÓ. Becsüs ur, maga itt ma-

rad; mi addig a konyhában megkezdjük 
a licitációt! 

JÁNOS. Majd én vezetem az urakat! 
(El a végrehajtóval és árverelőkkel az elő-
szobán keresztül, a szobában qsak Bathó, 
a rendőr és az írnok maradnak). 

BATHÓ. Hála Istennek! (A balszobába.) 
Eressze le a függönyt, sötétítse el a sio-
bát, mindjárt szabad az ut ! 

RENDŐR. Nohát, mi lesz úrfi ? (Gyür-
kőzik.) , 

BATHÓ (udvariasan). Tessék, tessék! A 
rendőrségnek nem szegülök ellen! 

RENDŐR (óvatosan bemegy a szobába, 
amely sötét s ahonnan) a következő pár 
szó alatt, zaj hallatszik). 

BATHÓ. Hanem téged megeszlek! (Ki-
vont karddal a becsüs felé rohan). 

A BECSÜS. Jézus Mária, hisz ez bolond ' 
(Elvágtat az előszobán keresztül a többi 
után). 

BATHÓ (vissza az ajtóhoz). Szabad az 
ut ! Jöjjön ! . . . 

MARIANNE (lélegzet nélkül kiugrik az 

ajtón). Ne engedje kijönni ! (Egy székbe 
roskad.) 

BATHÓ (befogja az ajtót). Miért? Mi 
történt? (Belül dőrömbözés.) 

MARIANNE. Pofonütöttem a rendőrt! 
BATHÓ. Pofonütötte a rendőrt? 
MARIANNE. Pofonütöttem, mert meg-

fogott. 
BATHO (rémesen). Hol ? 
MARIANNE. Elég az hozzá, hogy meg-

fogott! (Dörömbölés.) 
BATHÓ. Nem tudom már tartani az 

ajtót! Siessen. 
MARIANNE. Inkább lássanak meg, in-

kább tudják meg, hogy a szeretője va-
gyok, de el kell végeznem, amiért jöttem. 

BATHÓ (nagy erőlködéssel tartja az 
ajtót). Most nem. Később. Egy óra múlva. 
Délután 

MARIANNE. Itthon lesz? 
BATHÓ. Nem. Itt a közelben : Pacsirta-

utca 5., I. emelet. 
MARIANNE. Eljövök. 
BATHÓ (nyögve) Megismerik. 
MARIANNE. Elfátyolozom magam és 

valami közönséges névvel keresem. (Az 
ajtónál.) Kovácsné fogja keresni, tudja? 
Kovácsné, érti ? (El az előszobán át, balra.) 

BATHÓ. Jó, jó, de mindjárt kiszakad a 
karom! (Hátranéz.) Elment! (Elereszti az 
ajtót, amely bevágódik. Belülről nagy puffa-
nás Bathó székbe dűl.) 

RENDŐR (belül). A kirilájzomát ! (Ki-
jön, törülgetve, tapogatva magát.) Hol az 
az asszony? (Az előszobán kinéz.) Azt 
hiszem, elment! (Visszajön.) Hallja az ur, 
kicsoda az az asszony ! 

BATHÓ. Tudom is én! 
RENDŐR. De jó lesz, ha megmondja az 

ur, mert különben az urat viszem be. Erő-
szakot tett rajtam az az asszony. Mán pe-
dig én hatóság vagyok. Nagy baj lesz ebből 
Hát vigyem-e az urat, vagy megmondja, 
hogy ki volt az az Őnagysága. 

BATHÓ (eszébe jut Marianne utolsó mon-
dása). Inkább megmondom, barátom. Ko-
vácsnénak hivják Őnagyságát. 

RENDŐR A másik neve? 
BATHÓ. Már azt nem tudom. 
RENDŐR. Hát olyan jófajta, mi. Hol 

lakik ? 
BATHÓ Filatorigát.Törökvész-dülő628. 
RENDŐR (fölirja a noteszébe). Majd az 

úrral is számolunk. (Hátramegy az elő-
szobába.) 

KILENCEDIK JELENET 
Rendőr, János, Végrehajtó, Becsüs, Bathó, 

Árverelök majd Cserepyné, Biri, Joób 
JÁNOS (jön a jobbajtóból, a vállán 

keresztben egy nagy nemzetiszinszalagos 
babérkoszorú). Még mindig itt van a nagy-
ságos ur! 

BATHÓ. Joób nagyságos urat várom 
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vissza a bankból. Hova viszed a koszo-
rúmat? 

JÁNOS. Ezt ? Ez az én koszorúm ! Ez 
az én emlékem a nagyságos úrtól. Két fo-
rint ötven krajcáért vettem, ugy fölhaj-
tották a kutyák. (Gyönyörködve olvassa ) 
A lánglelkü Írónak — a sombolyai nőkl 

JOÓB (elfúlva rohan be a hátulsó ajtón). 
Nem enged, egy hajszájat sem enged. Hiába 
minden. 

BATHÓ. Gyerünk ! Itt ugy sincs mit ke-
resnünk. (Sötéten.) Hadd teljesedjék be a 
végzet akarata. 

JOÓB (gyöngéden). Sohase felejtsd el, 
hogy én rám minden körülmények kőzött 
számithatsz. Hiszen én vagyok a legjobb 
barátod. , 

BATHÓ. Csak a barátságodról ne halla-
nék annyit! (Ö ment legelöl, s már künn 
van a folyosón, a másik kettő még benn 
van, amikor visszarohan.) Az anyósom 
jön a Birikével 1 (A jobbajtó fe)é szalad.) 
Remélem, nem láttak meg! Laci, fogadd 
őket, mondj nekik valamit és vidd el őket. 
Én a konyhán át szököm ! (El a jobb-
ajtón.) 

CSEREPYNÉ (Birivel megjelenik a hátsó 
ajtóban). Édes fiam uram, itt hagytuk a 
kalapskatulyánkat, azért jöttünk vissza, 
ugy-e Biri? 

BIRI. Igen, mamám! 
CSEREPYNÉ (körülnéz). Itt is van. 

(Jánoshoz.) A nagyságos ur nincs itthon? 
JOÓB. Kálmán barátom — engedjék meg, 

hogy bemutassam magamat, Joób Laci, a 
Kálmán legjobb, legbizalmasabb barátja — 
megkért, hogy mentsem őt ki a legbájo-
sabb menyasszonyánál és anyósánál, rend-
kívül sürgős dolgai miatt el kellett távoz-
nia hazulról. , 

CSEREPYNE. Hát az elnök, meg a ta-
gok?. Azok is elmentek? 

JOÓB. Micsoda elnök, kérem? 
JÁNOS. Már régen kérem. Mind-mind 

elmentek már. 
CSEREPYNÉ. Akkor hát, gyerünk lá-

nyom mi is. 
BIRI. Igen mamám! 
JOÓB. Ha kegyeskednék megengedni, 

kalauzolni fogom önöket a fő- és szék-
város rengetegében. 

CSEREPYNE. Kőszőcjük szépen, Joób 
ur! (A beszélgetés elől folyt. Az utolsó 
szóra mind a hárman megfordulnak. 
Ugyanekkor jön be a hátulsó ajtón a vég-
rehajtó, az irnok, s az ajtó köze megtelik 
árverelökkel.) János, az elnök ur itt van 
és a. tagok is. 

í JÁNOS (mogorván). Ugylátszik, vissza-
jöttek ! 

I CSEREPYNE. Köszönj, Birike ! 

MINDAKETTEN (orditva). Elnök ur ! 
A VÉGREHAJTÓ (majd leesik a lábá-

éról a rémülettől, dadogva). Tehát itt fog-
[juk folytatni! 

CSEREPYNÉ. Valami ülés lesz! (Egy 
kicsit félrevonulnak, jobbra.) Jaj, de ér-
dekes ! Vigyázz, Birike! 

BIRIKE. Igen, mamám ! 
CSEREPYNÉ (Joóbhoz). Mondja, Joób, 

melyik a Hcrczeg Ferenc? 
JOOB (a legnagyobb értelmetlenséggel, 

folyton mosolyogva hallgatja). 
VEGREHAJTÓ (eddig rakosgatott hátul, 

és kibontotta a kalapskatulyát, kiveszi a 
kalapot). Egy női kalap! 

CSEREPYNÉ (mosolyogva, büszkén, a 
kitüntetésre, nem hsngosan). Az én kala-
pom elnök ur ! 

VEGREHAJTÓ. Egy női kalap, őt ko-
rona ! 

CSEREPYNÉ (kezdi megérteni a hely-
zetet, iiedten). Az én kalapom, elnök ur ! 

ELSŐ ÁRVERELÖ. Hat korona! 
CSEREPYNÉ. Hisz ez licítáció 1 (Orditva.) 

Az én kalapom, elnök ur 1 
VÉGREHAJTÓ. Hat korona először, má-

sodszor, senki löbbet, harmadszor! (Át-
adja az árverelőnck a kalapot.,) 

CSEREPYNÉ. Az én kalapomat ! Fulla-
dozva.) Tiltakozom, apellálok ! (A melle'te 
levő kanapéra roskad.) 

JÁNOS (bizalmasan a vállára teszi a 
kezét). Igénypert tessék beadni. Tudom én 
a dörgést. 

CSEREPYNE. Joób ur, mi történik itt? 
JOÓB. Nagyságos asszonyom, mi türés-

tagadás, itt licitálnak. Szomorúan esik 
bevallanom, mert én vagyok a legjobb 
barátja, de bizony Kálmán egy kicsit 
könnyelmű f iu! Költekezik, költekezik, 
azután ez a vége ! 

VÉGREHAJTÓ, (aki eddig hátul a forma-
litásokkal volt elfoglalva, előrejön a kana-
péhoz, amelyen Cserepyné ül, Cserepy-
nére mutatva). Egy öreg butor, lószőrrel 
töltve . . . 

CSEREPYNE (a legnagyobb dühvel). 
Elnök ur ! Végrehajtó ur ! Kikérem ma-
gamnak I 

JÁNOS. Ugyan nagysága ! Iszen csak a 
kanapé ! 

VÉGREHAJTÓ. Tiz korona. 
MÁSODIK ÁRVERELO. Tiz korona 

negyven fillér. 
CSEREPYNÉ. Gyere Biri ! Nem maradok 

én itt egy percig sem ! (Cserepyné von-
szolva a leányát, keresztültör az árverelő-
kön. El.) 

JOÓB. Menjünk hölgyeim, nem való az 
ilyen hely úriembernek! (Utánuk el.) 

VÉGREHAJTÓ. Először, m ásodszor, senki 
többet ! har madszor ! (Árverezők megtöltik 
a szobát. Lárma, zaj, beszélgetés. Függöny.) 

MÁSODIK FELVONÁS 
(Közös szoba Kovácsék családi penziójá-

ban, félig ebédlő, polgárias bútorzattal, 
hátul pohárszék, elől chaise longue leta-
karva, Öt ajtó nyílik belőle. Egy hátul, 
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amely az általános bejárás, kettő baloldalt 
és kettő jobboldalt. Ugyanaznap 1 óra 
délután.) 

ELSŐ JELENET 
Szobalány, Kovács 

SZOBALÁNY (a középső asztalnál pénzt 
olvas). Nyolc, kilenc, tiz . . . ez hamis . . . 
majd odaadom az Adolfnak, ha vasárnap 
a ligetbe megyünk : férfiember könnyebben 
túlad rajta . . . tizenegy, tizenkettő, tizen-
három korona. Szerencsétlen szám, de 
borravalónak elég szép. Ezt bekasszáltam 
a vendégektől, a ruhám be van pakkolva, 
mehetek, mihelyt a nagysága hazajön. (A 
pénzt egyenkint potyogtatja be a tárcájába.) 

KOVÁCS (kétségbeesett ábrázattal, ferde 
kalappal, kezében újság, beugrik a hátulsó 
ajtón, vadul). Hol van a nagysága? 

SZOBALÁNY. Jézus-Mária-Szent-József. 
Holtra ijeszti az embert a nagyságos ur ! 

KOVÁCS. Még mindig itt van, Mari 7 Hol 
van a nagysága ? 

SZOBALÁNY. Hát a borravalókat csak 
be kellett kasszálni a vendégektől. 

KOVÁCS. Nem azt kérdeztem, ne fele-
seljen ! Hol van a nagysága ? Itthon van 
a nagysága? Mit csinált a nagysága? Mit 
tud a nagyságáról? (Kimerültenegy székbe 
rogy.) Adjon egy kis vizet. 

SZOBALÁNY. Rosszul van a nagyságos 
ur ? (Leveszi a kalapját, leteszi az asztalra, 
el akarja venni kezéből az újságot.) 

KOVÁCS. Ne bántsa ezt a drága újságot, 
amely levette a hályogot a szemeimről. . . 

SZOBALÁNY. Jézuskám, a nagyságos 
urnák hályog van a szemén. Az igen ve-
szedelmes, azzal ne tessék tréfálni. Az 
Adolfnak, a rokonomnak tetszik tudni, 
aki miatt el tetszett küldeni, volt egy bá-
csikája . . . 

KOVÁCS (dühösen). Semmi kőzöm a 
maga Adolfjához . . . magának se az én 
hályogomhoz. . . (Ordítva.) mondtam már, 
hogy adjon egy pohár vizet! 

SZOBALÁNY. Ne tessék igy kiabálni 
velem. Nem vagyok én az ur cselédje. Ne-
kem délben letelt a tizennégy napom. Ha 
vizet adok az urnák, hát ciak szívességből 
teszem,,.. 

KOVÁCS (fölkel a legnagyobb alázatos-
sággal, fojtott dühvel megy a szobalány 
felé, aki ijedten hátrál előle a kredencig, 
ahol vizet tölt neki). Igen tisztelt Mária 
nagysád, tekintetes magánzónő, legyen 
olyan kegyes, szerencséltessen azzal, hogy 
egy pohár vizet tölt nekem ! 

SZOBALÁNY. Jézus Mária, a szegény 
nagyságos ur csakugyan beteg ! (Tölt neki, 
odaadja, a hátsó ajtóhoz menekül.) 

KOVÁCS (a pohár vizet egy hajtásra 
kiitta). Ez jól e se t t . . . Lehütött. . . (Keserű 
kacagással, gúnyosan.) Lehütött I Mintha 
egy pohár vízzel el lehetne oltani a Ve-
zúvot ! (Rákiáltalányra.) Hát a nagysága? 

Most se tudom trség, itthon van-e a 
nagysága? , 

SZOBALANY. Ha itthon volna, erre a 
kiabálásra régen összeszidta volna a nagy-
ságos urat ! 

KOVÁCS (édesdeden). Mária nagysád, ke-
gyeskedjék megmondani, itthon van-e a 
volt úrnője ? Az ujjaival fojtogató moz-
dulatokat mutat.) 

SZOBALANY (ijedten, egész az ajtónál). 
Igenis nincsen. Ebéd útán rögtőn elment 
hazulról . . . 

KOVÁCS., (kiáltva). Ha . . . 
SZOBALÁNY (ijedten). Jesszusom . . . 

(Kiugrik a hátsó ajtón.) 

MÁSODIK JELENET 
Kovács majd Bathó és Szobalány 

KOVÁCS (még egy pohár vizet iszik). 
Csendeien . . . Több nyugalmat, Kovács, 
több nyugalmat. Hátha nem is bür ős ? Az 
újságok annyi mindent összefirkálnak. (Az 
újságot kibontja.) Szenzációs külön ki-
adás . . . Felpofozott rendőr . . . Mintha 
vérvörös belükkel világitana a neve: Ko-
vácsné. Az én feleségem. De hátha n e m ő ? 
Annyi Kovácsné van a világon ! Nem, nem ! 
Ez az összetalálkozás nem csalhat : a le-
velei, az én szerelmes leveleim nyomta-
tásban, meg ez a hir a Magyar Estilap-
ban I (Fájdalmasan.) Kovács, Kovács, ne 
ámítsd magad 1 (Rettenetcsen.) Hiába 
is ámítom, egy hang itt belül (Elc-
ször tévedésből a fejére, aztán a 
szivére mutat.) folytonosan azt súgja: 
te vagy, te vagy! (Kitörve.) De bosszút 
állok, rettenetzs bosszút állok ! (E>;y kissé 
meghökkenve.) Csakhogy a feleségem is 
ott lesz, amikor bosszút akarok állni. Fé-
lek, hogy gyönge leszek : mindig gyönge 
vagyok a feleségemmel szemben. Nem is 
tudom a módját, hiszen most vagyok elő-
ször megcsalva. Az embernek semmi gya-
korlata nincs, ha ilyen későn házasodik, 
mint én. (Gondolkozva ) Először is kérdőre 
fogom őt vonni: asszonyom, ön ma egy 
idegen férfiú lakásán volt! (A monológ 
következő részét ugy kell játszani, mintha 
egy jelenlevővel folytatott akció volna, s 
mi a dialógból csak a Kovács szavait halí-
juk, ő azonban hall mindent. Minnél job-
ban közeledik a végéhez, annál gyorsab-
ban.) Tagadja? Hja. tagadni könnyű, Ct 
mit szól ehhez ? (Elébe tartja az újságot.) 
Azt én tudom, hogy több Kovácsnt- is 
van a világon! De magyarázza meg az 
összeialálkozást a levelekkel. Hogyan ke-
rülnek a maga szerelmes levelei a Bathó 
ur könyvébe? (Szünet. Gúnyosan) Csupa 
véletlen, ez is véletlen ! Az is véletlen ! 
(Mennydörögve.) De,a kettő együtt már nem 
véletlen I (Szünet.) Ön elsápad ! Ahá, a lelki-
ismeret szava ! (Szünet.) Feleljen ! Köve-
telem ! Férji jogomnál fogva követelem ! 
(Szünet ) Ne dadogjon, ne sírjon, ne akar-
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jon meglágyítani, kérlelhetetlen vagyok ! 
(Szünet) Sohase teszi többé! (Megtánto-
rodva.) Tehát megtelte! Haha! Tehát meg-
tette ! (Magának.) Most meg fogom ragadni 
a két vállát. (Mind izgatottaban, felkap a 
pamlagról egy vánkost, s a következőkben 
már helyettesíti az asszonyt.) Tehát be-
vallja: a barátja volt, a szeretője volt! 
(Megrázza a vánkost.) Hát ezt érdemeltem 
öntől, asszonyom ? Két évi házasságunk 
után erre kellett felébrednünk ! (Megrázza 
a vánkost.) Nyomorult teremtés! Persze 
én jó voltam, persze én elnéző voltam, 
mint a bárány ugy-e? (A vánkos nem fe-
lel, Kovács egy pillanatra kiesik a szere-
péből, mintha nem értette volna a felele-
tet.) Mit? (Megrázza a fejét, mintha azt 
mondaná : hja, vagy ugy ! Folytatva tra-
gikusan.) Hát elbízták magukat, ön is, meg 
a szeretője i s ! Nem gondolták, hogy én 
bennem is föl fog ébredni az állat. (Meg-
rázza a vánkost. Kivül csöngetés.) Az ál-
lat, asszonyom, a tigris, amely vért szom-
jazik, amelyben egy Vezúv ég, s ezt a Ve-
zúvot csak az ön vére hűti le, asszonyom ! 
(Szorongatja a vánkost.) Segítségért kiabál? 
(Kárörömmel.) Senkise hallja a hangját! 
(Fojtogatja a vánkost. Csendes kopogás 
hátul.) Meghalsz, nyomprult kígyó ! Ha-
rapsz ! Nincs segítség ! Én vagyok az erő-
sebbl (A vánkost körülhurcolja a szobá-
ban, leteszi a kanapéra.) 

BATHÓ (megjelenik a hátulsó ajtóban, 
ugy, ahogy az első felvonásban elment, 
bámulva megáll). 

KOVÁCS (folytatva). Kegyelem? Késő! 
Istennél a kegyelem ! Há . . . há . . há . . . 
(A vánkost végleg megfojtja, rátérdel, az-
tán elereszti, s lihegve, borzadva nézi.) 

BATHÓ (közelebb jön). Mi az Istennyi-
lát tetszik csinálni? 

KOVÁCS (még egészen az előbbi han-
gulatban, méltósággal). Megfojtottam a fe-
leségemet, mert megcsalt! 

BATHÓ (ránéz, aztán közelebb jön, nézi 
a vánkost, fölemeli, alája néz, nem érti, 
végre tapsolni kezd). Á, brávó, brávó, ér-
tem. Próba valami műkedvelő előadáshoz? 

KOVÁCS (fölkelt, kiegyengette magát, 
azt lehet mondani felébredt, egy kissé 
restelkedve;. Igenis . . . egy kis vígjátékot 
fogunk előadni a héten. 

BATHÓ. Furcia kis halálos vigjáték 
lehet . .,. 

KOVÁCS. Ez a modern irány, kérem. 
Vigjáték halálos befejezéssel. 

BATHÓ. Nem óhajtom zavarni! Szobát 
keresek ideiglenes tartózkodásra. A szoba-
lány önhöz utasitott. . . 

KOVÁCS (egyszerre átalakul féltékeny 
férjből üzletemberré). Szobánk, kérem, 
jelenleg kettő van. Mindakettőt nagyon 
ajánlhatom, mert az én családi penzióm 
igazán mintaszerű. Tisztaság és olcsóság ! 
Ezek a jelszavak, amelyeket én és nőm 

— (Hirtelen elakad, a fogai közt.) — Kigyó ! 
(Az előbbi fáradtságtól izzadt homlokát 
törülgetve a székbe fogózik.) 

BATHO. Rosszul van? 
KOVÁCS. Csak a meleg! Régen volt 

ilyen meleg augusztusunk! Uraságodnak 
nincs melege? 

BATHÓ (önkéntelenül). Dehogy nincs! 
KOVÁCS. Azt hittem pedig, mert ez a 

bunda jó meleg lehet! 
BATHÓ (hirtelen). Kúra . . . ez kúra, 

kérem. ;Orvosi rendeletre hordom. 
KOVÁCS. Ha meg tetszik tekinteni. (A 

bal hátsó ajtóhoz megy, amely be van 
zárva.) Be van zárva. Ugylátszik, kérem, 
mig én nem voltam itthon, uj vendégeket 
kaptunk és nőm . . . (Az előbbi játék.) 
Vipera . . . 

BATHÓ (segíteni akar.) Kérem . . . 
KOVÁCS. Semmi, csak a meleg! Kelle-

metlen kúra lehet ez a bunda augusztus-
ban . . . (Az ajtón kikiált.) Mari! 

SZOBALÁNY (az ajtóban). Tessék! 
KOVÁCS. A kék szoba ki van adva? 
SZOBALÁNY. Két hölgynek adta ki dél-

előtt a nagysága . . . 
KOVÁCS. Akkor hát a zöld szobába 

méltóztassék! (Kinyitja a jobb hátsó szoba 
ajtaját.) Mari, az ur podgyászát. 

BATHÓ. Ne fáradjon. A holmimat majd 
elhozza a legényem. Csak az ablakot 
nyissa ki. (El a jobb hátsó szobába, Mari 
utána. Csöngetés kivül.) 

KOVÁCS (a pohárszéken levő papiro-
sokból vesz egyet, odaviszi a jobb hátsó 
ajtóhoz.) Kérem, tessék kitölteni a be-
jelentő-cédulát. (Beadja.) 

SZOBALÁNY (kijön). 
KOVÁCS. Csörgettek ! 
SZOBALÁNY. Hallom! 
KOVÁCS. Nyissa ki az ajtót! 
SZOBALÁNY (jelentősen). Szívességből! 

(Ajtót nyit, a hátsó ajtón bejön Cserepyné 
és Biri, utánuk a szobalány.) 

HARMADIK JELENET 
Kovács, Szobalány, Cserepyné, Biri és Joób 

CSEREPYNÉ, BIRI (be egyenesen a bal 
hátsó ajtónak). 

KOVÁCS. Legnagyobb sajnálatomra min-
den szobánk . . . 

SZOBALÁNY (utánuk jött, kulccsal 
nyitja a bal hátsó ajtót, magyarázólag). 
A délelőtti vendégek! A kék szobából! 

KOVÁCS. Kezeiket csókolom, legaláza-
tosabb szolgájuk. 

CSEREPYNÉ. A kedves neje már el-
helyezett bennünket, ugy-e Biri? 

BIRI. Igen, mama. 
CSEREPYNÉ. Nagyon szeretetreméltó 

asszony a kedves neje. 
KOVÁCS (aki már az előbbi említésnél 

is felhördült, most a szivéhez kap). Csak 
ezt ne tessék mondani ! (Észrevéve magát.) 
Igenis, csókolom a kezüket! (Az ajtóig 
kisérte őket.) 
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JOÓB (megjelenik a hátsó ajtóban, ke-
zében a Cserepyné táskái, leteszi kalapját 
az ajtó mellett). 

CSEREPYNE. Tessék utánunk, kedves 
Joób I (Fejbólintással mindaketten el a 
bal hátsó ajtón.) 

JOÓB. Jövők, csókolom a kezüket ! (In-
dul, Szembekerül Kováccsal, aki háttal 
állt neki, hajlongván Cserepyné után.) 
Szabad,kérnem 1 

KOVÁCS. Kéremássan! (Megismeri, meg-
kapja, a karját.) 

JOOB (elejti a táskákat). 
KOVÁCS (hirtelen). A legjobb barátja 1 

Ugy-e, a legjobb barátja? 
JOÓB (megismeri). Az az ur, ha nem 

csalódom, aki délelőtt Bathónál volt. De 
azért nem kell igy megtámadni az em-
bert ! (A karját tapogatja.) 

KOVÁCS. És ön a legjobb barátja, ugye-
bár ? Azt mondta, hogy a legjobb barátja 1 

JOÓB. Büszkén mondhatom, hogy én 
vagyok Kálmánnak a világon a legjobb 
barátja,. . . 

KOVÁCS. Aki előtt annak az urnák nin-
csenek titkai? 

JOÓB. Egy test, egy lélek vagyunk! 
KOVÁCS. Nos tehát. Olvasta a Magyar 

Estilapot ? Nem ? Tessék, olvassa el ! (Ki-
veszi ,a zsebéből, odaadja neki.) 

JOÓB (olvas). A kormány szolgaleikü-
sége . . . 

KOVÁCS, Nem ott. Hátul. 
JOÓB (olvas). A szenvedő emberiség és 

a Guzi- kenőcs. 
KOVÁCS. Ej, kérem, a hírek közt „Föl-

pofozott rendőr". 
JOÓB. Ahá. „Fölpofozott rendőr". Külö-

nös jelenet színhelye volt ma délben ki-
váló irótársunk, B. K. 

KOVÁCS. B. K. Érti? 
JOÓB. Persze, hogy értem. Bathó Kál-

mán (Folytatva.) „B. K. lakása. A fiatal 
és hírneves regény- és színműíró összes 
bútorait egy régebbi tartozása fejében el-
árverezték. Mikor az árverezéssel a háló-
szobáig jutottak, B. K. nem akarta meg-
engedni, hogy a hivatalos eljárást ott is 
folytassák, ugy, hogy a végrehajtó rend-
őri segitséget volt kénytelen igénybevenni. 
Miért? Cherchez la femme. A rendőrt 
ugyanis, amint a sötét szobába behatolt, 
egy nő jól irányozott pofonokkal fogadta, 
s azután elszökött. A vizsgálat, mely ha-
tóság elleni erőszak címén indult meg, 
eddig mindössze annyit derített ki, hogy 
a merénylő asszonyt Kovácsnénak hivják". 

KOVÁCS. Ugy e ! olvassa még egyszer 1 
JOÓB „hogy a merénylő asszonyt Ko-

vácsnénak hivják". , 
KOVÁCS. Ugy e! Es hogyan hivják az 

én feleségemet ? Kovácsnénak ! Ha ez nem 
világos ! 

JOÓB. Ugyan kérem ! Az ilyen buta név, 
mint Kovács . . . pardon, az ilyen közön-

séges név semmit sem jelent. Azonkívül 
én, aki oly jól ismerem Kálmánt, semmit-
sem tudok a dologról. Becsületszavamra 
mondom . . . 

KOVÁCS (fájdalmasan főiszisszen). Csak 
ezt ne tessék mondani! Csak becsületsza-
vára ne tessék mondani, mert akkor bizo-
nyos a dolog. Husz éve dolgozom én váló-
perekben — uram — tudom én, mi az, 
amikor már a becsületszóra kerül a do-
log. (Izgatottan jár föl s alá.) De nem is 
az ennek a módja ! El kell menni a csá-
bítóhoz ! (Fölcsapja a kalapját.) 

JOÓB (csitítja). De édes Kovács ur, nézze. 
Én sem tudok semmit a dologról. Cse-
repyné őnagyságától is azt hallottam, hogy 
az ön kedves neje olyan tisztességes, jóra-
való asszonynak látszik. 

KOVÁCS (gondolatokba merülve). A lát-
szat csal! 

JOÓB. Lehet, hogy a látszat csal, de az 
ön kedves neje . . . 

KOVÁCS (kitörve). Az a baj, hogy ked-
ves nőm is csal . . . (Férfiasan, mint aki 
eredményre jutott.) Ugy van, elmegyek 
rögtön a csábitóhoz és számadásra vonom. 

BIRI (megjelenik a b. h. ajtóban). 
KOVÁCS (mennydörögve, az ajtónál). A 

csábitóhoz megyek uram ! (Fölcsapja Joób 
ottlevő kalapját a maga kalapjára, meg-
látja Birit, a fogadós alázatos hangján.) 
Csókolom a kezecskéit kisasszony! (Joób-
hoz). És rettentő számadásra vonnom ! (El 
a hátsó ajtón.), 

CSEREPYNÉ (a szobából). A táskáimat 
Biri ! 

NEGYEDIK JELENET 
Biri, joób majd Kovácsai 

BIRI. Igen, mamám! 
JOÓB (utánanézve). Azt hiszem, ez az 

ember bolond ! 
BIRI. Igen, Joób ur! 
JOÓB. A táskákért küldte a kedves mama? 
BIRI. Igen, Joób ur ! 
JOOB. Nem nyugodott meg még a mama ? 
BIRI. Nem, Joób ur! (Veszi a táskákat, 

kissé előbbrejön.) 
JOÓB (magában). Ennivaló ez a kis 

leány az ő igenjeivel és nemjeivel. Igaza 
van Kálmánnak. Az ilyesmi olyan jól esik 
nekünk, mint egy pohár tej reggel, ami-
kor már nem tudunk több pezsgőt inni. 
(Birihez ) És maga Birike, maga is ugy 
fel van háborodva, mint a mama? 

BIRI. Nem, Joób ur! 
JOÓB (mindig nyájasabban). Pedig hát 

a mama elhatározta, hogy szakítani fog-
nak Bathóval: az pedig nagy dolog, ha 
valaki elszakad a vőlegényétől, ugy-e? 

BIRI (könnyen). Igen, Joób ur! 
JOÓB. De maga nagyon könnyen veszi 

az esetet. Birike. Látja, előttem őszinte 
lehet, hiszen én vagyok Bathó legjobb ba-
rátja : talán nem is szerette maga a vőle-
gényét ? 
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BIRI Nem, Joób ur ! 
JOÓB Édes egy kis lány. Csak ugy 

összehozták a partiét, u g y e , a nénik és 
a bácsik? 

BIRI Igen, Joób ur! 
JOÓB És maga nem mert ellenkezni, 

ugy-e ? 
BIRI Nem, Joób ur ! 
JOÓB (mindjobban elragadtatva). Igen, 

Joób ur — nem, Joób ur ! Soha életemben 
ilyen bájos leányt nem láttam ! (Egészen 
közel húzódva Birihez.) Avagy talán nem 
is tudna magácska valakit szeretni, Birike ? 

BIRI (szégyenlősen). O igen. Joób ur! 
, JOÓB (főlhevülésében égypár lépést tesz). 

Én nem tudom, azért tetszik-e nekem any-
nyira ez a kis lány, mert a legjobb bará-
tom menyasszonya . . . de becsületemre 
mondom, elragadó (Birihez, egy kis aggo-
dalommal ) És kit ? Talán valami gazdát ? 

BIRI (megvetéssel). Ö nem, Joób ur ! 
JOÓB (lelkesebben). Tehát pesti embert ? 
BIRI (int a fejével, hogy igen). 
JOÓB Valami csinos fiút, aki nem olyan, 

nagyon okos, mint Bathó és aki jól tud 
táncolni? 

BIRI (szemérmesen). Igen, Joób ur ! 
JOÓB (mindig közelebb és erősebben). 

A keringőt két lépésben? 
BIRI (mindig erősebben) Igen, Joób ur ! 
JOÓB (ugyanugy). Igen, Joób ur ! 
BIRI (ugyanugy). Igen, Joób ur ! 
JOÓB. A bosztont? 
BIRI. Igen, Joób ur! 
JOÓB (viharosan). Például olyant, mint 

í n vagyok? 
BIRI (háromszor int a fejével, hogy igen). 
JOÓB (megfogja a kezét). Biri kisasz-

szony, akarja-e, hogy boldogtalan legyek ? 
BIRI (ijedten) Nem. Joób ur ! 
JOÓB. Akkor hát . . . Nem azért mon-

dom, mert a kedves vőlegénye a legjobb 
barátom . . . de adna-e nekem egy kis 
csókot, ha szépen megkérném ? 

BIRI (tétovázva). Nem, Joób ur. . . . igen, 
Joób ur ! (Kovácsné és mögötte a szoba-
lány megjelennek a hátulsó ajtóban). 

ÖTÖDIK JELENET 
Biri, Joób, Kovácsn/, Szobalány majd Bathó 

JOÓB (szenvedélyesen). Nem, Birike? 
I^en, Birike! Igen, Birike! (Megcssókolja.) 

KOVÁCSNÉ (hátul). De, kisasszony! 
JOÓB és BIRI (ijedten szétrebbennek). 
KOVÁCSNÉ Hát illik ez, kisasszony ? 
BIRI (menekül a hátsó balajtó felé 

a táskákkal. Ijedt meggyőződéssel). Nem, 
nagysád ! 

JOÓB (szintén egy kis ijedtséggel). De 
jól esik! 

BIRI (hirtelen, még mindig ijedtséggel). 
Igen, Joób ur ! (El a b. h. szobába.) 

SZOBALÁNY. Ettől a kisasszonytól még 
egyszer kérek borravalót, mielőtt elmegyek. 

SZÍNHÁZI Ë L E T 

JOOB. Tisztelt nagysád! Ne méltóztas 
sék semmi rosszat gondolni ! A kisasszony 
az én legjobb barátom menyasszonya — 
(Szünet.) de ha minden jól megy, még az 
én menyasszonyom is lehet ! 

KOVÁCSNÉ. Még sem szeretem, ha az én 
házamban, és pláne itt a közös szobában, 
ilyesmit kell látnom. 

JOÓB (magában). Az ő házában... tehát 
a háziasszony . . . (Kissé gúnyosan.) Ko-
vácsné . . . mindjárt kitapogatom én. (Ko-
vácsnéhoz.) Asszonyom, nekem ne méltóz-
tassék szemrehányásokat tenni! Én lova-
gias ember vagyok és azt még önnek is 
be tudom bizonyitani ! 

KOVÁCSNÉ. Nekem? 
JOÓB (előrehozza, hogy a szobalány ne 

hallja). Asszonyom, ha ön ma délelőtt 
olyan helyen járt, ahol nem lett volna 
szabad . . , 

KOVÁCSNÉ (méltósággal, de azért egy 
kissé ijedten). De, uram . . . 

JOÓB Például egy kitűnő, fiatal írónál. . 
KOVÁCSNÉ (ijedtebben). Hogyan uram, 

ön . . . 
JOÓB. Legyen óvatos ! (Titokzatosan.) 

A férje tudja . . . (Megy az ajtó felé, b. h ) 
KOVACSNE. A férjem tudja ! 
JOÓB Az újságokban is benne van már ! 
KOVÁCSNÉ. Az lehetetlen ! 
JOÓB (az ajtónál). De minek is ütötte 

pofon! (El a,b. h. ajtón Biri után.) 
KOVÁCSNÉ (megy utána) Pofonütöt-

tem ? Kit ütöttem pofon ? Uram ! Elment ! 
Nem mehetek utána az asszonyok közé ! 
(Megfordulva a szobaleányhoz.) A nagy-
ságos ur itthon vsn? 

SZOBALEÁNY. Igenis nincs itthon, ké-
rem ! (Közben elveszi Kovácsné kalapját.) 
De már itthon volt, kérem. Szokatlan idő-
ben, kérem. És milyen állapotban, kérem. 
Először azt hittem, hogy őrült, azután 
láttam, hogy beteg. Panaszkodott is sze-
gény a szemére, hogy fáj ; én mondtam 
neki, hogy az ilyen hályoggal nem sza-
bad tréfálni .,. . 

KOVÁCSNÉ (tűnődve). Valahogyan meg-
tudta, az kétségtelen . . . (Szobaleányhoz.) 
Elmehetsz Mari . . . 

SZOB ALÁNY. Végleg elmennék, instálom. 
KOVÁCSNÉ. Itt maradsz, amig az uj 

helybe nem áll. 
SZOBALÁNY De csak szívességből, nagy-

sága kérem ! lEl a hátulsó ajtón.) 
KOVÁCSNÉ (tűnődve). Csak Bathó adhat 

fölvilágosítást a dologról . . . a leveleimet 
is vissza kell kapnom . . . (A hátsó ajtó felé 
indul.) Add vissza a kalapom, Mari . . . 

BATHÓ (bunda nélkül, jön ki a jobb 
hátsó ajtón, kezében papiros) Itt van ké-
rem a bejelentőlap . . . (Szembetalálkozik 
Kovácsnéval, előrejön.) Nini, Aranka! 

KOVÁCSNÉ (a legnagyobb meglepetés-
sel). Bathó ! Bathó I Honnan kerül maga 
ide ? (Eszmélve ) Á . . . Utánam jött ? 
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BATHÓ. ÉQ? Én jöttem maga után. Volt 
eszemben. Itt lakom. Vendég vagyok itt. 
De maga ? Bizonyosan a legényemtől tudta 
meg. 

KOVÁCSNÉ. Én? Én is itt lakom. De 
én itthon vagyok Maga énnálam van, én 
vagyok a, háziasszonya. 

BATHÖ. A háziasszonyom.No, ez érdekes. 
KOVÁCSNÉ. Érdekes, vagy nem érdekes, 

az most mellékes. Az uram megtudta vala-
hogyan, hogy magánál jártam ma délelőtt.. 

BATHÓ. Az lehetetlen. 
KOVÁCSNÉ. (Gyorsan.) Ugy van. Emii' 

tettem már, hogy a levelemre is mily fél-
tékeny volt. Képzelheti, hogy mi lesz, ha 
el nem tudom vele hitetni, hogy nem vol-
tammagánál. Azonban ezt csak bizza rám .. 

BATHÓ. Kérem, ezt önre bizom. 
KOVÁCSNÉ Egy okos asszony mindig 

rendben tudja tartani a férjét. Azt azon-
ban igazán nem szabad megtudnia, hogy 
ön itt volt . . . 

BATHÓ. Csakhogy nekem már volt sze^ 
rencsém találkozni a kedves férjével. O 
adta ki, ezt a, szobát. 

KOVACSNE Szerencsétlen és megmondta 
a nevét? 

BATHÓ. Eddig még nem. Itt van a be-
jelentőcédulám. 

KOVÁCSNÉ Az istenért, oda ne adja 
neki . . . Önnek el kell innen tűnnie! 

BATHÓ (megfogja a kezét). Pedig de 
régen voltunk egy födél a l a t t . . . 

KOVÁCS (kivii!). A nagysága ? 
SZOBALÁNY (kivül) Jézus Mária I 
KOVÁCSNÉ. Mégpedig mielőtt a férjem 

bejön! (A három mondás majdnem egy-
időben esik s ugyancsak egyidőben Kovács 
már be is ugrott a hátsó ajtón és ráme-
red Kovácsnéra és Bathóra, akik rögtön 
eltávolodtak egymástól.) 

HETEDIK JELENET 
Kovács, Kovácsné, Bathó majd János és 

kelőbb Marianne, Szobalány 
KOVÁCSNÉ (mintha folytatná a meg-

kezdett mondatot). Mielőtt a férjem haza-
jön, nem mondhatok önnek semmit a 
szoba árára vonatkozólag . . . 

BATHÓ (megérti). Igy pedig a szoba 
nekem igen drága. Kénytelen leszek ki-
hurcolkodni 

KOVÁCSNÉ Már pedig nálunk a férjem 
az ur a, háznál . . . 

KOVÁCS (vészesen köhög). Asszonyom I 
, KOVÁCSNÉ (mintha most venné észre). 

A, te vagy édesem ! (Feléje fordul, Bathó-
val együtt, mind a ketten, Bathó és az 
asszony elnevetik magukat ) Ugyan vedd 
le a kalapodat ! 

KOVÁCS (mogorván leteszi az egyik 
kalapot, Bathóhoz megy). És a szoba árát 
méltóztatott a feleségemmel olyan bizal-
mas közelben tárgyalni? Mi? 

BATHÓ (ugyanolyan hangon). Igenis a 

szoba árát méltóztattam őnagyságával 
tárgyalni. (Az asszony hátul kéri, hogy 
ne ingerelje az urát.) 

KOVÁCS. Hát tessék megjegyezni: hogy 
én a vendégeimmel igen udvarias szoktam 
lenni, de nem tűröm, hogy a feleségemmel 
bizalmasan diskuráljanak a szoba áráról. 
A magam feleségével majd csak én dis-
kurálok. 

KOVÁCSNÉ. De Pepi! 
BATHÓ (ugyanolyan kihivó hangon). 

Egészen nyugodt lehet uraságod! Külön-
ben is nekem nem megfelelő : sötét, pisz-
kos és nagyon drága ! 

KOVÁCS (felhördülve). A feleségem ! 
BATHÓ. A szobám! Tehát ki fogok 

hurcolkodni. Amig azonban a legényem 
jön, akár megengedi az ur, akár nem, itt 
maradok a saját tulajdon szobámban ! 

KOVÁCS (dühösen). Kicsoda ez az em-
ber? (Bathóhoz.) Tessék ideadni azt a cé-
dulát! (Nyul a Bathó kezében levő cé-
dula után.) 

BATHÓ (elkapja). Még nem töltöttem 
ki. Uram ! (Köszönöm, és indul a bal hátsó 
szoba felé. Megáll.) Ön most dühös rám, 
uram! De azért fogadjon el tőlem egy 
tanácsot! (Az ajtónál van.) Vegye le a 
másik kalapját i s ! (El a b. h. ajtón.) 

KOVÁCS (méreggel) Uram ! (Lekapja és 
levágja a másik kalapot is a diván elé.) 

KOVÁCSNÉ (tréfásan, de azért zavar-
ban). Mióta szoktál te két kalapot hor-
dani, Pepi? 

KOVÁCS (összefont karral, sötéten). Es 
ha száz kalapot tennék föl, az sem rejtené 
el azt a diszitést, amit neked köszönhetek, 
hüteten asszony ! 

KOVÁCSNÉ (zavarában parodizálni 
akarja). És miféle diszitést köszönhetsz 
te nekem, hütelen asszonynak. 

KOVÁCS (a homlokára üt). És ő még 
tréfálni tud és ő még tréfálni merészel? 
( M e g k a p j a Kovácsné k a r j á t . ) 

KOVÁCSNÉ. Hallod, ez fáj. 
KOVÁCS (a szivére üt). Mi az ehhez a 

fájdalomhoz képest! 
KOVÁCSNÉ (hízelkedve). Hát a szive 

fáj az én uracskámnak! (Simogatja a 
Kovács szivét.) Pedig hát nem panaszkod-
hatik, hogy a felesége nem szereti eléggé, 
hogy a felesége nem viseli gondját eléggé... 

KOVÁCS (kiszabaditja magát). Ellágyu-
lok, megint ellágyulok, érzem, ha ez az 
asszony hozzám nyul, ellágyulok. (A di-
vánon meglátja a párnát, amellyel a fél-
tékenységi jelenetet végigjátszotta, fölkapta 
fojtogatja, legyűri s aztán elégedetten só-
hajtva, kihúzza magát.) 

KOVÁCSNÉ (ámulva, nézi). 
KOVÁCS. Igy ni. Es most térjünk a 

dologra ! 
KOVACSNE (kérdezni akar valamit). 
KOVÁCS Rákiált). Vádlott, üljön le! 
KOVÁCSNÉ (lezökken egy székre). 
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KOVÁCS. Vádlott, feleljen arra a kér' 
désre : hol volt ,ma délelőtt ? 

KOVr CSNE. Édes Istenem, a vásárcsar-
nokban, a Kossuth Lajos-utcán... A rend-
őrségen,. 

KOVÁCS. Mit keresett a rendőrségen? 
KOVÁCSNÉ. Kijelentettem a cselédünket 

és bejelentettem az ujat. 
KOVÁCS. Szófia beszéd. Kinél volt ma 

délelőtt ? 
KOVÁCSNÉ. Az Ida néninél, a szabó-

némnál . • . 
KOVÁCS. Férfiúnál, férfiúnál 1 Ha ugyan 

férfiúnak lehet nevezni az ilyen nyomo-
rult nőcsábítót 1 

KOVÁCSNÉ (csinált ámulattal). Férfiú-
nál ? (Fölháborodva.) Férfiúnál! No de 
ilyet ! , 

KOVÁCS. Hiába háborodik fői nagysád ! 
Mindent tudok ! De nemcsak én, az egész 
világ tud mindent: az utcákon egy kraj-
cárért árulják boldognak, boldogtalannak 
azt az érdekes hirt, hogy Kovácsné ma dél-
előtt meglátogatta Bathó Kálmánt, a hírne-
ves í r ó t . . . O, ha én azt az embert egyszer 
a kezeim közé kaphatnám. . . 

KOVÁCSNÉ. Megint ez az ostoba beszéd. 
Tegnap sikerült a fejéből kivernem és ma 
megint újra kezdi. Hiába mondom és 
ismétlem ezerszer, hogy én nem ismerem 
Bathó Kálmánt Érti : (Szótagolva.) én-nem-
is-merem Ba-thó Kál-mán u-rat — l(Ko-
pogtatás.) 

KOVÁCS (kétségbeesetten). 0 , ha én azt 
az embert egyszer a kezeim közé kap-
hatnám ! 

JÁNOS (a vállán a koszorú, a kezében 
táska, benyit a hátulsó ajtón). Engedelmet 
kérek : Bathó Kálmán urat keresem ! 

KOVÁCS (fuldokolva). Itt . . . minálunk ? ! 
(Rámered az asszonyra és Jánosra.) 

KOVÁCSNÉ (hirtelen). Nincs i t t . . . Itt 
nem lakik Bathó ur ! 

KOVÁCS (lfőzbe akar vágni). Hát a . . . 
KOVÁCSNÉ (erélyesen). Itt nem lakik 

Bathó ur, érti. Hogyan jut eszébe, hogy 
itt keresse. 

JÁNOS. Kérem, ma reggel ez a nagysá-
gos ur ajánlotta, hogy idejöjjünk. Ugy is 
volt, hogy idejön az uram. Talán még 
nincs itt ! 

KOVÁCS (lázasan). Persze . . . persze.. . 
hiszen ez az inasa. A reggeli inas. 

KOVÁCSNÉ (Jánoshoz). Persze, hogy 
nincs itt. (Türelmetlenül.) Látja, hogy 
nincs itt ! 

JÁNOS. Látom kérem. (Cammogva indul 
visszafelé. Magában.) Majd megvárom itt 
az előszobában. (El a hátsó ajtón.) 

KOVÁCS (föl s alá járt izgalmában). Ő 
az . . . nem ő az . . . (A kabátja gombjain 
számolja, s mindig egy lépést tesz hozzá.) 
Ő a z . . . nem ő a z . . . ő az . . . nem ő az . . . 
ő az . . . nem ő az . . . Mégis bemegyek hozzá ! 

KOVÁCSNÉ (aki minden lépést vele tett). 
Mit akarsz tenni! 

KOVÁCS. Be akarok menni hozzá, meg 
fogom tudni a nevét és ha csakugyan 
ő a z . . . 

KOVACSNE. Pepi, az Istenért ! Botrányt 
akarsz a saját házadban. Tönkre akarod 
tenni a feleséged hírnevét, tönkre akarod 
tenni a penziónk hirnevét. . . 

KOVÁCS (hirtelen). Ez igaz! 
KOVÁCSNÉ. Be akarsz menni egy ide-

gekhez, egy ismeretlenhez.. . 
KOVÁCS. Meg kell tudnom, Bathó-e, 

vagy nem Bathó ! 
KOVÁCSNÉ. De ha nem ő az! 
KOVÁCS (hirtelen). Honnan tudod; 

hiszen azt mondtad, hogy nem ismered! 
KOVÁCSNÉ. Na hát gondolom. Hát 

ilyenek a hires irók! Hát láttad te ezen, 
hogy iró. Még az ujja se tentás. 

KOVÁCS (elmélázva). Azt elfelejtettem 
megnézni ! 

KOVÁCSNÉ (ismét nagyon szelíden). 
Azután meg kinek hiszel inkább! egy 
ilyen tötyögő vén inasnak, vagy a tulaj-
don feleségednek. Hát nem voltam és min-
dig hűséges feleséged, hát nem szerettelek, 
hát nem dédelgettelek eléggé. Hát mi pa-
naszod van rám, mondd ! Nem voltál-e 
boldog, mióta a férjem vagy, (Csöndes 
ellágyulással ) nem voltunk-e mindaketten 
boldogok. És ma ilyen csúf gyanúsításokat 
vagdalsz hozzám, éppen ma, amikor va-
lami olyasmit akartam neked mondani . . . 
(Zavartan elhallgat.) 

KOVÁCS (aki alig ügyelt rá, csak a 
szavai zenéiét hallja). Ellágyulok, szavamra 
mondom ellágyulok, ha ez az asszony szól 
hozzám . . . (Fölkapja a párnát és görcsö-
sen szorongatja; fölkiált.) Az az ember, 
a zöld szobában, csak azt tudnám, ki az 
az ember? (Kopogás.) 

KOVÁCSNÉ Kicsoda? Jogász vagy bank-
hivatalnok, vagy valami i l j e s f é l e . . . 

MARIANNE (sürü fehér fátyollal, igen 
egyszerű ruhában, szerényen benyitja a 
hátulsó ajtót és bejön). Bocsánatot kérek: 
Bathó Kálmán urat keresem! 

KOVÁCS. Ahá! (Két nagy lépést tesz a 
bal hátsó ajtó felé.) 

KOVÁCSNÉ (gyorsabb nála s egy lépés-
sel a Bathó ajtaja előtt terem, mintegy el-
állva az utat, majdnem kiáltva). Nincs itt 
Nem lakik nálunk! (A helyzet Kovács— 
Marianne—Kovácsné.) 

KOVÁCS Ne tessék hinni ! En vagyoi 
itt a gazda ! Mivel szolgálhatok ? 

MARIANNE. Itt kell lenni, kérem ! Ne-
kem legalább azt mondta, hogy idejön 
Magas barna, fiatalember. A déli órákban 
jöhetett. 

KOVÁCS. Ahá ! (A párnát fölvette és 
folytogatia.) , 

KOVÁCSNÉ (nyelvesen Mariannehoz 
azzal a szándékkal, hogy eltávolítsa). Kü 
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önben az én házamban az urak nem fo-
gadhatnak hölgylátogatókat — 

MARIANNE. De kérem . . . 
KOVÁCS. Kérem nagysád ebben a ház-

Dan én vagyok az ur ! 
KOVÁCSNÉ. Kicsoda nagysád? Rokona 

innak az urnák? 
MARIANNE (ijedten). Nem vagyok a 

okona! 
KOVÁCSNE. No lássa. A testvére annak 

iz urnák, az anyja annak az urnák, a 
eánya annak az urnák, u g y e nem t 

MARIANNE (hátrál). Nem, nem, nem 
nagyok., 

KOVÁCS. Nem tesz semmit! 
KOVÁCSNÉ. Beláthatja tehát ! 
MARIANNE (sértődötten). Már bocsá-

natot kérek. Nekem azzal az úrral beszél-
nem kell. És beszélni is fogok, 
i KOVÁCS (aki eddig a két asszony közt 
nem jutott,szóhoz, végre megkaparintja a 
beszédet). Es beszélni is fog vele . . . mert 
az az ur itt v a n . . . és nagysád éppen jó' 
fcor jött . . . mert nagysád fogja megmon-
dani, hogy az az ur, az az ur-e ? Bocsána-
tot kérek nagysádtól, hogy egy ilyen csa-
ládi jelenettel szórakoztattuk. Rögtön vége 
lesz, és akkor leszek bátor nagysádot ah-
hoz az úrhoz vezetni. 

MARIANNE. De én igazán nem akarom 
megzavarni ezt a családi szcénát. Nem tu-
dom, nem lesz-e jobb . . . 

KOVÁCS. Csak egy pillanatig fog tar-
tani . . . (Pokoli gúnnyal.) A feleségemmel 
van egy, kis számadásom! 

KOVÁCSNÉ. Kovács! 
KOVÁCS (Mariannehoz). Ha addig mél-

tóztatnék. . . (A bal első ajtóra mutat.). . . 
az én szobám . . . mert ami itt fog tör-
ténni, az nem gyöngéd női füleknek való ! 
(Betessékeli Mariannet.) 

MARIANNE (nagy zavarban). Kérem 
uram . . . de uram . . . (Be a szobába.) 

KOVÁCS (összefont karokkal némán áll). 
KOVÁCSNÉ (előrejött a Bathó ajtajától, 

minden erejét összeszedve). En pedig azt 
mondom neked, hogy, aki igy bánik az 
ártatlan feleségével, megérdemli, hogy meg-
csalják és ha folytatod ezt a bánásmódot, 
meg foglak csalni . . . 

KOVÁCS. De . - . 
SZOBALÁNY (be a hátsó ajtón). Nagy-

sága kérem, az uj leány van itt. Helybe 
állott. (El.) 

KOVÁCSNE. Megyek. (Kovácshoz). Ha 
pedig azon az ajtón (A Bathó ajtajára mu-
tat.) mindezek után is be mered tenni a 

lábadat, attól a perctől fogva nem vagyok 
többé a feleséged! Erted? Zsámfuteramá-
ter! (Büszkén el a nátsó ajtón.) 

KOVÁCS (sóbálvánnyá meredve néz 
utána)., 

KOVÁCSNE (kivül iszonyú csör-pörrel). 
Micsoda rendetlenség ez. Hát ilyen egy tisz-
tességes leány, amikor helybeáll. Nekem 
nem kell kalapos cseléd! Hiszen maga ki 
van festve. Micsoda világ cifrája, nézze meg 
az ember. Zsámfuteramáter ! (A csör-pör 
tovább is hallatszik, de halkabban.) 

NYOLCADIK JELENET 
Kovács majd Kovácsáé, aztán Bathó, Kovács 

KOVÁCS (aggódva fülel). Az uj cseléd 
is jókor állt helybe ! (Hirtelen elszántság-
gal.) Pepi légy férfi, s ne hitvány gyönge 
báb ! (Két lépést tesz Bathó felé.) Be kel-
lene mennem és nem merek bemenni ! Az 
asszony bűnös, ez világos: de ugy viseli 
magát, mintha ártatlan volna, ez is vilá-
gos. Pepi, iszonyúan gyönge vagy vele 
szemben, ez is világos! Csak akkor tud-
nál erős lenni, ha megcsíphetném őket; 
amikor nincs tagadás, nincs kibúvó 1 (Ré-
mesen.) Együtt ! kettesben ! (Keresgéli a 
helyet, hová bújhatna el.) Mert az asszony, 
ha bűnös, ő hozzá megy először. De hol ? 
De hol ? (Megbotlik a kalapjában, amelyet 
az imént elhajított.) A kalapom ! (Le akar 
érte hajolni, de nehezen megy, hát letér-

Klein-féle szappanok és koz-
metikai cikkek 
(vu, Dok-u. íj. Tai.: j. 123-so.) a leg jobbak 5 

ü l l m a n n 
Sózssf 

legújabb bas- és csipö-
füző-műterme 
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del és szembe kerül a chaise longue nyílá-
sával.) Megvan! (Hirtelen a chaise longue 
alá bújik, a terítőt magára huzza.) 

KOVÁCSNÉ (háttal jön befelé). Elme-
het, nem tartom meg. A könyvét is viheti. 
Ilyen szobalányt. (Megfordul.) Ezek a mai 
cselé . . . (A szó megakadt a torkán lát-
ván, hogy egyedül van, Hirtelen körül-
néz, előrejön, belenéz a szoba sarkaiba, 
sehol sem lát senkit, lábujjhegyen, de 
gyorsan Bathó ajtajához szalad, kopog.) 

BATHÓ (kinyitja az ajtót, megjelenik az 
ajtóban). Maga ? 

KOVÁCSNÉ. Ssst! Az Isten szerelmére 
kérem, ne várjon senkit és semmit, tá-
vozzék azonnal. A férjem mindent tud! 
(A kanapé nagyot n>őg és megmozdul. 
Kovácsné halkan sikolt.) 

BATHÓ (egyidejűleg). Valaki! (Behúzza 
Kovácsnét az ajtón. Az ajtó becsukódik. 
A kanapé megindul és nekimegy az ajtó-
nak, fölfordul.) 

KOVÁCS (előugrik a fölfordult kanapé 
alól, dörömböl az ajtón). Nyissák ki ! Bathó 
ur, nyissa ki ! 

BATHÓ (belül). Ki az, mi tetszik! 
KOVÁCS. Nyissa ki az ajtót ! A felesé-

gem benn van! Nyissa ki az ajtót, vagy 
vagy betöröm ! 

BATHÓ (belül). Ha szavát adja, hogy 
három lépésnyire áll az ajtótól, kinyitom 1 

KOVÁCS. Nyissa ki az ajtót vagy be-
tőröm ! 

BATHÓ (belül). Igen, vagy nem ? 
KOVÁCS. Jó, majd azért is számolok ! 

Igen! (Három lépést tesz az ajtótól.) 
BATHÓ (kiugrik az ajtón, beteszi, s mire 

Kovács odaugrott, bezárja, a kulcsot zsebre 
teszi). Most pedig értsük meg egymást ! 

KOVÁCS. Én teljesen értem önt ! A fele-
ségem benn van az ön szobájában ! Hol 
a pisztolyom? Vagy igaz, nincs is pisz-
tolyom ! 

BATHÓ. Az én szobám, az én szobám! 
KOVÁCS. Be fogok menni, vagy a fele-

ségem jöjjön ki. 
BATHÓ. Ön nem fog bemenni, mert 

azzal a szobával én rendelkezem. Kivettem 
és megfizetem az árát. (Bankót vesz elő.) 

KOVÁCS. Kell is nekem az ön rongyos 
pénze ! (Elveszi és zsebregyüri a bankót.) 
Be fogok törni ! Aranka, gyere ki ! 

BATHÓ. Odabenn nincs semmiféle 
Aranka ! 

KOVÁCS. Most már beszélhetnek! 
tulajdon szememmel láttam, amikor 1 
ment ! 

BATHÓ. Az nem lehet ! Hisz itt a sa 
bábán nem volt senki, amikor . . . (Esz; 
veszi, hogy elszólta magát.) 

KOVÁCS (észreveszi az elszólást). Há . 
(Nekiront Bathónak.) Be fogok men: 
Ólők, vágok, zúzok . . . 

BATHÓ (útját állja). Legyen esze ! 
KOVÁCS (fölháborodva). A saját t 

zamban nem engedik megfojtani a sa 
feleségemet! Ez mégis hallatlan! F 
Ázsiában vagyunk I Hát ez a jog, tőrvé 
és igazság ! De nem addig az ! 

BATHÓ. Eddig az ajtóig őn az ur 
házban, azontúl én ! (Marianne megjelec 
az ajtóban, ahová Kovács elküldte. Bat 
nagy meglepetéssel.) Marianne ! 

KOVÁCS (Kovács háttal áll neki). / 
hiszi az ur 1 Na hát majd megmutató 
hogy minden kakas ur a maga szemeté 
Nem enged a z u r ! (MarianneintBathón: 
hogy ne törődjék ő vele.) Azt akarja, ho 
rendőrt hivják, azt akarja, hogy a tulajd 
ajtómat rendőrrel töressem be! Hé Ma 
rendőrt! (Indul a hátulsó ajtó felé.) 

Nyaralók figyelmébe 
KOZMETIKA LEGMODERNEBB 

Telefon : J . 125—78. 
WALTON ANNA MARIA orrostanhsllgatónO 
műt -rm*ben. Mn»eam kSrut 10 I. en 
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WILHEIM ARTÚR Kőtazergyár <i egiszai 
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Ö RÜGCON** 

GULYÁS PÀL, f ö u r l c i p é s 
b e l g a k l r . h e r c e g i s zâ l l l t i 

IV., Kaplony-utca 3. szám 

Pannlgl-
gasse17 

Magyar, ha Bécsbe érkezel, 
A gyomrod ellen vétkezel» 
Ha nem Lantosnál étkezel. 

Pannlgl 
gasss Yí 
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KILENCEDIK JELENET 
Kovács, Batkó, Marianne, János, Rendőr, 

Kovácsné 
JÁNOS (jön a hátsó ajtón). Egy rendőr 

keresi . . . (Észreveszi Bathót.) Á . . . akar 
a nagyságos úrral beszélni ! A mi rend-
őrünk, tetszik tudni, a délelőtti . . . 

KOVÁCS. Rendőr! Soha jobbkor! 
Majd megmutatom én! Kérem biztos ur! 
(Rohan az előszobába, onnan hallatszik 
a hangja.) Kérem biztos ur! Itt egy 
hallatlan eset történt 1 Sziveskedjék 

f a z o n n a l . . . 
6 RENDŐR (az előszobából). Én nem 

azér gyüttem kérem. Én nem azér 
gyüttem kérem. Első az én dolgom! 

KOVÁCS. Tessék csak jönni . . . (Meg-
jelenik az ajtóban a rendőrrel.) 
' MARIANNE (abban a pillanatban, 
amikor Kovács kimegy, átröpül a szín-
padon Bathóhoz), Mindent hallottam! 
(Ellentmondást nem tűrő hangon.) 
Nyissa ki ! 

BATHÓ (esze nélkül engedelmeskedik 
és kinyitja az ajtót). 

MARIANNE (beszól a szobába). Mene-
küljön, asszonyom ! 

KOVÁCSNÉ (kisuhan a szobából, el 
a bal elsőbe, ahol Marianne volt). 

MARIANNE (el a Bathó szobájába). 
JÁNOS (mosolyogva). Tessék rám 

bizni az egészet, majd eligazitom én! 
BATHÓ (becsukta az ajtót. Mire Kovács 

és a rendőr jönnek, minden,, az előbbi 
állásban van. Az egész a lehető leggyor-
sabban megy. A szavak értelme egészen 
mellékes). 

KOVÁCS. Itt egy rendkívüli esetről van 
szó . . . „ 

RENDŐR. Az én dógom se mindennapi. 
Engem pofonütöttek . . . (Bathót észre-
véve.) Ennek az urnák a házában . . . 

KOVÁCS (esenkedve). Kérem, biztos ur ! 
RENDŐR (elhárítja Bathóhoz). Maga az 

az ur, mi ? , 
BATHÓ. En vagyok! 
KOVÁCS (ugyanugy). Kérem, biztos ur ! 
RENDŐR (ugyanugy). Hát azt az asz-

szonyt kerestük a Filatori gátnál, meg a 
Törökvészdülőben : nem lakik ott I 

BATHÓ. Keressék talán még a Vezér-
dombon, a Normafa-uton és az óbudai 
hajógyár-utcában . . . 

KOVÁCS (mint fenn). Kérem, biztos ur! 
RENDŐR (mint fenn). Az ur hamis 

cimet mondott be, az ur el akarja dugni 

azt az asszonyt, aki en;em p o f o n ü t ö t t . 
Tetszik tudni, mi ez: órgazdaság. En 
tudom a törvényt! Megmondja az ur, hol 
lakik az az asszony, vagy gyün velem a 
főkapitányságra. 

BATHÓ. Magam sem tudom ! 
RENDŐR. Velem gyün az ur ! 
KOVÁCS (végre szóhoz jutott). Kérem 

biztos ur ! A kulcsomat tessék tőle elvenni. 
A feleségem bezárta a szobájába. A saját 
házamban. Tessék betörni az ajtót és ki-
hozni a feleségemetl 

RENDŐR. Megint asszony van az urnái ! 
Csak nem a Kovácsné! 

KOVÁCS. Debogy nem ! Hiszen mondom, 
hogy a feleségem, született Kovács Józsefné. 
Tessék csak bemenni biztos ur! (Bathóhoz.) 
Majd megmutatom én ! 

RENDŐR. Kovácsné ! Oda ugyan nem ! 
Annak mán ismerem a kezejárását ! 
(Bathóhoz.) Hanem az ur nyissa ki az 
ajtót, mer mindjá lesz ekkis rendőri 
butálitás ! 

BATHÓ. Kérem, kérem ! Tudja, hogy én 
a rendőrségnek nem állok ellen. 

RENDŐR fbeszól, elkapja a fejét). Gyüj-
jön ki a nagysága! 

ELITE KÉZIMUNKA-KEbENGYEH AZ Bpest, VII, Erzsébet-kSrut 23. 
(bejárat a Wisselínyl-űtcíról|. 

Függöny. itfyteritff, vitrage, iparmfivészi, előnyomda, rajzmű-
terem, gobel in KépeK. ajour, himzff i i v i l lanyerőre berendezett 
fehérnemü-KonfeKcionáló gyár. VidéKre pontosan és gyorsan szállít 
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KOVÁCS (a párnával birkózva ahova, 
hátrált). Gyere ki kígyó, gyere ki viperái 

MARIANNE (kijön, még mindig fátyo-
los). Uram ! 

KOVÁCSNÉ (ugyanekkor Kovács háta 
mögött, jött előre a bal első szobából). 

KOVÁCS (mintha a guta ütötte volna 
meg). A . . . é . . . Hogy.hogy . . . Ez nem 
a feleségem . . . Nagysád ugy-e nem a fe-
leségem ? 

MARIANNE. Nem én, nem vagyok a 
felesége ? 

KOVÁCS. Hát a feleségem ? Hiszen az 
volt odabenn! 

KOVÁCSNÉ (a legnagyobb megvetéssel). 
Én ? Te álmodol ! 

KOVÁCS. De magyarázd meg . . . 
KOVÁCSNÉ. Neked? Megvetlek. (Átmegy 

előtte Mariannehoz.) Köszönöm ezerszer, 
hogy megmentett . . . 

MARIANNE. Szót sem érdemel ! Magam-
ért tettem. 

RENDŐR (aki eddig nagy értelmetlen-
séggel nézte a gyors jelenetet). Akkor hát 
rendbe' vónánk. (Mariannehoz.) Kovácsné, 
maga velem jön. (Ráteszi a kezét.) 

BATHÓ (elvonja tőle Mariannet). Hallja, 
kikérem magamnak, hogy maga erre a 
hölgyre rátegye a kezét. 

KOVÁCSNÉ. Jézus-Mária, ez az asszony 
bajba kerül miattam . . . 

RENDŐR. Mán pedig az én kezem a 

törvény keze. Gyüjjön Kovácsné! (Meg 
akarja fogni ) 

BATHÓ (elháritja). Ez az asszony itt nem 
Kovácsné, ehhez magának semmi köze . . . 

KOVÁCS (aki összeroskadva, tépelődve 
ült, kezdi megérteni, hogy,őt kijátszották). 
Ó, én szerencsétlen férj ! Ó, én szamár ! 

RENDŐR. Hát kicsoda? Valami afféle, 
aki csak ugy mászkál az urakhoz ! 

BATHÓ. Hallja ! Mindjárt erőszakot kö-
vetek el magán én is ! De ugy még rend-
őrt el nem vertek! (Lecsillapodva.) Ez a 
hölgy a menyasszonyom ! 

MARIANNE (félkarral átöleli Kálmánt, 
érezhető örömmel). A menyasszonya va-
gyok, nem hallja ! 

RENDŐR. Az nekem mindegy : a pofon 
csak pofon! Tessék levetni a fátyolt. 

BATHÓ. Azért sem vetjük le. (At Ko-
vácsnéhoz.) Aranka, Aranka, maga miatt 
vége egy assz,ony jó hirének ! 

KOVÁCSNÉ. Bathó, hát minek tart en-
gem. Nem fogom engedni I 

MARIANNE. Kérem, rendőr ur, igen szí-
vesen ! (Leveti a fátyolt.) 

KOVÁCSNÉ. Marosi Marianne ! 
JÁNOS,; A nagyságánk. 
RENDŐR, A kerepesi-uti színháztól ! 
KOVÁCS (egy percre kizökkenve a bá-

natból). A Marosiné! 
BATHÓ. Látja ! Mit mondtam ! 
KOVÁCSNÉ. Ezt az áldozatot nem foga-

mmr IZSA'K 
á r u h á z , 

Budapest, VIII. ker9 Rákóczáut 57fB-
Luther-ház. — Telefon; József41-74. 

FONALARU: 
Korona 

Valódi francia gqapjuíonal dekája 120 
Valódi angol gijapjufonal dekája 110 
Különleges min. gyapjufonal „ 150 
Valódi hibu5sa~fonal dekája — 190 
I.-r. zsemperselyem minden színben 2 5 0 
Kötött ruha 1 8 0 0 0 
BIuz 4 5 0 0 
Kabát 15 .000 
Gomb, szalag, 

HAIISNYA : 
Korona 

Cérnafátyol 3 9 0 0 
5odrott se lyem 5 9 5 0 

[Du5zlinflőr minden szín-

árnyalatban . . . 3 5 0 0 

Fürdőtrikó, női 3 5 0 0 
Fürdötrikó, férfi 3 8 0 0 

csipke, gyöngyd iva tövek , öv-csaltok 
nagy vá lasztékban. 

••——-cOOíS^j- -
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dom el! A férjemnek majd megjön az 
esze ! 

RENDŐR (udvariassn szalutálva). Isme-
rem én a nagyságát. Én szoktam elhaj-
tani a gyerekeket a színház elől, amikor 
a hatosokat kérik a tapsolásért. (Előveszi 
a jegyzőkönyvét.) Hát a nagysága bevallja... 

BATHÓ. A nagysága semmit sem vall 
be. Nem elég magának, ha azt mondom, 
hogy a menyasszonyom . . . (Joób meg-
jelenik a bal hátsó ajtóban.) 

TIZEDIK JELENET 
Előbbiek, Joób majd Cserepyné, Bin 

JOÓB (visszaszól). Csak a kalapomat 
keresem meg. (Meglátia Bathót.) Nini, Kál-
mán . . . (Elörejön.) Kedves Kálmán, örü-
lök, hogy látlak. Olvastad az esti lapokat ? 
Az van bennük, hogy p lag izá l tá l . . . Egy 
éppen itt van nálam . . . (Ki akarja venni 
a zsebéből.) 

BATHÓ. Hagyj békét, éppen te Jsellesz 
még ide.,, 

RENDŐR. Az ur tehát azt adja elő, hogy 
a menyasszonya . . . 

JOÓB. Valami baja van a rendőrrel! 
RENDQR. Volt ott délelőtt a lakásán... 
BATHO. Ugy van. És vállalom a fele-

lősséget a tetteiért. 
JOOB (Bathóhoz, melegen kezet fog vele). 

De,1 édes Kálmán, hát; mért nem szólsz 
nekem, a legjobb barátodnak ! 

RENDŐR. És mivel tudja bizonyítani, 
hogy csakugyan a menyasszonya volt az, 
aki . . . . 

JOÓB. Bocsánat, biztos ur ! Én vagyok 
ennek az urnák tanuja. Joób László belügy-
miniszteri tiszteletbeli címzetes segédfogal-
mazó jelölt . . . 

RENDŐR (mereven szalutál). Méltósá-
gos ur ! , 

JOÓB. Én ott voltam ennek az urnák 
a lakásán, és ennek az urnák a legjobb 
barátja vagyok és bizonyíthatom . . . 

BATHÓ. De, kérlek . . . 
JOÓB. Hagyd csak. Majd megmutatom 

én, mi a barátság ! (Folytatva.) És bizo-
nyíthatom, hogy ennek az urnák a meny-
asszonya volt ott a lakásán ; de azonkivül 
itt van ennek az urnák menyasszonya is, 
aki ugyanezt fogja bizonyítani 1 

BATHÓ (ijedten). A menyasszonyom! 
RENDŐR (Mariannera mutatva). Tudom 

én azt. méltóságos uram ! 
JOÓB (büszkén). No hát ! (Indul hátrafelé.) 
BATHÓ (megfogja). De, Laci, kérlek 1 
JOÓB. Semmi hálálkodás ! (Lerázza.) 

Majd én megmutatom, hogy mi az igazi 

barátság ! (A bal hátsó ajtón beszól.) Höl-
gyeim. egy szóra ! 

KOVÁCSNÉ (aki közben átkerült Marian-
nehoz). Ön nagyon nemesen, nagyon szé-
pen viselkedett. De minden áldozatnak 
van határa ! 

MARIANNE Az enyémnek nincsen! 
KOVÁCSNÉ. Nem tűröm, hogy miattam 

elveszítse a jó hirét! 
MARIANNE. De én el akarom vesziteni 

a ió híremet! 
KOVÁCSNÉ. Nemes lélek! Meg fogom 

önnek hálálni, de az áldozatból elég. Ha 
hibáztam, viselem a következményeket ! 

MARIANNE. Nem engedem, asszonyom. 
Egy élet boldogsága függ ettől. 

KOVÁCSNÉ. Ne féltse az én boldogsá-
gomat. Majd megmagyarázom a férjem-
nek. (Megcsókolja Mariannet és egy ön-
feláldozó pózban megáll.) 

HENNA 
hajfestésben speclálista 

VÁGÓ VIKTOR 
BUDAPEST, 

Vili., Rákóczi -ut 57/b. 
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(A beszéd alatt bejöttek a b. b. ajtóból 
Cserepyné és Biri.) 

RENDŐR. Megint két hölgy! (Levette a 
csákóját, s egy kendővel zavartan töröl' 
geti a fejét! Látszik, hogy mindjobban 
belekábul.) Hát kérem, most már azt tes-
sék megmondani nekem, hogy ki volt ma 
délelőtt ennél az urnái? (Bathóra mutat.) 

MARIANNE. Én vo l tam! 
KOVÁCSNÉ. Nem igaz, én vol tam! 
CSEREPYNÉ. Két asszony! A leendő 

vömnél ! Szodoma és Gomora ! Ne nézz 
oda, Biri ! (Betakarja a Biri fejét.) 

KOVÁCS (a feleségének akar rohanni). 
Vipera, megfojtalak! 

BATHÓ (föltartja, mire Kovács a pár-
nának esik neki ; Bathó Cserepynéhez). 
Mama. kérem, tévedés van . . . 

JOÓB (mosolyogva). Egyik sem, biztos 
ur, a menyasszonya volt nála, amint az 
az ur mondta,! 

CSEREPYNÉ (megvetőleg). Fájdalom, mi 
voltunk nála ! 

RENDŐR (Cserepynéhez). Hát a nagysága 
a menyasszonya ? 

CSEREPYNE. Azt ugyan nem köszönné 
meg I 

JOOB (Birire mutat). A kisasszony a 
menyasszonya ! 

RENDŐR (bután). A kisasszony? 
BIRI. Igenis, rendőr ur ! 
RENDŐR (Mariennehoz). Hát a másik 

kisasszony a színháztól ? 
MARIANNE. Én is menyasszonya va-

gyok ! „ 
RENDŐR. Maga i s ! Tyhű, hiszen ez az 

ur házassági szédelgő I (Kovácsnéhoz.) Ta-
lán maga is a meny. . . ? 

KOVÁCS. Szamár ! Hát nem látja, hogy 
a feleségem, született Kovácsné ! 

RENDŐR (leül egy székre, annyira meg 
van zavarodva). Hát maga a Kováciné ! 

MARIANNE. De én voltam a Kovácsné! 
RENDŐR (nyöszörgő hangon). De maga 

volt a Kovácsné ! Fiu vagyok én, vagy 
lány? (Előveszi a fütyülöjét, fütyül.) 

MIND. Mi az ? Mért fütyül ? Mi a fenét 
fütyül? „ 

RENDŐR. Olyan bajban vagyok, kérem. 
A rendőr mindig fütyül, ha bajban van. 

KOVÁCS (átment Kovácsnéhoz). Előre, 
asszonyom, a bosszú órája ütött ! (Indulni 
akarnak.), 

RENDŐR (erőt vesz magán). De a jégen-
kopogóját ! (Útjukat állja.) Majd csak ve-
lem jönnek ! 

CSEREPYNE (megvetőleg végigmérve 
Bathót). Azt hiszem, kedves Joób, mehe' 
tünk ! 

RENDŐR. De a rézangyalát ! Csak a 
főkapitányságra ! 

János (Bathó mellett). Tessék rámkenni 
mindent. nagyságos ur ! Tudom én a 
módját ! Tüntettem én eleget annak idején ! 

MARIANNE (átment Bathóhoz). Ha nincs 
ellenére, Kálmán, menjünk tán karonfogva. 
Látja, ezt se hittem, hogy a rendőrségen 
keresztül jutok el a paphoz! (Mind indul' 
nak. A rendőr hajtja őket.) 

(Függöny.) 

M ű v é s z i f é n y k é p é s z e t 

„ M O N A LISA" 
E r z s é b e t - k ö r u t 20 . T e l . 

C I P O S A L O N 
BUDflPEST.VI. 
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A h í rneves iró l e g p o m p á s a b b tör ténelmi e lbe-
szélései . Kapható é s megrende lhe tő a „Színházi 
Ele t" könyvesbo l t j ában , VII., E rz sébe t -kö ru t 2 9 

KONTOR és KELEMEN llVs* 
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Ö kir. fenséee József HSherceg ur kamarai »zállitója 
BUDAPEST, IV., MUZEUM-KŐRUT 5. SZÁM. 

Francia és angol illatszerek, kozme-
tikai különlegességek és az összes 
szinházi kellékek eredeti beszerzési 
forrása . Telefan ; József 103-21. 

CipőkülönlegességeK Ä Ä 
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H A R M A D I K F E L V O N Á S 
z ügyeletes tisztviselő szobája a rendőrsé-
n : a rendes hivatalos bútorzat, két iró-
ztal ; balról egy a fogalmazóé, hátul közel 
izzá egy a rendőrirnoké, piakátok, hir-
itmények, menetrend, szinlapok a falon, 
it ajtó : hátul a főbejárás a folyosóról, jobb-
1 egy kis ajtó. Három pad. Ugyanaznap 
tefelé, középütt villamos lámpa, amely az 

irnok mögött a falon eloltható.) 
ELSŐ JELENET 

'.ndörfogalmazó, Rendörirnok, Irodaszolga, 
Csurapé Benedek 

FOGALMAZÓ (ül az asztalnál, a körmét 
szkálja). 
CSURAPÉ (fehér kendővel föl van kötve a 
írja, ül a fogalmazó előtt egy padon). 
ÍRNOK (hadarva olvas). Előttünk megjelent 
surapé Benedek, magánzó, evref, laknyolc-
irület Futó'utca 29., panaszolja, hogy az 
6. sz. közúti villamos kocsi a Deák-téri 
egállónál nem állt meg, ugy, hogy ő, ami-
)r abban a hiszemben, hogy a kocsi meg 
g állni, leszállt, ennek folytán karját törte, 
éri a kocsivezető megbüntetését és káitéri-
si igényei megállapítását. A vizsgálat során 
iigazolódott, hogy a kocsivezető nem tart-
in be az előírást, a megállóhelyen rendes 
ibességgel robogott keresztül. 
CSURAPÉ (magában). Megállj gazember I 
ajd lecsukatlak én ! 
FOGALMAZÓ (hanyag előkelőséggel). Csu-
ipé. álljon föl ! 
CSURAPÉ (föláll). 
FOGALMAZÓ. Van valami észrevétele a 
gyzőkönw ellen? 
CSURAPÉ. Semmi, instálom! 
FOGALMAZÓ. Az eset nekem nem égé-

sén világos ! Önnek a Deák-téren volt dolga ? 
da készült? 
CSURAPÉ. Nem én, kéremalássan ! 
FOGALMAZÓ. Hát miért akart mégis a 

eák-téren leszállni ? 
CSURAPÉ (zavartan). Útközben . . . ugy 

reztem . . . valami ugy h a j t o t t . . . hogy 
[álljak le. 
FOGALMAZÓ. De ha nem a Deák-térre 

észült, hát leszállhatott volna a következő 
llomáson is. 
CSURAPÉ (élénken magyarázva). Nem lehet 

érem, mert a Deák-téren tul aztán sokáig 
incs olyan helyiség . . . (Hirtelen megáll.) 
[át persze, hogy a Deák téren kellett leszál-
inom. 
FOGALMAZÓ. A robogó kocs i ró l . . . Nem 

Írhatott egy kicsit? 
CSURAPÉ (komoran). Nem várhattam. 

(Szünet.) De kérem, hiszen azért tettem pa-
naszt, mert a kalauznak meg kellett volna 
állni. Hiszen ott megálló van. 

FOGALMAZÓ. Elég. Álljon föl. 
CSURAPÉ. Már állok. 
FOGALMAZÓ. Az mindegy. Kihirdetem az 

Ítéletet : Panaszos Csurapé Benedek, aki a 
teljes sebességgel haladó 526. sz. villamos 
közúti kocsiról menetközben leugrott s ezál-
tal a 190.118. sz. főkapitányi rendelet cé pont-
ját megsértvén, személyi biztonság elleni ki-
hágást követett el, ami nevezett egyén kar-
törése által is igazoltatott, kétnapi elzárásra 
és 50 korona pénzbirságra Ítéltetik, súlyosító 
körülményül szolgálván, hogy a kihágás kö-
vetkezményeként a kartörés tényleg előállott 

ARISNYA 
• f e t a 

•ipa-
ix i ib tn 

LUKACS 6a P Á S Z T O R 
u*»pm, En<tm-iu« i t . 
(Ml KMI|l-MlitttM( ««'"*»* 

A R A N YS ZÖ KÉVÉ 
változtatja haját a felülmúlhatatlan Hyvarjon» 
fé le „Ono" GOLDEN HAIR WASH. Ára 800 
kor. Főraktár : Török József gyógyszertár R.-T. 
Király-u. 12. és Róna drogéria, József-körut 50. 

ZILAHY LAJOS 

HALÁLOS TAVASZ 
Egy tragikus szerelem megrázó története. Kap-
ható és megrendelhető a „Színházi Élet" könyves-

bolt jában, VII., Erzsébet-körut 29. 

N e s a j n A I J a a fáradtságot, keress« 
fel a Renaissance-mozi mellett levő 
Löhner szUcsáruháseat, (Nagy-

m e z d - u . 4 0 ) , ahol az összes 
szücsárukülönlegességeket leg-

szolidabb áron beszerezheti. 

Megjelent 
ÚJVÁR/ LAJOS NOVELLÁS KÖNYVE 

Esthainali csillag 
Kapható a „Színházi Éle t" könyvesbolt jában 

VII., Erzsébet-körut 29. 

IIS Francia selymek, szövet«, 
i?J« V9JCS3I » # ® A $ 0 grenaüinok.KöíStt-szŜiíi aw»«*®**, iv., KOfteNAHSRcsa-uTCA », S&&M, árok (italos osztáíy) 
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, CSURAPÉ (a legnagyobb fölháborodással). 
Én? Engem? És a kocsivezető ! 

FOGALMAZÓ (a körmét piszkálva). Tessék 
fölebbezni I 

CSURAPÉ. A királyig apellálok ! Ez disz-
nóság. 

FOGALMAZÓ. H U S Z korona rendbüntetés ! 
CSURAPÉ. Nekem törik ki a karom és en-

gem Ítélnek el !. 
FOGALMAZÓ. Szolga, ve/esse el az embert! 
SZOLGA. Gyüjjön az ur ! (Megfogja Csu-

rapét és kiviszi.) 
CSURAPÉ. Ez állam ! Ez rendőrség ! (Ma-

gyarázva a szolgának.) Nekem muszáj volt 
leszállnom . . . (El.) 

FOGALMAZÓ (nyújtózik, keresgél az asz-
talfiókjában). A gallérom ! Hol van a gallérom? 
Meg a szekfüm? 

ÍRNOK (fölugrik). Az irattárban, kérem ! 
FOGALMAZÓ. Hányszor megmondtam ma-

gának, hogy amikor az orfeumban vagyok 
inspekciós, mindig itt legyen a fiókomban a 
gallérom és a szekfüm ! 

ÍRNOK. Még egy Ítéletünk van kérem alás-
san előbb ! 

FOGALMAZÓ. Micsoda ítélet ? 
ÍRNOK. Bizonyos Szvoboda, utcai csopor-

tosulás. (Odaadja neki az írást.) 
FOGALMAZÓ. Á igen. (Szolgához.) 

Hivja be ! 
SZOLGA (kikiált). SzvobodaI Szvoboda! 

MÁSODIK JELENET 
Előbbiek, Szvoboda 

FOGALMAZÓ. Szvoboda, meg nem enge-
dett csoportosulás ügyében a következő itelet 
hozatott. (Szvubodához.) Álljon föl ! 

SZVOBODA. Le sem ültem kérem 1 
FOGALMAZÓ. Az mindegy. ítéltetett: a 

kihágás beigazoltatván, öt korona birság. 
Megnyugszik? 

SZVOBODA. Meg kérem ! 
FOGALMAZÓ (nézi az irást, amiből olva-

sott). A foglalkozás-rovat nincs kitöltve. Mi-
csoda dolog ez, xrnok. Én kapjak magáért 
orrot! (Szvobodához, tollat vesz a kezébe.) 
Mi a foglalkozása ? 

SZVOBODA (büszkén). Hirlapiró ! 
FOGALMAZÓ (kárörömmel). Hirlapiró? 

(Hirtelen.) Az Ítéletet rosszul olvastam. (Újra 
olvassa.) A kihágás beigazoltatván, ötszáz 
korona birság ! Megnyugszik ? (Fölkel, át-
megy a jobbajtóhoz, be, mindjárt ki a ke-
zében egy kis csőn aggal, amelyet kibont.) 

SZVOBODA. Meg, kérem. Én rajtam úgyse 
lehet behajtani. 

FOGALMAZÓ. Elmehet ! 
SZVOBODA (el). 
SZOLGA (kikíséri. El hátul). 

ÍRNOK. Itt van kérem az orfeumi galléi 
meg a virág ! (Leteszi mindkettőt az asztalra 

FOGALMAZÓ (aki a zubbonyáról az ala 
csony gallért már lekapcsolta, fölteszi a ren 
geteg magas orfeumi gallért, s a dragonjábi 
belefűzi a szegfűt. A zsebéből fehér keztyü 
vesz ki. Az irnokhez). Tanulja meg Takács 
hogy az egész rendőri szolgálat nem érn< 
egy ütet taplót, ha az ember néha-néha nen 
kapná meg a színházi meg az orfeumi in 
spekciót ! 

HARMADIK JELENET 
Fogalmazó, írnok, Szolga majd Rendőr 
SZOLGA (jön hátulról, jelent). A 128-a 

rendőr van itt ! 
FOGALMAZÓ (idegesen). Már megint ! 
SZOLGA. Előállított egy csomó embert. 
FOGALMAZÓ Emiatt a rongyos 128-a 

miatt elkésem az orfeumból. Bújjon be. 
SZOLGA (kinyitja az ajtót). A 128-as! (E 

az ajtón.) 
RENDŐR (bejön, szalutál, leveszi a kalap 

ját). Alássan jelentem : előállítottam nyol 
embert ! 

Lzüsi evőkészleiek 

Qjx/fyelÁ Wgjulor* 
Bpest, IV. ker^ f i Muzeum-korul V 

Bőröndöket és bőrdiszmü-áruciKKeKet 
j u t á n y o s á b a n M M S . 

Budapest, Sé lyom-utca 22. (Lipót-körat sarkán) 
V Á L L A L : Javítások«', átalakításokat a legizKsesebb kivi-

telben. — Mindenféle bő rá ra t raktáron tartok 

• o l r á c á f r íesli, irtjo, íökaritji 
L SSSSSZ Sírosser, 

Szontágh Erzsébet 

9 házicipo otthoni bészltése 
Kitűnő gyakorlat i u tmuta t á s háziiparral foglal-
kozók r é szé re . Kapható é s megrende lhe tő a 

„Színházi Élet" könyvesbol t jában 

V | » g B U D A P E S T , T., 
n o n a c s i s z a b a d s a g - t í i í 
MUnleoessM. Í.AY, M Ï S » 

• • _ ? _£. B B M. hölgyek arcáró l , ka r j á ró l vég leg kiirt ja fe le lőséggel P O L L Á K 
M 9 I 1 W 9 5 9 l £ 9 * SAROLTA 20 éve fennál ló kozmetikai in tézete , B u d a p e s t , VI., 

1 a ï 1 Ä s ß- ma B f i Ç r í f p I A n d r á s s y - U t 38 . I. „Miracle" hajel távol i tószer szé tküldése utas i -
B a M i y f Ä I ^ B a e g R f e i tassa i . Szépségápo lás . Szemölcs i r tás . Prospektus . •«»•••-»••^•n.n 
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FOGALMAZÓ. Nyolc embert ! (Az óráját 
nézi.) Okvetlenül elkésem ! Már megint ! Ma-
gának nagyon sok baja van a polgári elem-
mel ! Hiszen délben is itt járt ! ! 

RENDŐR. Alássan kérem, én pofon vagyok 
ütve i 

FOGALMAZÓ. Már megint! Hiszen délben 
is azt panaszolta. Hát magát délelőtt is, dél-
után is mindig fölpofozzák ! 

RENDŐR. Alássan kérem, még_ mindig 
ugyanarról a pofonról van szó ! (Örömmel.) 
De most megvannak a tettesek ! 

FOGALMAZÓ. Hát többen vannak? 
RENDŐR. Cs?k egy van instálom, de nem 

tudok közlük kiokoskodni. 
FOGALMAZÓ (az óráját nézi). Az ember-

nek ezen a komisz pályán csak az a kis 
orfeum az öröme, attól is megfosztják ! (Az 
írnokhoz.) Vegye elő a délelőtti jegyzököny-
veket ! (A rendőrhöz.) Hanem hallja 128-as, 
ha alaptalanul vádaskodik, hát lecsukatom ! 

RENDŐR. Kérem foealmazó ur ! Jó fogás 
ez ! Tudom én azt. Nemcsak az én pofo-
nomról van szó ! (Fontoskodva.) Egy házas-
sági svindlér is van köztük l 

FOGALMAZÓ. Majd kiderül ! Vezesse be 
őket ! 

RENDŐR. Igenis, instálom! (Kiszól az ajtón.) 
Az én népeim, befelé ! 

NEGYEDiK JELENET 
(Előbbiek, Bathó, Marianne, Kovács, Kovácsné, 

Joób, Cserepyné, Biri, János 
MIND (jönnek be a hátsó ajtón, köszön-

nek, csoportokban megállnak : Marianne _ 
Kovácsnéval, Joób Cserepynével és Birivel, L*® 
Bathó Kováccsal folyton hátat fordítva neki. 
János kettejük mellett). 

CSEREPYNÉ (egyenesen a fogalmazóhoz). 
Uram, rendőr uram, kapitány urain : ez hal-
latlan, ami velünk, hazánk fővárosában tör-
ténik. Én földbirtokosné vagyok a vidékről... 

BIRI. Igenis, kapitány ur ! 
JOOB Igenis, kapitány ur ! (Észreveszi ma-

gát.) .\lár én is eltanulom ettől a kis lánytól . . . 
(Ostromolják a fogalmazó asztalát.) 

KOVÁCSNÉ. (az írnokhoz). Nini Takács ur ! 
Megint találkozunk. 

ÍRNOK. Pedig csak délelőtt volt szeren-
csém ! A cselédeket be- és kijelentettem ! 

KOVÁCSNÉ. Köszönöm szépen ! (Marianne 
odamegy Kovácsnéhoz és élénken beszélget 
vele.) 

FOGALMAZÓ (aki eddig az aktáit bújta 
és az óráját nézte). Csendet kérek ! várjanak 
sorsukra! (Kiáltva.) Üljenek le! 

Mind (leülnek, kivéve Jánost éa a rendőrt). 

FOGALMAZÓ (Jánoshoz). Hát maga miért 
nem ül le ? 

JÁNOS. Nem lehet. Megesznek a nagysá-
gos urak! 

FOGALMAZÓ. Takács, olvassa a délelőtti 
jegyzőkönyvet ! 

TAKÁCS (iszonyú hadarással félhalkan 
mormogva olvas egy jegyzőkönyvet, amiből 
néha-néha a következő szavakat lehet meg-
érteni . . . a 128-as számú rendőr . . . vá-
doltatik . . . ismeretlen tettes . . . állítólag 
Kovácsné . . . hatóság elleni erőszak . . . 
Filatori-gát . . . ott nem lévén . . . (Végzi ez-
zel.) . . . vádlott előkerüléséig az eljárás fel-
függesztetik ! (Nagyot lélekzik, lecsapja a pa-
pirost). , 

(Mialatt ez az olvasás foJyik ezzel egy-
szerre.) 

MARIANNE (az irnok első szavai után, 
mintha végre meggyőzte volna Kovácsnét). 
No, hála Istennek, hogy végre nem ragasz-
kodik annyira a becsületem megmentéséhez. 

Legolcsóbb paraut-
és s e l y e m f o r r á s ! 

BUDAPEST. RAKÚCZI-UT 61. 
Sdiilltr-gyapju dekája 

>r 

104 K 
110 K 
1Z0 K 
195 K 
220 K 
260 K 

btbussa lt. 
bibussa I. 
200iTM jumper-selyem 
Sodrott selyem 
Minden létező szinben ugy gyapjú, mint se-
lyem kapható. Megérkeztek női muszlin- és 
selyemharisnyák az összes divatszinekben. 
Férfiingek óriási nagy választékban,legújabb 
divatminták. Nyakkendők, zoknik, nadrág-
tartók óriási választékban. Vidéki megren-

delések pontosan eszközöltetnek. 
Perzsa- és szönyegfonalakban nagy választék 

FehérnemPk, helengyéh és fördociM KarlsMFetamiiMzta 
a legolcsóbban beszerezhetők Erzsébet -körűt 17 . szám. 

egyedül csak , ,Arl"-crém, púder, email-borogatóviz használatától lesz. — Bajuálak 
végleges eltávolítása villannyal. Szeplő, szemölcs népségMs is arcmusaai, jtliiyu Mrlítbn. 
GÂOQ kozmetikai intézet, ÍV., ker., Muzeum-körut 13. sz. alatt, 
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KOVÁCSNÉ. Most már értem ! Hát maguk 
szeretik egymást Bathóval és csak erre a kis 
botrányra van szükség, hogy . . . 

MARIANNE. Én bevallom, hogy ottjártam, 
csak a pofont tagadom le. Ugyám . . . De 
most maga van a bajban . . . 

KOVÁCSNÉ. Engem ne fé'tsenf! (A tekin-
tete az Írnokra téved.) Hopp ! (Rámutat.) Hi-
szen nekem alibim is van I (Hátraszól a férjé-
hez.) Hát Pepi, haragszol-e még? 

KOVÁCS. Kigyó, hallgass ! 
BATHÓ (Kovácshoz). Pepi, ne haragudjék, 

hiszen félreértés van a dologban. 
KOVÁCS. Az úrral nem beszélek. Az urat 

kihivatnám, egy szál pisztolyra, de én de-
mokrata vagyok. Elvből nem verekszem. 

KOVÁCSNÉ. Hátha bebizonyítanám, hogy 
nem voltam Bathó urnái? 

KOVÁCS (reménykedve). Akkor, mint lova-
gias demokrata . . . (Sötéten.) Még akkor is 
megmaradnak a leveleid, amiket kinyomta-
tott . . . 

KOVÁCSNÉ (hamisan). Hátha arra is tud-
nék orvosságot? 

ÍRNOK (erre a végszóra csapja le az ak-
tát, elvégezvén a hadarást). 

FOGALMAZÓ. Megértették? 
MIND. Meg . 
CSEREPYNÉ (feláll). Kérem alárattal . . . 
FOGALMAZÓ. Kovácsné, álljon fel . . . 
CSEREPYNÉ (odamegy). Tekintetes főka-

pitány ur, az mégis méltatlan és hallatlan el-
járás . . . 

FOGALMAZÓ. Maga az a Kovácsné? Hát 
mért ütötte pofon a 128-ast! 

CSEREPYNÉ. Isten engem . . . hogy én . . . 
nem is tudom, ki az a 128-as, ugy-e Biri? 

BIRJ. Nem mamám ! 
JOÓB. Nem, mama ! 
KOVÁCSNÉ (felállva). Én vagyok a Ko-

vácsné, kérem ! 
FOGALMAZÓ (Cserepynéhez). Hát akkor 

minek áll fö! maga ? Üljön le ! Ne tréfáljon 
a hatósággal! 

CSEREPYNÉ (hátrahanyaUik). 
CSEREPYNÉ, BIRI, JOÓB (hárman egy-

szerre). Igenis, kapitány u r | 
FOGALMAZÓ (Kovácsáéhoz). Ön tehát 

beismeri, hogy ott volt ma délelőtt 12 órakor 
Bathó Kálmán lakásán és pofonütötte a 
128 as t? 

KOVÁCSNÉ. Tagadom. Mind a kettőt taga-
dom. Először is nem szoktam idegen urak 
lakására járni. Másodszor pont tizenkét óra-
kor itt voltam a tőkapitányság épületében 
cselédügyekben. Tehát nem lehettem innen 
egy óra járásnyira. Tanúm erre Takács ur, 
akivel a folyosón találkoztam, s akit meg-
kértem, hogy legyen segitségemre. (Az Írnok-
hoz.) Igaz-e Takács u r ? 

ÍRNOK (föláll). Ugy van a hogyan ő nagy-
sága mondja I 

KOVÁCS (aki Kovácsné beszédének elején 
fölkelt, mindjobban kigömbölyödő arccal, 
hirtelen odaugrik az Írnokhoz és megcsókolja). 

KOVÁCSNÉ (befejezve). Egy szó, mint 
száz, nem is üthettem pofon a rendőrt! 
(Leül.) 

FOGALMAZÓ (az órájával). Elkésem 
emiatt a gazember miatt!(A rendőrhöz.) 128-as, 
mit szól ehhez? 

RENDŐR. Akkor a másik nagysága volt, 
aki ott járt! 

CSEREPYNÉ (feláll, odamegy a fogalmazó-
hoz, vele Biri és Joób). Tekintetes főkapitány 
ur ! Én ezt az injuriât nem tűröm további 

FOGALMAZÓ. Hát mégis maga volt! 
(Magában.) Kár, amaz sokkal csinosabb ! 
(Cserepynéhez.) Egyszóval mégis maga volt, 
aki pofonütötte a rendőrt? 

Orvosi Kozmetikai ÉS Fogorvost 
Telefon: J . 1Z9-SS. l l l tÉZBt Rákóc i i -n t 14. KI/2. 
Vezető főorvos: d r . P r o p p n r Ö d ö n 

Szépséghibák eltávolítása 
IBrggággászati kozmetika 
Fénykeielér.ek 
Specifikus eljárások 

Szabálytalan fogsorok 
rendezAse 

TermészethO mOfogak 
Hidak, koronák, tímfsek 
Mindennemű fogorvosi 

munkák 

ANATOLE FRANCE 

VÉRZŐ VAGYAK 
A nagy francia mester csodálatos csillogásu 

regénye Jean Servienről 
Kapható a „Színházi Élet" könyvesboltjában 

VII., Erzsébet-körut 29. 

FOGÁSZATI FOGÁSZATI 
Akar ö n j ö l râgnl Î 

Ha rosszak a fogai, ha foghiányban szenved, 
Utry fordulion a leg- D B D M ft I speciálista fo-
nagyobb bizalommal « « «» « « I . gász 26 év ó ta 
fennálló jóhirnevü fogászati műterméhez, Buda-
pest, VII., Erzsébet-korut 54. földsz., ahol teljes 
é s egész fogsorok, aranykoronák, aranyhldak, 
aranyat pótló fémből is te ljesen szájpadlás nél-
küli, ki nem vehetők, a legmérsékeltebb árban. 
5 évi Írásbeli jótállás mellett, 24 órán belül el-
készíttetnek. — Fog- é s gyökérhuzás é s fog-

tömések fájdalommentesen eszközöltetnek. 
V i d é k i e k s o r o n k i v ü l f o g a d t a t n a k ! 

GROSZ JÓZSII 
m o d e r n c l p t m 

M » d > 
körű* 
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C S E f W Y E G l H ó t D I V A T T E R M E 
Budapest, V , 
Dorottya -utca 
e/a. sz. Lift 
Telefon: 4-33 
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CSEREPYNÉ. Sajnálom, hogy nem én vol' 
am, mondottam már I 

FOGALMAZÓ. Akkor hát mit alkalmatlan-
:odnak itt folytonosan. (Üvöltve.) Üljenek le ! 

CSEREPYNÉ, BIRI, JOÓB. Igenis kapitány 
r ! (Leülnek.) 
RENDŐR (Mariannera mutatva). Amaz . . . 

maz, tekintetes fogalmazó ur ! 
FOGALMAZÓ (Mariannet keresve, akit a 

íásodik padban ülvén, Cserepyék állandóan 
lfedtek). Melyik amaz ? Álljon fel I 
MARIANNE (feláll. 
FOGALMAZÓ. Á . . . (Igen udvariasan.) 

íarosi kisasszony . . . ha nem csalódom . . . 
Kerepesi-uti színházból! (Feláll,meghajlik.) 
MARIANNE. Ugy van, fogalmazó ur ! 

ElPrejön.) 
FOGALMAZÓ. O nekem már gyakran volt 

zereucsém nagyságához. . . Igen sokszorju-
)tt részemre a szerencse, hogy nagyságod öl-
Szöjét megvizsgáljam tüzrendészeti és köz-
izfonsági szempontból, amikor inspekciós 
oltam . . . Mondhatom, fokozott éberséggel 
izsgáltam . . , 

MARIANNE. Nagyon kedves a fogalmazó ur ! 
FOGALMAZÓ (a legnagyobb méltatlankodás-

al.) Hát kérem, (A rendőrre mulatva.)ez az ein-
er azt állítja, hogy nagysád, a feddhetetlen 
irü művésznő, ottjárt ma délelőtt Bathó 
r . . . hogy is mondjam c s a k . . . hálószobá-
iban . . . 
CSEREPYNE. Nem hallgathatok ilyeneket. 

\ gallérjával betakarja a leánya fejét, s 
zzel együtt Joóbot is, aki egészen közel bujt 
irihez.) 
MARIANNE (egyszerűen). Igaz, fogal-

lazó url 
BATHÓ (föláll, Mariannehoz siet). Marianne ! 
MARIANNE (gyorsan Bathóhoz). Igy akarta 
sors ! Nagyon bánja ? 
BATHÓ (kis pauza után, érzéssel). Ejh, 

»V csöppet se bánom ! (Visszamegy.) 
JÁNOS (hátul a fejlemények láttán kalamaj-

Szik, Balhóhoz). A többit már csak tessék 
im kenni I A pofont vállalom én. 
FOGALMAZÓ (igen nagy zavarban). De 

érem ássan nagysád, ez igen kényes dolog, 
lert ezt nekem jegyzőkönyvbe kell vennem . . . 
MARIANNE. Méltóztassék egész bát ran. . . 
FOGALMAZÓ Hogyan tetszik ezt érteni?... 
MARIANNE Édes Istenem, hát abban csak 

;mmi különös nincs, hogy meglátogatom a 
legényemet ? 
CSEREPYNÉ (fölugrik, vele együtt Biri és 

)ób, akik mostanig a gallér alatt voltak, 
lindakettő iszonyúan vörös). De kérem alás-
in, főkapitány, ur ez nem igaz . . . 
FOGALMAZÓ. Kiállhatatlan ez a vén asz-
;ony az ugrálásával I (Üvöltve.) Üljenek le ! 
CSEREPYNÉ, BIRI, JOÓB. Igenis, főkapi-
ny ur! 

MARIANNE (folytatva). Ma lett volna a 
jegyváltás. A vőlegényem legénye meg is vá-
sárolta a jegygyűrűket ! 

JÁNOS (ujjongva) igenis ott vannak a gaz-
dámnál . . . 

BATHÓ (keresgélve, hirtelen nem jut eszébe, 
hova tette a gyűrűket). 

JÁNOS (látva ezt, folytatva). A nadrág-
zsebbe tette reggel ! 

BATHÓ (rácsap a nadrágzsebére). Igenis, 
azonnal bemutatom a fogalma ó urnák ! (Bele-
nyúl a fekete nadrágjának a zsebébe, kihúzza 
a zsebet, amely üres. Hirtelen eszébe jut, 
hogy azalatt még egy nadrágja van. Hirtelen 
maga elé rántja spanyolfalnak a hölgyek ol-
dalára Jánost és Kovácsot, kigombolja a 
fekete nadrágját, s az alatta levő biciklinad-
rágból kiveszi a gyűrűket odaadja Kovács-
nak, aki a fogalmazónak viszi). 

FOGALMAZÓ (nézi a gyűrűk vésését). 
Kálmán . . . és Marianne . . . gratulálok ! (A 

Kálazdy N ő v é r e k « » 
Budapa t t , IV. kard lat, Apponyl-tér 1. s zám. 

A N K E f t M Ü H I M Z Ó 
Himzett ágyteritők, függönyök, kézifi! Ié-motivok-
kal, asztalnemüek, ágynemű, vitrázsok. Mil: j 
állandóan nagy választékban. Telefon: 146—23. 
ERNYE1 MIKLÓSNÉ, flwkerkSx 4. 

fasagyak, rézágyak, gyermßkagyak, 
sodronyágybetétek, gyermekkocsik l e g o l c s ó b b a n 
beszerezhetők: K L E I N A D O L F gyárában, VUI., 
Madách-u. 34. Baross-utca mellett. Telefonszám : 
József96—69. Javítások és fényezés mérsékelt árban. 

HAS2ÂS TiVADAIt 
Erzsébet kőrút 5. szám. 

Legfinomabb saját készit-
ményfi cipők rabtára 

Mérték szerinti rendelések 

iLûRia héziiüiihííz 



92 SZÍNHÁZI Ë L E T 

gyiiriit átadja Marianne-nak, aki a magáét 
boldogan fölhúzza, Bathóét tovább adja 
Bathónak) 

BATHÓ (nagy bámulattal nézi). Marianne ? 
Nem értem ! 

JÂNOS, (sunyin). Én voltam olyan bátort 
BATHÓ (kedvesen). Ó te vén gazember ! 

Ezért megérdemelnéd, hogy lecsukjanak ! (Föl-
húzza a gyiiriit.) 

JÁNOS. Le is csuknak, majd meglátja a 
nagyságos ur ! 

CSEREPYNÉ (még mindig fészkelődik, de 
de Joób és Biri most már két oldalról fog-
ják körül és csititják, nem hagyjak szóhoz 
jutni). 

FOGALMAZÓ. (Mariannehoz. Újra hivatalos 
hangon, közben az óráját nézve.) Ezek sze-
rint jegyzőkönyvbe vehetem, hogy nagysád 
Bathó Kálmán lakásán a 128 as száinu rend-
ő r t . . . 

MARIANNE. Bocsánat fogalmazó ur ! A la-
kást beismerem, de a pofont tagadom I 

FOGALMAZÓ (fölháborodva).; Tehát nagy-
sád sem ! (A rendőr felé.) És ez a gazember 
elrabolja a legszebb számaimat az orfeum-
ból ! (A rendőrnek.) 128-as, ugy látom, hogy 
maga hamisan vádaskodik. 

RENDŐR. No már megkövetem a téns fo-
galmazó urat, hogy engem pofonütöttek, az 
olyan szent igaz, mint hogy Csutak Jani a 
nevem 1 

FOGALMAZÓ. Egy pofon bizonyíték nél-
kül semmit sem ér! Maga pedig nem tudja 
bizonyítani ! Hiszen nem látta az i l l e tő t . . . 

RENDŐR. Hát hogyan láttam vóna, hasze 
sötét v o l t . . . 

FOGALMAZÓ. Ha sötét volt, hát miért ra-
gaszkodik ahhoz, hogy e közül a két asszony 
közül volt valamelyik . . . 

RENDŐR. Mer' asszony vótl 
FOGALMAZÓ. Ha sötét volt ! 
RENDŐR (szégyenlősen). Mer' éreztem ! 
FOGALMAZÓ (érdeklődve). Hogyan érezte ? 
RENDŐR (konokul). Hát csak . . . éreztem ! 
FOGALMAZÓ (ridegen). A maga érzéseire 

nem lehet a d n i . . . sötétben minden tehén 
f e k e t e . . . ha mást nem tud mondani, elbo-
csátom a feleket, magát pedig érdeme sze-
rint foeom megbüntetni. 

RENDŐR. Már pedig téns fogalmazó ur, 
én most is érzem annak a pofonnak az izét, 
és ha az az egyén újra pofonütne, meg tud-
nám mondani . . . 

JÁNOS (hátulról). Tán meg kéne próbálni! 
FOGALMAZÓ (az óráját nézve, a rendőrre). 

Megállj, gazember ! (Jánoshoz.) Igaza van. 
barátom ! "Elrendelem a bizonyítási eljárást ! 
írnok, maga lecsavarja a villanyt, (Kovács-

néhoz és Mariennehoz.) Őnagyságáék lesz-
nek szívesek kísérletet tenni a 128-ason ! 

KOVÁCSNÉ, MARIANNE (igent intenek). 
RENDŐR. Ez a helős! Ez az igazsági 

(Kiáll a középre, tartja az arcát.) 
FOGALMAZÓ. Legyen sötétség ! 
ÍRNOK (lecsavarja a villanyt. Sötét lesz). 
KOVÁCSNÉ (meglegyinti jobbról a rendőrt). 
RENDŐR Ez nem az. Az nagyobb volt ! 
MARIANNE (pofonüti balról). 
RENDŐR. Ez sem az. Az erősebb volt ! 
JÁNOS, (nyakonüti). 
RENDŐR (megkapja a karját). Ez az, a 

ragyogójátl (Világos lesz.) Megismerem a 
kezét ! 

FOGALMAZÓ. Et az ! No látja ! Mit mond-
tam. Ugv;e, hogy nem asszony? 

RENDŐR. Az ám, a szentjét ! (Gyanúsan 
nézegeti.) Pedig ugy rémlett! (Tapogatás! 
mutat.) 

FOGALMAZÓ (az óráját nézi). Szent Is-
ten ! (Jánoshoz.) Hát maga bevallja? 

JÁNOS. Bevallom, instálom ! 

HbEin 5ÁRI 
Budapest, U., bipól-körut 17. 

Kés i l l legmodernebb toalett é s neglIzséjflzSkel 

és kötött jumper, ruhakülön-
legességek hozott anyagból is 
V I . , Gr. Zichy Jenő-u. 3 9 . I I / 3 . 

j f > * * m ízlésesen festi, tapétázza, 
. B . / f l Z f f t O / y y megbízhatóan és o l c s ó n 

e w M f t H O i A i poloskamentesiti és takarítja 
V A C U U M 3È1S S U L F I D K . - T , 
Telefon: 4—91 és 66—29. Saját műhelyek: 
VI., DALNOK-UTCA I I . és BAJNOK-UTCA 27. 

Megjelent a Nietzsche sorozat 
második kötetet 

iCCE H O M O 
Művészet és művészek, modernség. 

Az első kötet 
Zarathustra 

Egyenöntetű, csinos kiállítású kiadásban ugy 
fűzve, mint kötve megveheti a „Színházi Élet" 

könyvesboltjában, VII., Erzsébet-körut 29. 

női Bullák 
divat. ^ " " « J 
terem D 9 Ï 1 Z O K 

Pongyolák 
Budapes t , V. kerület , Mária Valér ia-utca 3. 

&Hf/} 

F E H E R O P T I K A ÉS F O T O 
Bpaa«, VIII, Muzeum-körut 2 (a rítl Nemzeti Silabáz telkén). 
FÉNYKÉPEZŐGÉP VÉTEL, CSERE-ELADAS. 

t i rilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n v e s z SZ Ë K E L Y E M I L ékszerész 

Kiráfy-u . 51. Tetéz templommal szemben. Teleli 
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FOGALMAZÓ. Neve, kora, vallása ! 
JÂNOS. Karatyai János. Ösmerhefnc pedig 

a fogalmazó ur. Jogászkorában együtt 'tintet-
ttink. Együtt is Ítéltek el bennünk, akkor is 
ilyesmiért ! Tudom én a dörgést 1 (Hátramegy 
az írnokhoz, annak diktál.) 

FOGALMAZÓ (már állva). Írnok, vegye 
föl a jegyzőkönyvet. Holnaputánra kell be-
idézni a terheltet. (A rendőrhöz ) Na, meg-
van elégedve, hogy igy elrabolta a drága 
időmet! 

RENDŐR (makacsul). Még az a kis házas-
sági svindli volna hátra. (Bathóra). Mer hogy 
énnek az urnák két menyasszonya van: a 
is, (Mariannera.) meg eme is (Birire.). 

CSEREPYNÉ (fölugrik). Az én lányom! 
Hogy az én leányom! Nem is imerem azt az 
urat! Sohase is láttam azt az urat! Igaz-e 
Bir i? 

FOGALMAZÓ (lejön). Ez családi ügy I (A 
rendőrre ordit.) Ez magára nem tartozik ! (Az 
jrnokra orcjit, odamegy.) És magára sem tar-
tozik ! (Az ajtónál.) És en rám se tartozik ! 
Az ülést bejárom ! (Kilöki a rendőrt.) Hála 
Istennek ! (Utána ugrik.) 

ÖTÖDIK JELENET 
Előbbiek, Fogalmazó és Rendőr nélkül 

CSEREPYNE. De én rám tartozik. Mert 
engem utoljára látott ez a Szodoma és Go-
mora, ugy e, Biri ? Ez a bűnökkel tele Pest, 
ugy-e, Biri ? Hát nem tudsz beszélni ! Föl-
hozza ide az ember a lányát, aztán egész 
nap árverés, hűtlenség, rendőrség, ez már 
csak gyalázat, ugy-e, Biri ? Hát nem szólsz ; 
Hazamegyünk a falunkba, megvárod, amig 
megkéri a kezedet valami becsületes gazdál-
kodó, ahhoz mégy, punktum. Ugy-e Biri? 
[Szünet.) No hát megnémultál ? Sose beszélsz 
sokat, most meg azt a keveset is elfelej-
tetted ? 

BIRI (ránéz; hirtelen és az egész beszédet 
Igen gyorsan). Igenis, hogy nem némultam 
meg édesanyám I De inkább, hogy most jött 
meg a szavam igazán ! Az édesatyám lölhoz 
engem Pestre nagy hűhóval, nagy cécóval, 
Hogy itt majd férjhezad, aztán most szégyen-
szemre, leányfejjel menjek vissza a falunkba, 
mint valami hopponmaradt vénkisasszony. 
[Nyelvesen.) De inkább a Dunának megyek, 
minthogy énrajtam odahaza sógorasszony, 
komaasszony, nénémasszony köszörülje a 
lyelvét, hogy igy, meg ugy, hogy nem kellett 
Pesten az uri kisasszony, a válogatós Cse-
repy Biri. Nézte vóna meg jobban édesanyám, 
iogy kihez kötelez el, mielőtt szégyenszemre 

hazavinne; ha már azzal nem sokat törödtek 
odahaza, szeretem-e valami napyon a mát-
kámat, legalább azt kérdezték volna meg 
tőle, hogy ö szeret-e engem. De nem, csak 
nagy szóra, nagy hoppra, föl a kisasszonyt 
Pestre; most meg, amikor már i!t voltam, 
most se kérdi, akarod-e leányom, maradsz-e 
itt leányom, hanem csak gyere Biri, ugye 
Biri. Pedig most már talán nem lehet engem 
ugy ide-oda küldözgetni, mint eddig, mert 
ha édesanyám hiába jött is föl Pestre, hát 
én nem jöttem hiába. Mert én megtaláltam 
azt, akit keresek és (Lassabbodik s a beszéd 
végén elérzékenyül.) még édesanyám akarata 
ellenére is visszaküidtem volna Bathó urnák 
a jegygyűrűt, mert én csak ahhoz megyek, 
akit szeretek, és akit szeretek, az nem a 
Bathó ur. Ha pedig ahhoz nem mehetek (Sze-
pegve.) hát inkább menjen édesanyám egye-
dül haza, én meg magamban majd csak neki-
találok a Dunának ! (Sir.) 

MIND. Bravó, Birike, bravó, kislány! 

Ó V A S ! 
A hamisított No. 4711. Misi vlz vásárlásátólI 

AFerd. ¥ü hons 
Köln a/Rh., 

Glockengasse 

c 6 g által 
1792 óta régi 

elólráBOk 
aUpjáo elő-
állított éa az 

e g é « világon közismert No. 4711. kSlcl viz gyárt-
mányokat az utóbbi Időben Bndapeaten hamisítot-
ták. A hamlsltóK ellen a törvényes megtorló lépé-
sek folyamatba tétettek. A msl naptól cégem Által 
Magyarorazágon laniert forgalomba hoio'.c eredeti 
köini vlz gyártmányok a hamisítványoktól köny-

nyen felismerhetők. 
Az eredeti köinl vlz Üvegjén 

dombornyomása fe' irsttsl , címkéje kékeszöld a'a-
pon élénk, das aranyozással, 6 fivegenkfiut le-
pecsételt faládik&baa kerfil forgalomba. Az igen 
tisztelt közönség saját érdekében cselekszik, ha 
kölni vii vásárlásait kliárólag megbízható cégeknél 
eszközli, mi által károtcdástól óvja meg magát. 

Budapest, 1923. májna 29. 

Férd. Mü hens 
Köln a/R., 

Glockengasse 

M o l n á r B e r t a l a n é s T í i r s a , 
Budapest, IT., Királyi Pál-utca B. 

F ehérnemü, kelengye» vászon, asztalnemű fetnVlf8 

S S L F E N D R i C H I M R E rftfMStaiWHKti 

Telefonon is 
megrendelheti Az Ujság-ot Telefonszám : 

J. 16-26, J. 13-35 
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JOÓB. Édes. drága Birikém ! 
CSEREPYNÉ (aki a Biri beszéde alatt 

egyre jobban ámulva, lassan leült). Hallod-e 
te leány, ugyan megnyílt a nyelved I Kitől 
tanultál meg ilyen egyszerre beszélni? 

BIRI (szepegve). Joób úrtól I 
CSEREPYNÉ (nézegetve a neki kézcsókoló 

Joóbot). Mikor t e? 
BIRI (szepegve). Az imént! Az édesanyám 

kötője alatt. 
(A párok ekközben kialakultak.) 
CSEREPYNÉ, Hát maga az a gavallér? 
JOÓB. Én volnék, csókolom a kezét 1 
CSEREPYNÉ. Hát inkább a Dunának men-

nél, Birikém? 
BIRI. Inkább én, édesanyám ! (Szepeg.) 
JOÓB. Édes egyetlenem ! (A belső zsebé-

ből kiveszi a zsebkendőjét, hogy a Biri köny-
nyeit szárogassa. A zsebkendővel együtt egy 
újság is kiesik a zsebéből. Fölveszi, Kálmánra 
néz, mutatja neki.) 

CSEREPYNÉ. Aztán szeret-e maga gazdál-
kodni. édes öcsém? 

JOÓB. Imádom a gazdaságot, meg a Birit. 
KOVÁCSNÉ (az urához). Látod, már ezek 

is boldogok! Csak még te morfondírozol 1 
KOVÁCS. Ami azt illeti . . . én már meg-

nyugodnám . . . csak azok a levelek ne vol-
nának a Világítótoronyban, tudod: Flóra az 
elutazott Elemérhez : Napsugaram és éjfelem, 
vérszívó ajkad marását, satöbbi, satöbbit 

CSEREPYNÉ (fölkel, indul). Akkor hát gye-
rünk, édes öcsém! Mert a falumból én ki 
nem mozdulok többet ! Ha jól esik, jöjjön 
velünk 1 

JOÓB (lelkendezve). Kedves néném . . . 
Kedves mama . . . hogyne mennék. Csak egy 
percet még . . . (Átrohan Bathához.) Kedves 
Kálmánom, én olyan boldog, de olyan bol-
dog vagyok . . . egy utolsó baráti szolgálatot 
akarok neked tenni . . . hiszen tudod, hogy 
én vagyok a legjobb barátod . . . (Odaadja 
neki az újságot.) Nézd itt van az az újság, 
amely azt írja rólad, hogy plagizáltál, hogy a 
regényed legszebb helyeit: Flóra leveleit az 
elutazott Elemérhez, Beniczkyné-Bajza Len-
kéből vetted . . . 

BATHÓ. Ez rágalom . . . Azokat a leve-
leket én 

KOVÁCSNÉ. De pedig nem rágalom. Ez 
már nekem is feltűnt. Nekem ugyanis any-
nyira tetszett Beniczkynének egyik regénye, 
hogy én is kiírtam abból egy pár levelet, s 
a magamé gyanánt küldtem el a férjemnek... 

BATHÓ (lesújtva). A maga levelei . . . Be-
niczkynétől valók . . . 

KOVÁCSNÉ (Kovács fejét lehúzva magá-
hoz, megöleli). Hogyan is hitted, hogy én 
magamtól irokolyan szép leveleket! (Integet 
az elámult Bathónak, aki összecsapja a ke-

zét a t í r je feje fölölt, hogy ez bizony ug 
van.) 

KOVÁCS. Ugy restellem magamat. Tőle 
még csak bocsánatot kérek, de mit mondja 
Bathó urnák és a menyasszonyának. Azt h 
hetik rólam, hogy őrült voltam. 

KOVÁCSNÉ. Te . . . tudod mit . . . hiv 
meg őket keresztkomáknak . . . 

KOVÁCS (bután). Hová? 
KOVÁCSNÉ (némajelekkel mutatja, hof 

hozzánk, tehozzád meg én hozzám). 
KOVÁCS (utánozza a némajátékot, vég 

megérti, irtózatosan boldog, ugrik egyet, f 
akarja kapni a feleségét, meggondolja a dc 
got, inkább óvatosan, gondosan leülteti, a 
után előlép) Ünnepelt iró, hazánk irodaim 
nak fénycsillaga é s , kiválóan nagyrabecsi 
művésznői Minthogy az úristen ő szent f( 
ségének ugy tetszett . . . 

(Függöny.) 
(Vége a darabnak.) 

elyewiharSsnyál 
szemfelszedése Terézvárosi 
Kiràtyu.80. harisnya javit« 

S g S & f 
Vasárnap Hétfő Ke» 

Szerda Szombat 
KARINTHY FRIGYES 

F A R E M I D Ó 
Gulliver a muzsika hazájában. Kapható a „Szil 
házi Élet" könyvesbolt jában, Erzsébet-körut 2' 

/
zabásza ti 9 varró, kalap és művi 

külön-külön Iskola: Károly.Körnt 10. <i 
Kalapjavitást olcsón vállalok. Magántanuló 
tankönyvem kapható. GEIGER ETEL ! . . BÉKEFFI LÁSZLÓ 

A RANDEVÚ 
A kitűnő konferanszié legjobb kabaré je lene t 
Kapható és megrendelhető a „Színházi Éle 

könyvesbolt jában, VII., Erzsébet-körut 29. 

A T E L E F O N MIR M O N D 
kagylóin a lakásán is é lve ihet i a M. Kir. Opet 
ház. Városi Színház, Kirá iy Szinház előadás 
és a íilharmoniKn«—«zimioniKu» hangver! 
nyeket. — Közli a „Magyar Távirati Irodá"-li 
beérkező tfstiei vi lágeseményeket. Budapei 
wienl és berlini tőzsde híreit mindenkit megelíi 
Bndape . t Káhóczi-ut 82. Telefon: J . 120-

MEDfSI I f t N I f A HŰI KAbAFSZAbOH, 
V ^ l K l K V I l i BPEST, PIARISTA-U. 12. Vi EN 
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Szerkesztői üzenetek 
(B rovatban készséggel adunk felvilágosí-

tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéz-
hatokat, rajzokat nem adunk vissza s azok 
meaőrzésére nem vállalkozunk) 

H. S. Szeged. 1. Cime Berlin, Luther-
strasse 21. 2. 1890-ben született. 3. Nős. — 
Sz. János. 1. Abonyi Géza 1892 okt. 23-én 
született Budapesten. 2. Gál Gyula Aradon 
született 1865 nov. 5. 3. Ha nem arat sikert, 
akkor a darab megbukik, ez a magyarázata. 
4. Odry Árpád játszotta. — Parsifal. 1. 30. 
2. 31. 3. Sándor Erzsi, Medek Anna, Sebők 
Sári. — Cs. L„ Újvidék. Latabár Árpád 1878 
szept. 19. született Miskolcon. 2. Kövessy 
Albert társulatéval volt annak idején Újvi-
déken. 3. Autogrammot szívesen ad, ha e 
kéréssel hozzá méltóztatik fordulni. — P. 
Viola, Bpest. A kért számok 2100 K-ért kap-
hatók. — Művészrajóngó. 1. Az árak külön-
bözők, lessék a kiadóhivatalnál érdeklődni. 
2. Most adnak egy Petrovics-filmet." 3. Nem 
kerül színre. 4. Nincs meg a cime. — Hű 
lapozgató. 1. A prózai színésznőnek nem 
feltétlenül szükséges énekelni tudni. 2. Ez 
nem akadály, mert a tehetség a fődolog. 3. 
3. „Tisztelt Mester" a megszólító cime. — 
5. Juci. 1. Cime Belvárosi Szinház. 2. 29 
éves. 3. 34 éves. — F. Ilonka. 1. Ez a hir — 
kacsa. 2. Felesége nem színésznő. — V. Lily. 
Az adatokat legközelebb megírjuk. — Ti-
hanyi. 1. Férje angol születésű. 2. 31., 3. 
Majd megírjuk. 3—4. Hungária-Szálló, Con-
tinental-Szálló. 

Lilly. A Válóperes hölgy-számban a 
referádában megírtuk, méltóztassék utána-
nézni. — Debrecen. 1. Szept. elején szokott 
lenni. 2. Szavalni kell. 3. Születési, iskolai, 
erkölcsi bizonyítvány kell, — és ha kiskorú, 
szülői beleegyezés. — Bill. 1. Dénes Oszkár 
1891 május 8. született. 2. Igen, megfelel. — 
„Szeretnék énekelni" : 1. László Andor a 
Blaha Lujza Szinház tagja. Erényi R. Antal 
énekmesternél tanult és még most is feljár. 
2. Az énekiskola aug. l-ig vállal növendé-
keket. 3. Erzsébet-körut 40—42. sz. a. lehet 
11—4-ig jelentkezni. 

GABR7ELA ZAPOLSKA 

Az érintetlen asszony 
Az ezerarcú szerelem viharos-lobogásu regénye 
Kapható a »Színházi Élet" könyvesboltjában, 

VII., Erzsébet-körut 29. 

Aranyszőke leszEEisner- íé le EAU RADIEUSE 
használja 500.— K), barna vagy fekete hajat nyer ax 
Eisner-féle dió-kivonattól. (300 K). Euner-dragéria , 
töh. kam. száll., Budapest, Ï I . , Andriiay-ut 17. 

LaczKő Géza hangulatos lirai regénye 

Sey Tamás levelei 
megjelent és kapható a 

SZÍNHÁZI ÉLET Könyvesboltj&b»n, Erzsébet-
körut 29. Ara 550.— K. 

Bútorok csak ugy jók, ha 
B«Ar-töl valók. 

_ Teljes lakberendezések 
Legolcsóbban vásárolhat állandó kiállítása. 

C l o l t r műasztalosnál, Andrássy-ut 00, 
Csengery-utca sarok. 

Címre ügyeljen. Fióküzlet nincs. 

Hangszereli és 
gramofonok 
karácsonyi engedményes árban 
H A N Q S Z B I I O T T H O N 

FEKBTB MIHÁLY 
Budapest , Jóssal - k ö r ü l 9 . 

Meglepően olcsó I Mindenkit érdekel I 

A 25 éves mozi 
225 rajzzal 

Ebben a finom papíron nyomatott é s szép ki-
állítású munkában a legjelesebb filmművésznők 
és filmművészek fényképei találhatók. A film-
művészek, Magyarország legkitűnőbb irói irták 

ezt a művet I 
Minden benne van, ami a mozit 
látogató közönséget érdekelheti. 

E vastag kötet ára fűzve csak 145.— korona, 
kötve pedig 290 korona. 

Azonnal elküldi postán is a „ S z í n h á z i É l e t " 
könyvesboltja, V1I„ Erzsébet körút 29. 

Mtívirárf P C f i i « y f n i l T Ó ™ SAUD«»« * » FIAI (ezelőtt Junker Henrik) 
l l U V i r a g e s t u s r i u i i Budapest , VI., Klrá ly-a tca 54. (Telefon : TI8—09.) 
W . t ' , ' s " w a g - es kidapdiszkülönlegességek. Menyasszonyi koszorúk és fátyolok. Ezüst lakodalmi 
«landekok. Hozott kelmekbol virágot es ruhadiszt készit, használt virágot és tollat fest, frissít és átalakit. 
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Színházi rejtvény 
Megfejtési határidő : 1923. junius 9. 

A megfejtést lapunk 1923. évi 24-ik számá-
ban közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij: Somogyi Nusi autogrammos fény-
képe. 

II. dij: Egy doboz „Floris" bonbon. 
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Feé", 

Wittek. ^ 
IV. dij : Egy doboz ( ^ r t J ^ y W f c r j r ) 

csokoládé. 
A Színházi Élet 20-ik számában közölt rejt-

vény helyes megfejtése: „Sári biró". 
Helyesen fejtették meg 1958-an. 
Az első dijat Törköly Zsófia (Veszprém), 

a második dijat Pollatschik Lajosné (Ger-

lóczi-utca 1.), a harmadik dijat Harangozó 
Rózsa (Liszt Ferenc-tér 10), a negyedik dijat 
Fally Viktória (Bezerédy-u 33.) nyerték meg. 

A vidéki előfizetőknek postán küldjük el a 
dijakat, a pestieket kérjük: fáradjanak fel 
értük a szerkesztőségbe 4—6 óra között. 

NAPONTA 

ÖTÓRAI TEA 
RLSÖMNOO SZALONZENÉVEL 

Cor.Fi i .mt FARMER 
VI., ANDRÁSST-UT 61. SZ 
TELEFON 78—20. 

Mi a boldogság mostanában 7 
361 

VII., D o h á n y - u t c a 4 4 . 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR 
Kiadja a „Színházi Élet" r.-t. 
Igazgató: KIRÁLY JENŐ 

Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen Expe-
dition Rudolf Mosse, Budapest és fiókjai. 

Egy szó ára 
40 korona, vastagabb 

betűvel 80 korona APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

Erzsébet-körut 29 

„ G l o b u s " nyomozó vállalat. 
Igazgató Kornya S. János. Meg-
figyel, informál, nyomoz helyben 
és külföldön szigorú titoktartás 
mellett. Budapest, VII., Erzsébet-
körut 15. Telefon : József T9—68. 

N e m é n y i Erzsébetfalva, Ha-
tár-ut harminchárom, házasságot 
közvetít utólagos honoráriummal 
válaszbélyegre. 

Kot tanélkül i zongoratanitás 
Budapest legelső speciális natu-
ralista tanárnőjétől. Művésznő fo-
gad 4-7-ig, Izabella-u. 38. Szabóné 

Sez lonok takaróval tizenhat-
ezerötszáztól, matracok, szalon-
garniturák legolcsóbban. VIII., 
Horánszky-utca 7. Kárpitosmü-
helyben. 

M a g á n n y o m o z ó . T h u r ó c z y 
nyug. detektívfőfelügyelő bizal-
mas természetű ügyekben nyo-
moz, megfigyel, i n f o r m á l . R á -
kóczi-ut 57/b. Főlépcsőház. Tele-
fon : József 52—73 

Hálószobák , ebédlők, teljes 
lakberendezések legolcsóbban a 
készítőnél : Bodon, Péterffy Sán-
dor-utca 42. Garai-térnél. 

Női ka lapoka t , művirág és toll-
diszeket Ízlésesen készítek és ta-
nítok, Horvátné, II., Margit-u. 7. 

L a k á s k i r á l y leggyorsabban 
közvetít bútorozott szobákat, iro-
dákat, lakásokat, lakáscseréket. 
Hársfa-u. 27. Tel : József 66-94. 

Kárpitosmunkákat legolcsób-
ban vállal házban, házon kívül: 
Kohn, Szondy-utca 15. 

Ha j f e s t é s Hennával párisi mó-
don, hajmunkák legszebben Grün-
feldnél. Belváros, Hajó-utca 3. 

Z s o l d o s tanintézet legjobban 
készit elő magánvizsgákra. VII., 
Dohány-utca 84. 

A r a n y a t , ezüstöt, briliánsokat 
legdrágábban vesz SCHWARTZ 
Muzeum-körut 21. szám. 

F é r j h e z m e n e n d ő k , nősülen-
dök bizalommal forduljanak Nagy 
Jenő legszolidabb házasságköz-
vetitö irodájához, Rákóczi-ut 57/b. 
(Cégnélküli levelezés). Telefon. 

Társaságbe l i úriasszony leg-
diszkrétebben közvetít házassá-
gokat. Doktorné, Rákóczi-ut 64., 
II. 20. Telefon : József 73—93. 

Szabás , varrást tökéletesen el-
sajátíthatja Kállai, a Technológiai 
Iparmuzeum v. szakoktatója di-
vatszalonjában, Károly-körut 12. 
Ugyanott a legkényesebb igé-
nyeknek megfelelő ruhák, köpe-
nyek és kosztümök készülnek. 

Gyor s i r á s l , gépirási szaktanfo-
lyamok a Belvárosi Gyorsíró Szak* 
iskolában, Muzeum-körut 23—25, 
Telefon : József 104—07. 

Házasságközvet í tés i ügyekbe» 
méltóztassék bizalommal Faragó-
irodához fordulni. Népszínház-
utca tizenhat. 

V a r r ó g é p e k e t magas áron va-
»zünk, jutányosán árusitunk. Ja-
vítóműhely, Bachrah, Wesselényi ' 
utca 56. 

Pap lan ja csak akkor lesz szép, 
jó és olcsó, ha Dorschovitz pap-
lankészitőnél vásárolta. Garay-
utca 43. szám. 

B a n g ó - t an in téze t , Budapest, 
VI., Andrássv-ut 20. Teljes anyagi 
felelősséggel készit eló vidéki 
magántanulókat is. 

Hamisfogai , ékszert legdrágáb-
ban veszek: Gross Antal, József-
körút huszonhárom, félemelet. 

Zománcedény, háztartási és konyhafelszerelési 
C i k k e k bevásárlási forrása, szállodai L Á S Z L Ó K Á L M Á N C é g n é l 

és vendéglői edények nagy választékban Budapest, Király-u.76. Király Színházzal szemben 

Thalia műir.téxet r.-t. Felelős igazgató ; Dsutsch Géza, Budapest, V., Csáky-utca 12--T4 
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