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HATTYÚ 
A krónikás ünnepi tisztelettel mártja be a 

tollat : most olyasmiről kell mesélnie, amire 
alkalom legfeljebb egyszer adódik egy évben. 
Molnár Ferenc uj darabot irt s a Vigszinhéz 
most mutatta be. A színházi életnek fejedelmi 
eseménye ez, minden részlete felsőfok : az 
első szinmüiró az első művészek tehetségén 
át szól a közönséghez, s akik hallgatják, ön-
maguk is részesei annak 
az irodalomtörténeti eset-
nek, hogy az uj Molnár-
darab ime most röppen 

I t ki kis hazájának határai 
I közül a nagyvilágba, ahol 
I nem fog határokat ismerni. 
• A többi Molnár-darabot 
f - szerte a nagyvilágban ját-
I szák mér, osztrák, német, 
I francia, angol, spanyol, 
I olasz, hollandi, orosz, 
! amerikai és ausztráliai 
I színészek. Ez a darab már 

nem úttörő : költője csi-
l nálta meg azt az utat az 
1 előbbi- darabokkal, ame-
I lyen ez mér a vilógte-

kintély büszke igényével 
L szalad majd előre. 

Egy kis polcra egyforma 
kötésű könyveket képze-
lünk egymás mellé. Molnár 
Ferenc színdarabjai ezek. 
„A doktor ur" mellé sora-

, kőzik a „Józsi", aztán „Az ' 
I ördög", a „Liliom" „A test-
! őr", „A farkas", „A fehér 
p felhő", a ,,Farsang", az 
• „Uri divat". Kilenc kötet : 

mennyi tehetség, mennyi 
bőséges kincse az el-
mésségnek, az érzésnek, 
a mulatságnak, a meg-
rendülésnek. Ehez a ki-
lenc kötethez sorakozik 
mosta tizedik, a .,Hattyú". 
A költő aki mindezt 
magáénak mondhatja, mór 
nem élt hiába, sok me-
leg, nagysikerű színházi 

estje a múlté, személye és ragyogó működése 
a jelené, de neve és jelentősége már a jövőé 
a magyar kulturéban időtlen időkig. Meg kell 
hajtani előtte a lobogót és boldognak kell 
mondani mai közönségéi, hogy -ő most él 
fiatal férfiasságának viruló és teljes munká-
jában. 

Amivel az országot most ajándékozta meg, 

JÓB DÁNIEL és MOLNÁR FERENC 
a „Hattyú" rendezője és szerzője (Diskay felvétele) 



az pompás, szines, nagyszerű ajándék. Mol-
nár Ferenc legjobb darabja a Hattyú és a 
Vígszínház huszonötéves életének legszebb 
előadása ez az előadás. Európában nincs 
még egy ilyen együttes, ha i^y kiállanak és 
egy ilyen darabot eljátszanak a Vígszínház 
művészei. Ennek az előadásnak nézőterén 
büszkén és boldogan látjuk színházi kultú-
ránk meglepő erejét és színvonalát. Meleg 
köszönet jár a költőnek és művészeinek, akik 
ezt megmutatják nékünk. 

A hattyú, mely a darab címét adja, feje-
delmi madár. Leány, aki koronás ágyban 
született, nem mesebeli, hanem igazi király-
kisasszony, hófehér, graciózus, zárkozott és 
tiszta. Az ő házasságának története ez a da-
rab, és a házasság, amely a harmadik fel-
vonásban el szokott következni, ezúttal nem 
szerelmi házasság. A királykisasszonyok nem 
szerelemből mennek férjhez, hanem történe-
lemből- Ez történik a hattyúval is. A szere-
lemnek, amely felvirágzik a szivében, nem 
házasság a vége, hanem csendes és megille-
tődött válás egy furcsa és szegény csók meg-
ható emlékével, 

A történet egy trónjafosztott királyi család 
kastélyában játszik- A famíliát még Napoleon 
uralma fosztotta meg a tróntól, azóta "nem-
zedékről-nemzedékre öröklődik bennük a 
trónigény történelmi öntudata, az uralomért 
való S Z Í V Ó S és energikus végy, nem trónkö-
vetelők, de a trón annál jobban kell nekik. 
És a száz éves sikertelen vágyódás ,után 

Rákosi Szidi és Haraszthy Hermin 
Vígszínház: „Hattyú" (Diskay felvétele) 

most itt a nagy sorsfordulat pillanata : egy 
igen nagy ország trónörököse talán feleségül 
veszi a hattyút, a szépséges főhercegkis-
asszonyt. 

Mikor az első felvonás függönye felmegy, 
ragyogó nyári nap süt be abba a szobába, 
amelyet Mátrai Béla páratlan ízlése és ne-
mes tehetsége varázsolt a színpadra. Vidéki 
főúri kastély földszinti kertre nyiló szobája 
ez, olyan szép, hogy méltán lakik kenne fe-
jedelmi család. A szoba közepén asztal-
Szemben velünk ül Csortos Gyula, mellette 
két fiatal színész : jobbján Dénes György, 
balján Czettel Imre. A színlap szerint Csor-
tos Ági Miklóst játsza, a fejedelmi gyerekek 
nevelőjét, a két ifjú pedig a főhercegi sarja-
kat: György főherceget és Anén főherceget. 
A nevelő történelmet ad elő a fenséges ta-
nítványoknak. Napoleont magyarázza. Vesze-
delmes téma ebben a családban, amely Na-
poleon miatt nem ülhet a trónon. De a tanár 
kemény legény. Objektíve elmagyarázza a 
korzikai nagyságát, energiáját és szerencséjét 
a fiuknak, formálják meg ők a maguk véle-
ményét És a fejlődő diskurzus sorén kiderül, 
hogy Beatrix főhercegnő, a fenséges anya, 
nagyon haragszik Napoleonra és nincs ínyére 
ha valaki nem gyügyöli a bitorló császár 
emlékét. A trón vágya lebeg itt mindenkinek 
a lelkében. Talán most . . . itt van Albert, a 
trónörökös . . . talán feleségül veszi Alexandra 
főhercegnőt, vagy ahogy« családban hívják : 
Xa-xát. Az egyik kis főherceg kedves sunyi-

sággal megkérdezi a ta-
nárt : szeretné-e, ha a trón-
örökös megkérné Alexan-
drát. És a tanár szilárdan 
válaszol : a főhercegnő 
őfenségeelyan kivételesés 
sugárzó lény, hogy minden 
jár neki, ami hatalom, si-
ker és szerencse a világon. 
A válasz szilárd, de a szi-
lárdság mögött nagyon 
diszkréten megsejtünk va-
lamit. 

És belép a szobába a 
család feje, a fenséges 
asszony, Beatrix főherceg-
nő. Fehérhajú, impozáns 
preg hölgy, Rákosi Szidi 
előkelő egyénisége és mű-
vészete nagyszerűen rep-
rezentálja. Energikus, na-
gyon eszes és uralkodásra 
született. Minden szava 
akarat és parancs Miért 
nem jelentette a tanár, 
hogy az egyik kis főherceg 
köhögött ? Miért nem je-
lentette a tanár, hogy a 
másik kis főherceg vadul 
lovagolt? Miért van vége 
a történelmi magyarázat-
nak, holott tiz perc még 
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hiányzik az órából ? A tanárra rájár a rud, 
mert Beatrix főhercegasszony neheztel rá 
Napoleon miatt. Mint a született uralkodó, 
osztja ki a megrovásokat és a kegyeket. A 
kegyet legutoljára : nagy az öröm a fenséges 
ifjak számára, mert megjön Jácint bácsi, 
Beatrix fivéie, aki valaha Károly főherceg 
volt, de elment szerzetesnek. A fiuk nagyon 
szeretik, az látszik, roppantul örülnek a 
hirnek. 

Általában csupa izgalom a ház. De nem 
Jácint bácsi, hanem az itt tartozkodó trón-
örökös miatt. Beatrix huga, Symphorosa fő-
hercegnő, akit Kürti Sári kitűnően játszik, 
minduntalan beszalad jelenteni, hogy a trón-
örökös még alszik, hogy most felébredt, hogy 
kinyújtotta a kezét és cukros vizet kér, hogy 
mér öltözik. Nagyon-nagyon fontos, életbe-
vágóan fontos, hogy a trónörökös el legyen 
ragadtatva, Holnap utazik és ha ma meg nem 
kéri a Xaxa kezét, akkor Ujabb száz évig várhat 
megint a család a trón szép reményére A 
Programm most pontosan 
be van osztva : a trón-
örökös el fog menni meg-
nézni az Alexandra ró-
zsáskertjét, aztán érdek-
lődni fog a fiuk előmene-
tele iránt tanulásban és 
Írásban. 

A kinek pedig férjhez 
kellene mennie, hogy ki-
rályné legyen, a szép fő-
hercegnő, ott áll köztük 
és egyelőre néma. Egy-
szerűen elválasztott és le-
simított haja büszke és 
komoly fejre borul, csupa 
fenség és hideg tisztaság. 
Varsányi Irén ez a nagy 
művésznő, akinek az éle-
tében a legnagyobb és leg-
szebb sikere. 

De megszólal csakha-
mar. Ketten maradnak : 
ő és a tanár. Ági mély 
hódolattal azt az óhaját 
fejezi ki. hogy Albert vivni 
lássa a főhercegnőt, Mert 
Alexandrát is a tanár 
tanítja vivni. A rózsáskT-
tet talán megmutathatja 
más is. De Alexandra 
hidegen, sőt nyersen szo-
rítja vissza a tanárt az 
alattvalói némaságba. Az 
odvari programm nem a 
tanár vivómesteri büszke-
sége szerint igazodik A ta-
nár némán hajlik meg és 
mi tulnyersnek ta'áljuk a 
szép Alexandrát. Ennyi 
gőg és ridegség meg egy 
fenségtől is sok talán egy 
kissé. Vígszínház : „Hattyú" 

Van azonban melegség, ami ezt a kis hű-
vösséget ellensúlyozza : megérkezik Jácint 
bácsi. Idős szerzetes barna kámzsában, de 
a szerzetes ruha alatt is fejedelmi lény. Az 
aïcén bölcs jóság és krisztusi harmónia 
Hegedűs Gyula brilliáns alakításában. Ahogy 
a családtagok örülnek egymásnak, a tanárt 
is bemutatják Jácint szerzetesnek. A tanét-
fenségnek szólítja, de ő visszautasítja a címet, 
ő nem fenség többé. Atyámnak kell szólítani. 
A tanár nagyon megtetszik neki. Jó szeme 
van, meglátja ebben az emberben a jellemet, 
a férfiasságot, a tiszta szivet. Pár perc az 
egész, a tanár is megy vivótuhát ölteni. 

Most jön aztán a nagy izgalom : a trón-
örökös fel kelt. Felköhögték, mert megszokta, 
hogy, az adjutánsainak a köhögése ébréssze 
fel. Es belép szük kíséretével. Érdekes, kel-
lemes fiatalember a leendő uralkodó, rop-
pant kedves, jelemzésben Molnár összes Írá-
sainak egyik legragyogóbb figurája. Tanay 
Frigyesnek ennél allighj volt életében na-

CSORTOS GYULA 
(Astoria foto. Altraayer felv.) 
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Hegedűs, Csortos, Szerémi, Varsányi, Tanay, Rákosi, Bárdy, Kürlhy és Hajdú 
Vígszínház : Hattyú (Astória foto, Altmayer felv.) 

vadanyának nevezi magát. Alexandrának 
muszáj férjhez menni, mert az évek múlnak. 
Résebben Xixinek becézték, most Xaxa, ha 
továb is igy tart. Xoxo lesz belőle. 

— Hány éves Xaxa ? — kérdi Jácint. 
— Huszen, — feleli Beatrix-
Huszen, ez egy uj szám, az anya találmá-

nya. Bizony itt tenni kell valamit. És a fő-
hercegasszony kijelenti, hogy borzasztó tervet 
eszelt ki, de végre fogja hajtani. A trónörö-
kös nem nyilatkozott, mert a figyelme 
Alexandra, mint nő iránt nincs felhiva. ' Egy 
férfi figyelmét egy nő iránt csak egy másik 
férfi tudja felhívni. A ma esti udvari ebédre 
tehát meg kell hivni — a tanért. Alexandra 
tüntesse ki egy kicsit. Ha ez sem használ, 
akkor nem használ semmi. 

Itt a terv. A színdarab magva. Jácint csó-
válja egy kicsit a fejét. A tanár is ember. 
Temperamentumos, fiatal férfi. De Beat-
rix süket. Mindjárt be is kéreti a lányát 
és négyszemközt beszél vele. Elmondja neki 
a tervét. 

Alevandra megdöbben egy kicsit, A dolog 
nem jelentéktelen. A tanár nagyon nézi őt 
már régen. 

Csak nem vettél észre valamit ? — kérdi 
rémülten Beatrix. 

— Nem nyugodt, ha velem beszél, — fe-
leli Alexandra. De ő királyné akar lennt, a 
családnak irónra kell jutni. Belemegy a 
tervbe- Mindjárt hivatják is a tanárt. Belép 
vivóruhában, tőrrel. Nagyon fess és férfias, 
nagyon-nagyon rokonszenves. Alexandra rög-
tön belekezd a játékba. A tanár megígérte a 

gyobb sikere, aminthogy ebben a darabban 
mindenkiről csak szuperlativuszokban lehet 
beszélni. Két ur van vele : a szolgálattevő 
adjutáns, egy cvikkeres kitűnő ezredes, akit 
példátlan kedvesen Hajdú József játszik, és 
gróf Lützen, a kamarás, akit igen jól Hevesi 
Gábor ábrázol. 

A trónörökös kedves, nyájas, el van ragad-
tatva. Mindenkibe szerelmes. (Csak pont 
Alexandriába nem, mint Beatrix főherceg-
asszony más alkalommal megjegyzi.) Min-
denkihez figyesmes és kegyes. A tanár is 
nagyon tetszik neki, mikor bemutatják. Igen 
rokonszenvesnek találja, tudós és sportman 
egyszerre, ez nagyon szép 

A társalgás hangja vidám és derűs, de a 
könnyed felszín alatt nagy a feszültség. A 
trónörökös minden pillantását, minden gesz-
tusát feszülten figyelik : Kitünteti-e hát végre 
egy reménysugárral a szép Alexandrát^? Be-
atrix fenséges asszony a szenvedélyes anya 
szívósságával és ötletességével igyekszik rá-
terelni Albert figyelmét a leányára. De em-
berfeleti fáradsága kárba vész. A trónörökös 
nem nézi meg a rózsáskertet. Az ezrede« fel-
említi, milyen szép a tehenészet, ezen rögtön 
kap a trónörökös és a rózsák helyett meg-
tekinteni a teheneket, Alexandra nélkül. 

Beatrix kétségbe van esve. Minden perc 
drága. Már csak a mai napjuk van, ha a 
trónörökös ma nem nyilatkozik, minden el-
veszett. Beatrix, Jácint és Syphorosa meg-
hányják vetik a dolgot. A főhercegasszony 
törhetetlenül és elszántan akarja, amit akar, 
„Életveszélyes vagyok", mondja magáról, 
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Hegedűs Gyula 
Vígszínház : „Hattyú" 

(Astoria foto, Altmayer felvétele) 

kis fenségeknek, hogy ma este felviszi őket 
a toronyba csillagot vizsgálni a teleszkóppal. 
Ez a csillagvizsgálás elmarad, mert a tanár 
a fenséges családdal fog vacsorázni- Ági meg-

k hajlik, boldogan fogadja el a meghívást. Az 
arca talán nyugodt, de a szive káprázik, 
mintha a napba nézett volna. 

— Olyan támadóan áll itt velem szemben, 
— mondja a főhercegnő a vivóruhás tőrös 
fiatalembernek. 

— Pedig csupa védekezés vagyok, fenség, 
— feleli a tanár. De akárhogy próbálja ösz-
szeszedni magát, az Alexandra hirtelen ke-
gye megingatja. Hiszen szerelmes a szép 
királykisasszonyba. És ezt most nem is tudja 
eléggé eltitkolni, Alexandra kegyes főbolin-
tással távozik és a tanár néz utána. Csortos 
ahogy ott áll délcegen, tőrrel a kezében, 
mint bajvivó, eleven szobra egy elkövetke-
zendő párbájnak. A függöny lemegy. Kevés 
ilyen tehetséges felvonásvéget irtak eddig. 

A második felvonás pazar és gyönyörű 
termet mutat. Málnai Béla még a Vígszín-
házban is uj díszlet-nívót jelent- Halalmas 
fehér terem .óriási piros foltokkal, a háttér-
ben két halványsürü lila függöny színfoltja, 
ez gyönyörű. És a középen egy fejedelmi te-
ritett asztal. Szerémy Zoltán, mint Caesar 
udvari hopmester, áll az asztalnál és gyö-
nyörködik a müvében. Elragadóan kedves, 
amit ebben a szerepben csinál. 

Az estély beosztása az, hogy a meghívott 
vendégek kis asztaloknál fognak enni, a 
fenséges család itt vacsorázik. Beatrix, aki a 

leggondosabb háziasszony, tüzetesen érdek-
lődik Caesarnál a vacsora iránt. Minden 
rendben van, a trónörökös kedvenc ételei 
lesznek. Beatrix azonban nem szereti a hideg 
bouillent, neki adjanak helyette titokban cu-
kortalan teát a csészében, de ne gőzölögjön. 
Caesar rögtön tovább adja a fenséges pa-
rancsot Artúrnak, à főkomornyiknak, akit hal-
latlan mulatságosan Bárdi Ödön játszik. 
Arthur és Caesa nagyszerű emberek, három 
európai nyelven beszélnek egyszere egymás-
sal. 

Beatrixnak azonban komolyabb gondjai is 
vannak. Odabent- Alexandra mintha már túl-
ságba menne egy kicsit a tanárral. Sokat 
vele. Symphorosa be fog menni és titokban 
int neki, hogy keljen fel a tanár mellől. Int 
is neki, de a dolog nem egészen jól sikerül, 
mert mikor Alexandra az intésre kijön, vele 
jön a tanár is. 

Itt vannak, ketten, A tanár a csillagokról 
beszélgetett a főhercegnővel. Szép pár ember 

-igy együtt. A főhercegnő gyönyörű estélyi 
ruhában ragyog, a délceg Ági frakkban 
A beszélgetés végtelenül finoman és diszkré 
ten táncol nagyon veszedelmes dolgok felett 
Talán még nincs baj, talán már van. És ki 
jön a terembe Albert őfensége is két hölgy-
gyei, az egyik a főispánné, akit a finom 
Varga Anna játszik. Pár szó beszélgetés. 

Tanay Frigyes 
Vigszinház : „Hattyú" 

lAstoria foto, Altmayer felvétele) 
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bókok, kedvesség ; a trónörökös tovább sé-
tál a két hölggyel. És a tanár, aKi ott ma-
rad, tovább beszélgetvén Alexandrával, kiejti 
ezt a szót : féltékeny. 

A főhercegnő megrémül, meginog a játék-
ban, feltámad a jóság és emberi tisztaság. 
Kicsit habozik, de elszánja magát : őszintén 
megmondja Áginak, hogy mi ez az egész. A 
tanár csak eszkőz, ő királyné akar lenni. 

A fiatalemberben felfordul a világ. Nagyon 
szenved. Keserű szemrehányásokat tesz a 
főhercegnőnek. De dacosan és hevesen ki-
húzza magát, vállalja a játékot tovább. Amit 
az előbb a főhercegnő szemére vetett bol-
dogan és remegve, hogy Alexandra elvette 
tőle a reménytelenség költészetét, azt most 
már visszavonhatja. Lezuhant a fellegekből, 
reménytelen és kiábrándult. De a játékot 
állja tovább is. És mikor végre le kell ülni 
a vacsorához és a trónörökös már megjegy-
zést tesz, hogy Alexandra és a tanár nagyon 
sellemesen társalognak, Beatrix egyszerűen 
el akarta a tanárt küldeni: vacsorázzék a 
szobájában. De ő most mér lázadó, szembe-
száll a főhercegasszonnyal, ő itt fog vacso-
rálni. Sőt mikor Beatrix oda akarja ültetni 
maga mellé, hogy ne ülhessen Alexandra 
mellett, egyszerűen nem engedelmeskedik és, 
erőszakkal Alexandra mellé ül. Most már 

( SzerémLZoltán 
Vígszínház : „Hattyú" 

(Astoria foto, Altmayer felv.) 

meg van vadulva. Alexandra a két férfi kc? 
zött ül és kezdődik a vacsora. És megkez-
dődik egy társalgás, amelynél brilliánsabb 
szinmüirói munkát kivánni sem lehet. Mol-
nár itt felülmulta önmagát. Bámulatos, meny-
nyire ura a színpadnak, Célzások, válaszok, 
elmés visszavágások, rejtett értelmek röpköd-
nek itt a levegőben. Pompás, színes tűzijá-
ték ez, de belső heve is van, egy érdekes és 
izgató akció füti belülről. 

A tanár el van keseredve és fájdalma, 
dühe, szenvedése láthatóan szorongatja be-
lülről. Amit mond, az virágnyelven mind 
ezt jelenti. A trónörökös beugróit a játékba. 
Alexandra ügyében való ellenfelét látja a 
tanárban és leakarja szorítani innen. Amit 
mond, az virágnyelven mind ezt jelenti. Vol-
taképpen csak a csillagokról, beszélgetnek, 
látszólag közömbös dolgokat. A tanár heve-
sen fejti ki ; minden csillag, a legtávolabbi 
és legkisebb is, egy-egy külön . világ. És az 
ő nagybátyja, aki egyefemi professzor az 
asztro-kémiából, nem igen várhat semmit a 
trónörökös protekciójától, mert nagyobb urat 
szolgál : a végtelenséget. A feleleletek és 
visszavágások egyre élesebbek, a célzások 
egyre nyilvánvalóbbak. A tanár azt mondja 
egy csillagról, hogy csak látszik kicsinek, de 
ezt a nagy távolság teszi. Erre a főherceg 

Kürthy Sári 
Vígszínház : „Hattyú" 

(Astoria foto, Altmayer felvétele) 
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azt feleli, hogy annál szebb az ilyen csillag-
tól, ha szerény. A tanár azt mondja, hogy 
a hold üres és hiu, mert fényes nagy képe 
kölcsönvett fénnyel ragyog, mig a csillag 
fénye a saját magáé. így felelgetnek egy-
másnak egyre hevesebben, — ezt a társal-
gást lehetetlen elmesélni pazar elmésségei-
vel és finomságával, — végre nem kiáebb 
dolog történik, mint hogy a tanár, mikor 
arról van szó, hogy tetszik a főhercegnek, 
igy szól : 

— Azt én nem ambicionálom. 
Ez már sok. Beatrix rosszul lesz. Annyira, 

hogy fel kell kisérni a szobájába. A vacsora 
felbomlik. Jácint marad itt a főhercegnővel, 
és a tanárral. Jácint keményen le akarja 
szidni őket. De nem tudja, A szive győz 
rajta. Meghagyja nekik, hogy a kettejük 
dogát intézzék el okosan és józanul, mig ő 
az ájuldozó Beatrix után néz. Mire vissza-
jön, rend legyen köztük. 

Ketten maradnak, A hopmester majd el-
ájul a szörnyüködéstől, mikor őt is kiküldik. 
Most tehát itt állnak ketten, udvari botrány 
főszereplői : főhercegnő és nevelő. Alexandra 
meghatóan kedves. Nem tudja, mit csináljon 
ezzel a fiúval, mit szokás ilyenkor csinálni, 
Enni akar adni neki, tegeződni akar vele. 
rajongó melegségében és tiszta zavarában 
nem tud mihez fogni. De a tanár tudna mi-
hez fogni. Egyre szorosabban a főhercegnő 
mellett áll. Es jön a pilanat, mikor a feje 
veszedelmesen hajlik az Alexandra feje fölé, 
Rögtön összeér a szájuk,, rögtön meg fogja 
csókolni. 

De ajtó nyilik. Két lakáj kandeláberrel be-
lép, a hopmester előre jön : a trónörökös 
közeledik. Alexandrának még volna ideje 
egv mésik terembe menni, hogy Albert ne 
találja őket együtt. De ő nem szökik senki 
elől. Csakugyan belép a fenséges ur- Most 
baj lesz : megfogja büntetni a tanért, ezt 
érezni lehet. Ugy is van. Pár odadobott 
mondat, rá felelet és egyszer csak a trón-
örökös nyugodtan, biztosan odamondja a ta-
nárnak : 

— Ön egy kis tolakodó ! 
A lélegzet megáll a többiekben. Alexandra 

felsikolt : 
— Ne feleljen neki I 
És megöleli a tanért és megcsókotja. Ér-

dekes a hatás- A jelenlevők, mint udvari 
emberekhez illik, egy pillanat alatt eltűnnek. 
A trónörökös csak áll és néz. És végre 
megszólal : 

— Ja ? Az más. 
Könnyedén bocsánatot kér a tanártól és 

ruganyos léptekkel elmegy aiudni. Borzasztó, 
ami történt. Ez az éjszaka nagyon nyugta-
lan éjszaka lesz a kastélyban. Jácint ott áll 
és nézi a tanárt, aki dacosan támaszkodik 
az asztalnak és konokul néz maga maga 
elé. A főhercegi szerzetes kemény Jéptefkkel 
tart feléje, hogy alaposan megleckéztesse. 
De mire odaér, hirtelen egyebet gondol. Ha-
mar megcsókolja ő is. A függöi.y lemegy. 

Ha a jó darab egyik jellemvonása, hogy 
a második felvonás után még nagyobb iz-
gató feszültséget okoz, mint az első után. 

Varsányi Irén és Csortos Cyula 
Vígszínház : „Hattyú" (Angelo fotograíia) 
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tanár szenvedését, hogy Mária Dominikát 
egészen meghatja. 

— Hét szabad bántani az ilyen embert, -
mondja Jácint, - mit kell ezzel csinálni ? 
Megalázni ? Megbántani ? Megsérteni ? 

— Megcsókolni ! — kiált Mária Dominika. 
— Ez történt! - feleli Jácint, boldogan, 

hogy kinyögte. 
Nincs semmi baj. A csók az emberi rész-

vét és szánalom csókja volt. még helyeselni 
is lehet. Tehát minden rendben van. Csak a 
tanárt kell elintézni, Az ilyenekből lesznek 
aztán a memoár-irók. Hivatják a tanárt, hogy 
várjon itt, Mária Dominika őfensége akar 
vele beszélni. 

De erre nem kerül a sor. Mert Alexandra 
fogadja. Ő is beszélni akar vele, ő máskép-
pen gondolkozik erről a csókról. És belép 
Ági utiruhában. Utazni készül. Pokol. Szo-
morú jelenet van köztük. A tanár férfias, sőt 
hős. Tudja, hogy nincs más választás, mint 
legyőznie magát. 

A második felvonás végén a főhercegnő 
azt mondja egy helyen, hogy akkor szeretett 
Ágiba, mikor azt mondta az este folyamén : 
beretva- Nem borotva, hanem beretva. Ez az 
Ági családjának, falujának otthonias, benső-
séges érzését keltette fel benne. Most aztán 
a harmadik felvonásban visszatér ez a szó. 
A búcsúzó Áginak használnia kell. És hasz-
nálja is. De igy : borotva. 

Ez mindent megmagyaráz. Nekünk. De 
nem Alexandrának, ő tovább firtatja a dol-
got. Mi ez, mit akar ez a férfi, mi baja, hogy 
van ez a dolog ? És ahogy javéban teszi a 
szemrehányásokat, belrp a trónörökös. Hallja, 
hogy miről van szó. És egy pár érdekes 
mondat után egyszerre azt látjuk, hogy oda" 
lép Ágihoz és — megcsókolja. Ezzel a csók-
kal megy el a tanár. Egy fájdalmas emlék-
kel gazdagabban és két bokrétával, amit a 
kis főhercegek hoznak neki. Az- eljegyzés 
megtörténik. Alexandra királyné lesz. És Beat-
rix megtanítja egy bölcsességre : a hattyú 
gyönyörű, mikor a kék tavon úszik: De ha 
kijön a partra, nagyon esetlenül jár és ve-
szedelmesen hasonlít a libához. A hattyú 
maradjon a kék tavon. Jönnek jelenteni, hogy 
a reggeli tálalva van. A család reggelezni 
megy. Függöny. A darab száraz, vázlatos el-
mondása ennyi. De nem adhat fogalmat a 
fordulatosság, elmésség, elragadóan kedves 
ötletesség dus kincseiről. És nem adhat fo-
galmat az előadásról, amelyet ma Európában 
seholsem lehetne igy összehozni. Jób Dániel 
finom ízlése, félelmes jó szeme és okossága 
gyönyörű vizsgát tett le. A színészekről pe-
dig külön kell irni. Mind a nyolc főszereplő, 
mert Szerémyt és Hajdút is ide kell számí-
tani, egyenként külön cikket érdemelne az 
alakításával. 

A mi genáriciónk legnagyobb színházi ese-
ménye a Hattyú. 

akkor ebből van itt bőven. Nehéz elképzelni, 
mi történik majd itt a harmadikban. 

A harmadik egy bűbájos biedermeyer-
fogadószobában történik, A kétségbeesés ré-
mes. Beatrix már fenn van és mint egy 
nőstény tigris, jár le s fel a ketrecben. Két-
ségbesését megkettőzi, hogy most kapott táv-
iratot Mária Dominika hercegnőtől , az Al-
bert anyjától, hogy jön. Ez a távirat nyilván^ 
valóan leánykérést jelent. Alexandra tehát 
biztosan királyné lehetett volna, ha ez a 
rémes botrány nem történik. 

Mária Dominika csakugyan megérkezik. 
Hatalmas, vastaghangu, kedélyes, kitűnő asz-
szony, akit a bécsiek szakácsnénak hivnak. 
Haraszti Hermin játssza, mesteri alakítás. Az 
udvarhölgye, Sibensteyn grófné, akit Ceglédy 
Lóra alakit, elmegy a lakosztályban kipakolni, 
a két anya együtt marad. Mária Dominika 
nem kertel sokat, hanem rátér a tárcyra : 
Álbert irt_ hogy Alexandra mennyire tetszik 
neki, de az anyja nélkül nem akart nyilat-
kozni, most teíiát ő megkéri Albertnek az 
Álexandra kezét- És sokat beszél Alexandrá-
ról, mennyire szereti a tartózkodó, alantasok-
kal talán túlságosan is hideg modorét. Beat-
rixnek mintha tőröket forgatnának a szivében. 

Itt más nem segíthet, mint Jácint. 0 bele 
is lép a játékba. Bizony — mondja — itt egy 
kis baj van. Egv_ tanárral. Mária Dominika 
ijedten felfigyel. És Jácint elmondja az egész 
történetet, csak a végét nem. Mesterien 
mondja el és olyan szépen ecseteli a szegény 

Hajdú József 
Vígszínház : „Hattyú" 

(Astoria foto, Altmaycr felv.) 
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Mit főz, művésznő? 
Utolsó sorozat 

Egy hónap óta nekem volt a 
legjobb dolgom Pesten: majdnem 
mindennap más szép asszony főzt-
jét kóstoltam. Olyan szép asszonyo-
két, akik egyszersmind Budapest 
leghíresebb művésznői. Egészségi 
állapotom komoly veszélyeztetése 
nélkül azonban nem folytathatom 
a főzővizsgát, amelyet 21 prima-
donna közül 14 tett le teljes siker-
rel és a legvérbelibb szakácsnőt 
is megszégyenítő tudással. Ven-
déglői koszthoz szokott szegény 
gyomrom nem bírta el a megpró-
báltatást : orvosi tanácsra sürgősen 
Karlsbadba kell utaznom. Elutazá-
som előtt azonban még beszámolok 
a legutóbbi vizsgák eredményéről : 

Váradi Arankának egész héten keresztül 
telefonáltam, amig végre rászánta magát, hogy 
letegye előttem a főzővizsgát. Ezt a hosszas 
vonakodást nemcsak a művésznő nagy elfog-
laltsága okozta, hanem a s a körülmény, hogy 
a főzési tudománya kissé egyoldalú : csak 
csokoládétortál tud készíteni, de azt azután, 
ugy, hogy még a párisi Rumpelmayer is meg-
irigyelné érte. Lapzárta napján készült a fel-
vételem és miután a tortakészités órákig tart 
nem tudtam a kóstolást bevárni, az előjelek 
után ítélve azonban érdemes lesz másodszor 
is elmenni Váradi Arankához, aki a torta 
hosszú receptjét fejből diktálta le: 

11 deka vajat, 11 deka csokoládét 
puhítva, 11 deka darált mandulát, 
16 deka porcukrot és 6 tojássárgáját 
habosra habarunk, azután a 6 tojás-
fehérjét habbá verve óvatosan hozzá 
kavarjuk. A masszát két lapban süt-
jük meg, azután összeragasztjuk, 
baracklekvárral és végül bevonjuk 
csokoládégusszal, esetleg — ha van 
— feldíszítjük rehány csokoládé 
dragée-val. 

Mészáros Gizához neveletlen módra mér 
hajnali 11 órakor toppantam be, csoda hát, 
hogy pizsamában találtam ? A művésznő 
gyorsan szakácsnőnek akait öltözni és min-
den ékesszólásomat latba kellett vetnem, 
hogy megengedje, hadd mutassam be a gyö-

nyörű pizsamáját a Színházi Élet olvasóinak. 
Nagyszerű gombapörköltet készített villásreg-
gelire Mészáros Giza, aki híres szakácsnő a 
pesti színésznők között ; ennél finomabb ele-
delt még nem ettem uzsonnára-és Ínyenc 
olvasóimnak legmelegebben ajánlhatom, hogy 
forduljanak bizalommal a művésznőhöz, aki 
a gombapörkölt receptjét készségesen bo-
csájtottá rendelkezésemre': 

Egy fej hagymát 2 kanál zsírban meg-
pirítunk, paprikát adunk hozzá tet-
szés szerint, aztán egy fél kiló, kis 
darabokra összevagdalt champignon-
gombát teszünk rá, dinsztelni hagy-
juk, amig a saját leve el nem fő, 
aztán mikor a zsírjára lepirul, rá-
ütünk 3 egész tojást, megkeverjük, 
kitálaljuk és megesszük. De meg ám ! 

Kökény Ilona borzasztóan messze lakik, 
a Városliget közepén, de érdemes hozzá el-
menni, mert nem csak gyönyörű lakása van, 
hanem van a lakásában egy épolyan gyö-
nyörű kutya, meg egy még gyönyörűbb 
macska, „akik" a leggyönyörűbb egyetértés-
ben élnek egymással. És mindettől eltekintve 
milyen nagyszerüefi főz Kökény Ilona és 
milyen passzióval I Hogy mennyire izlik neki 

Váradi Aranka csokoládétortát készít. 
(Vasadi felvétele) 
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Kökénv Ilona mártást kóstol 
(Vasadi felvétele) 

paradicsomot és ezt pár percig ka-
vard lassú tűzön Azután ereszd föl 
két levesmérő kanál husievessel, 
amelyben a zöldség főtt és tálalás-
kor öntsd le a főtt hust a forró szósz-
szal. 

Honthy Hanna nagyon sokoldalú szakács-
nő. A művésznő rám bízta, hogy töltött ká-
posztát készítsen-e, vagy pedig 'öltött man-
dula-tortát. Én szerényen az utóbbit válasz-
tottam, pedig ez dupla munkával járt : dél-
előtt a készítést kellett ellenőriznem, délután 
pedig a kóstolásra voltam kénytelen időt ál-
dozni. De mi mindenre nem képes egy lelki-
ismeretes riporter ! 

A Honthy Hanna Marguerite-tortája olyan, 
mint egy Maupassant-novella : tökéletes I Csak 
az az egy baja van, hogy az ember gyorsab-
ban készül el vele. Irne a receptje : 

14 deka cukrot 7 tojássárgájával ha-
bosra keverünk, hoz?á edunk két és 
fél tábla reszelt csokoládét, 14 deka 
hámozatlan darált mandulát, végül 
7 tojásnak a habját és lassú tűznél 
megsütjük. Miután kihűlt, 3 részre 
vágjuk és a következő krémmel tölt-

a saját főztje, azt a mellékelt ábra bizo-
nyítja ; az indiszkrét magnézium éppen abban 
a pillanatban lobbant el, a mikor a művész-
nő a mesterséges sötétséget kóstolásra hasz-
nálta fel. 

Egy saját találmányú szószt készített Kö-
kény Ilona, amelyet mindenféle főtt húshoz 
lehet tálalni. Páratlanul pikáns dolog, magán 
viseli a kreálója márkáját. Egy nagy tányér-
ral tálalt belőle a művésznő, aki már ebéd 
után volt, de azután olyan kedvet kapott 
hozzá, hogy magának is hozott belőle egy 
tányérral. Kenyérrel ugy kimártogattuk a két 
tányért, hogy Kökény Ilona kutyája meg 
macskája se tisztították volna meg különben ! 
A pompás »Sauce à. la Kökény" receptje 
egyébiránt a következő : 

Tégy egy kis lábosba egy kis fakanál 
zsirt, meg egy késhegynyi piros papri-
kát és pirítsd meg benne rózsaszínre 
egy kis hagyma negyed részét. Végy 
négy szál, lehetőleg husievesben főtt 
sárgarépát és két szál fehérrépát, ezt 
egész apróra vágd össze, tedd a lá-
bosba, kavard meg, hints rá egy ne-
gyed marék lisztet, két evőkanálnyi 

Mészáros Giza gombapörköltet főz 
(Vasadi felvétele) 
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Vasadi Ottó 

BESZÉLGETÉS 
— A feleségem tegnap este 
egyik percben sirt, a másikban nevetett . 
— Ugy, valószínűleg Molnár Fe renc 
darabjából lehetett. 

SZENES EMBER 

jük : 14 deka friss vajat habosra ke-
verünk, hozzá adunk ugyanannyi 
cukrot, két tábla puhított csokoládét, 
2 egész tojást és ezt hidegen addig 
keverjük, mig megkeményedik. Ezzel 
töltjük és vonjuk be a tortát, végül 
pedig beszórjuk 6 deka apróra vá-
gott hámozott mandulával, amelyet 
előzőleg a sütőben megpirítottunk. 

Magyar Erzsi uzsonnára hivott meg, előre 
kijelentve, hogy főzőkanál még soha sem volt 
a kezében. Amikor érdeklődtem, hogy mit is 
fog főzni, rejtelmesen mosolygott: 

f— Majd meglátja ! 
Amint másnap délután betoppantam hozzá, 

a tea már ott párolgóit az asztalkán. Ger-
beaud is volt bőven. Házi süteménynek még 
csak nyoma sem akadt. 

— De hát tulajdonképpen mit fog főzni, 
művésznő? — kérdeztem. 

— Majd meglátja — kacagott Magyar Erzsi 
— csak üljön szépen ide hozzám, de előbb 
igazítsa -be a fényképezőgépét ! 

A masina néhány pillanat múlva készen 
állott, én pedig leültem a művésznő mellé. 

Magyar Erzsi riportert főz 
(Vasadi felvétele) 

Magyar Erzsi kitöltötte a teát, felém nyújtotta 
az egyik csészét és rám nézett. Ugy, ahogyan 
csak ő tud nézni. 

— Nos, elismeri, hogy értek a főzéshez ? 
— kérdezte. 

— Hódolattal hajlok meg a tudása előtt — 
válaszoltam. 

Ebben a pillanatban — a művésznő szoba-
lányának a jóvoltából — elcsattant a pilla-
natzár és a Színházi Elet fényképgyüjteménye 
egy érdekes dokumentummal lett gazdagabb : 
milyen nagyszerűen tud főzni egv színésznő, 
aki még soha életében nem volt a konyhá-
ban ! 

Honthy Hanna mandulatortát süt 
(Vasadi felvétele) 
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Dan din György 
Irta: LAKATOS CÁSXCÓ 

Bánóczy, Harsányi, Harmos Ilona, Bérczy. Simonyi Mária, Bánóczyné 
Belvárosi Színház : ,,George Dandin" 

(Röckel felvétele) 

A Belvárosi Színházban szóhoz 
jut a legzsarnokibb, egyben a leg-
szabadosabb király (XIV. Lajos) ud-
varának legnagyobb költője, Molière. 
Még az okosak felvilágosítására is 
azonnal hozzátesszük, hogy nem 
volt udvari költő a szónak hierarchi-
kus értelmében, de az volt, mert egy 
fölényes kedvű é s bölcs király ud-
vara vette őt oltalmába a polgári és 
akadémikus nagyképűséggel szem-
ben, mely többek közt kimutatta azt 
is, hogy Molière nem költő (az isko-
lás tanköltemény gyártója az volt), 
csak bohóc. Letagadhatatlanul az, 
hiszen egy személyében szinész, sőt 
szinidirektor is, aki maga játssza 
figuráit és a kasszában várja a pub-
1 ikumot. 

A Georges Dandin szerzője való-
ban pojáca volt de akkor az Swifttől 
Shawig minden szatirikus, aki véres 
groteszkekben tárja elénk azt, ami 

az emberben rossz és siratni való 
az : mert ostoba és nevetséges. 
Shawnál Molière azonban szeren-
csésebb volt, mint költő, habár sze-
rencsétlenebb mint ember. Shaw élete 
lehetne (ha akarná) egy nyugodalmas 
angol gentlemané. Molière életében 
hajszolt volt, szegény, a kassza után 
igazodott, saját színházának repertoár 
irója, aki kénytelenségből, igény és 
nagyképűség nélkül irta halhatatlan 
remekeit. Ő csak sebtiben írni akart 
valami mulatságosat, ami pénzt hoz 
gyorsan máról holnapra, az ambí-
ciója (ambíció nélkülisége) ellenére 
lett a kenyérpenzumból halhatatlan 
remekmű. Szerencsétlen volt másként 
is. A kartársak nem méltányolták. 
Szerencsétlen legfőképen mint férfi 
és férj. íme a Georges Dandin is 
saját szerencsétlenségének kicsúfo-
lása. 

De szerencsés volt, hogy egy na-
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gyon nyugodt korban élhetett, amikor 
az ember, a költő, ráért magával 
foglalkozni, magára figyelni. Shaw 
átka az idők tragikus és kísérteties 
nagysága, amit valamennyire maga 
is előkészített, mint egy vigjátékiró 
álorcájában dolgozó politikai agitátor. 
Molière tisztább volt. Csak ember. 
Latin harmóniái u művész lényét a 
politika nem érdekelte, legföljebb az 
„Úrhatnám polgár"-ig, ahol azonban 
szintén csak a társadalmi, nyelvbéli 
és öltözködésbeli nyegleséget gú-
nyolta ki. Csak csipkedni akart, nem 
mint Shaw régi világot elsöpörni, 
hogy helyet csináljon egy újnak. 
Ezért lesz Shaw száz év múlva — 
mint valljuk be ma Voltaire is négy-

ötödrészben — unalmas iskolai ol-
vasmány, kortörténelmi adalék, amit 
csak nyelvtörténeti szótár és lexikon 
segítségévet érthetünk meg. Molière 
halhatatlan valameddig ember lesz 
a földön, mindig friss és uj, mert az 
örök, a változatlanul gyarló embert 
irta meg. Nem azért, hogy javítsa, 
akit javítani sosem lehet, hanem hogy 
nevessen azon, akit mindig kell ki-
nevetni. Shawnak a szinpad csak 
eszköz, Molièrenek örök szent öncél. 
Azért is az ő színpada a halhatatlan. 
Az a Georges Dandin, amely most 
a Belvárosi Színház remek és mélyen 
művészi előadásában támad fel magyar 
nyelven uj életre, színésznek, kritiká-
nak, közönségnek uj gyönyörűségére. 

Harsányi Rezső és az orchestikai iskola növendékei 
Belvárosi Szinhéz : „George Dandin" 

(Röckel fé lvétele) 
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Matány Antal és Bánóczyné 
Belvárosi Szinhéz : „George Danin" 

(Rockel felvétele) 

nagy bolondot — mondja — De ugy kell 
neked, minek akartál nemesi famíliába há-
zasodni ? Sokkal okosabban tetted volna, ha 
a becsületes paraszti rendben maradsz, mint-
hogy olyan nőt veszel el feleségül, aki azt hiszi, 
hogy minden vagyonoddal sem váltottad 
meg azt a jogot, hogy a férje lehess. 

A derék nyíltszívű parasztember, jól meg-
adta rangosságának az árát. Elérte vágyát, 
a felesége nagyúri kisasszony, de az élete 
pokol. Angelique, valamint szülei, Sotanville 
ur és neje minden alkalmat megragadnak, 
hogy George Dandin-ve 1 alacsony szárma-
zását éreztessék. Pedig Dandin-nek éppen 
nagy szüksége volna egy kis jóakaratra. Egy 
reggel rettenetes dolgot tud meg. A szomszéd 
földbirtokos, Clitandre egymásután küldi fe-
leségének a szerelmes leveleket, amelyekre 
Angelique biztató választ is ad. George Dan-
din felháborodva küld anyósáért és apóséért. 

— Mit jelent ez az izgatott hang, vőm 
uram? — kérdi a Sotanville-házaspár. 

— Azt jelenti, hogy a lányuk nem viseli 
magát férjes asszonyhoz illően és olyan dol-
gokat müvei, amik a becsület ellen valók. 

Simonyi Mária és Harsényi Rezső 
(Angelique) (George Dandin) 

Belvárosi Színház : „George Dandin'" 
(Angelo fotogiatia) 

Molière 
a Belvárosi Sxin(}ázban 

Halk, üveghangu hegedűk muzsikája köz-
ben lebben szét a Belvárosi Színház függö-
nye. Édeskés menüettek hangjai szállnak és 
a színpadon George Dandin ur, a világiroda-
lom legpecchesebb férje játssza furcsa tragi-
kömédiáját. Micsoda keretben tárul elénk ez 
a tragikomédia! Mintha csak a versaillesi 
parkban volnánk és XIV. Lajos őfelsége ud-
vari ünnepségét néznénk végig. Selyemruhás 
pásztorlánykák és pásztorfiuk bolyonganak a 
park pázsitain. Aztán vidám halászok jönnek 
táncokkal sző^e át a darab jeleneteit. Hol a 
szerelmesek mögött lejtenek könnyed bal-
lettet, hol George Dandint ugrálják körül 
groteszk mozdulatokkal. A Belvárosi Színház 
a kétszázharminckét év előtti premier min-
den fényét, és a. Reinhardt-Vollmöller féle 
Tekonstrukció minden finomságát egyesitette, 
hogy Molière halhatallan remekének reprizé 
színházi eseménnyé avassa. 

Kicsoda ez a<George Dandin? Mindjárt 
az első jelenésben megtudjuk. Ott ül háza 
•előtt és panaszkodik örömtelen élete felett. 

— Bolondot tettél, George Dandin, igen 
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Simonyi Mé 
Belvárosi Színház : 

ria (Angélique) és Harsányi Rezső (George Dandin) 
,,Geerge Dandin" 

(Angelo^fotografia) 
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Sotenvillék megdöbbenve ígérik meg, hogy 
elégtételt szereznek vőjüknek, ha bebizonyítja 
igazát. De hogy bizonyítson George Dandin, 
mikor szavait még mielőtt válaszolnának rá, 
előbb súlyos kritika tárgyává teszik, és mo-
dortalansága! hányják folyton szemére. Hogy 
bizonyítson George Dandin, mikor Clitandre 
vicomte ur, sima előkelőségével, valamint 
előkelő családfájával rögtön meghódítja 
Sotenvilléket. Clitandre ur tagad, Angelique 
tagad, a komorna tagad, — George Dandin-
nek, mivel nem egyenlő ellenfelekkel áll 
szembe, el kell hinni a dolgot. 

Eddig az első felvonás. George Dandin 
kálváriája megkezdődött. De folytatódik a 
másodikban. Mintha már egy kicsit rá is 
mosolyogna a szerencse, Itt az alkalom a 
bizonyításra. Clitandre ur meglátogatja An-
gelique asszonyt. Bent vannak a házban, 
George Dandin pedig rohan a Sotenville 
házaspárért. A nemes háaaspár most már 
csakugyan megijed égy kissé, amikor Cli-
tandre ur szerelmes szavait hallja a belső 
szobákból De mit tesz a női ész? A kijövő 
Angelique egy pillanat alatt átlátja a fenye-
gető helyzetet és ütlegelni kezdi, az udvarlót. 

A tragikomikum itt már valóban erős, a 

kacagtató helyzet mintha mér egy kicsit drá-
mává is fordulna. De a groteszk helyzetek a 
harmadik felvonásban érik el tetőpontjukat. 
Mig George Dandin alszik éjjel, Angelique 
és Clitandre a parkban szerelmeskednek. 
Dandin felébred, bezárja a ház ajtóit és 
most már megelégedetten küld Sotenvillekért. 
Most már nem lehet becsapni, mondja 
George Dandin, és kajánul gunyolpdik neje 
könyörgésén, aki a légyott után ijedten veszi 
észre, hogy kizárták. 

— Ha nem engedsz be, öngyilkos leszek — 
sikoltja Angelique éji már hangos kiáltások-
kal össze is esik. 

— Ajha — tűnődik az ablakban George 
Dandin — oly gonosz lenne, hogy megölte 
volna magát csak azért, hogy engem az 
akasztófára juttason ? Vegyünk gyertyát és 
nézzünk utána. 

És már indul is kinyitni az ajtói. Persze 
mig a kertben keresgeti a halott asszonyt, az 
már régen benn van a házban. Csak tetette 
magét. Sőt ! Most ő zárja rá Dandir.re az 
ajtót és az ablakból a lejáratlanabb arccal 
kiált rá. 

— Hogyan ? Te vagy az jó, madár ? Hát 
ilyenkor jár haza az ember, hajnaltájban ? 

És a bevágtató Soten-
ville házaspárnak ő mondja 
siránkozó hangon : 

— Jöjjenek, az Istenért 
és adjanak elégtételt azért 
ez arcátlanságért, amelyet 
férjem művel ! 

George Dandin harmad-
szor is1 hazugságban ma-
rad. Most már csakugyan 
nem marad más hátra,mint-
hogy nagy költséggel épített 
halastavába ölje magét. 

Molière remekét tökéle-
tes rendezésben és a szer-
zőhöz méltó előadásban 
hozta ki a Belvárosi Szín-
ház. Harsányi Rezső 
George Dandinje a legmű-
vészibb produkció. 

Simony i Mária finom és 
pajkos Angelque. Bánóczy 
ragyogó humoru Sotenville, 
Harmos Ilona jellegzetes 
Sotenvillené. 

Krémer Lili, Orosz Erzsi, Walter Rózsi, Kállay Angela 
Belvárosi Szinház : „George Dandin" 

(Röckel felvétele) 
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Karriereik pár sorban 
Karácsonyi körkérdés — 

. . . Julius Caesar azt mondta : „Nincs 
időm röviden irni." 

Jászai Mari 

Karrieremet annak köszönhetem, hpgy 
nem volt protekcióm egy tanítónői álláshoz. 

Sándor Erzsi 

Ungvár—Kassa — Budapest—Bécs— Prága 
— Berlin — London — New-York—Boston — és 
újra Budapest, te egyetlen, te drága ! 

P á l m a y I lka 

Sokszor voltam boldog, sokszor 
boldogtalan, sok vágyam elértem, 
sok reményem elveszett ; az élet most 
szeret, most boldog vagyok. 

P e t r á s s Sár i 

Pólyafutásom történele : Protekció hi-
ánya, rendithetetlen szorgalom, munka 
és akaraterő. Segítségül csak Istentől 
nyert tehetségek. N 

Vágóné Krammer Teréz 

Édes apám korán elhalt: színésznő 
lettem. Két év előtt férjhez mentem. Kar-
rieremmel nagyon meg vagyok elégedve. 

M. Makai Margit 

Amelyik karriert el lehet mondani 
három sorban, az nem karrier. Miérl 
nem kért a szerkesztő ur három kötetet? 

' M a t t y a s o v s z k y I l o n a 

Tiz év múlva beszélhetünk erről a 
kérdésről. Addigra talán mégis csak 
csinálok egy kis karriert. 

B a l o g h B ö s k e 

Amit eddig csinállam az kevés, most 
szeretnék csak igazán karriert csinálni. 
Hogy fog-e sikerülni, azt már a publikum 
tudja, meg a jó Isten. 

Lóth lia 

Első hóditásom a családom vo't. 
Második hóditásom Magyarország. Har-
madik : Európa. , 

Pallay Anna 

1905 Gül Baba—Zülfikar 
1907 Hivatalnok itrak—Róth bácsi 
1920 Offenbach. 

R á t k a i M á r t o n 

Harminc éve vagyok szinész, de még 
csak most szeretnék karriert csinálni. 

Pethes Imre 

Szerémi Zollán és Rákosi Szidi 
Vígszínház : , ,Hattyú" (Astoria foto, Altmayer felvitel) 
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Három állomás jelzi karrieremet : . 
Mephisto, Leporello, Sachs. 

Szende Ferenc 

Egy kritikus barátom (?) évek óta ezzel 
a „viccel" köszönt : az énekesek azt 
mondják: jobb fogorvos, a fogorvosok, 
hogy jobb énekes vagy. Mire én azt fe-
lelem: mind a kettőnek igaza van. 

Dr. Dalnoky Viktor 

Karrieremet 42 éues koromban 
vágták el, épen amikor a legmaga-
sabbra jutottam. 

S e b e s t y é n G é z a 

Dénes György és Czettel Imre 
Vígszínház : „Hattyú" 

(Astoria foto, Altmayer felv.) 

Halála előtt senki sem tudhatja, hog 
vájjon csinált-e karriért, vagy s e m ? 

Galetta Ferenc 

Együtt kezdtük, együtt küzdünk, a 
többit már úgyis tudják. 

Rott Sándor és Steinhardt Géza 

Mérnök voltam, aztán katonatiszt. 
Közben feljutottam a vászonra és 181 
centiméterre! Kell ennél magasabb 
karrier ? 

Petrovich Szvetiszlav 

Jó Isten különös kegyelme és a jó 
emberek szeretete. 

Dr. Székelyhidy Ferenc 

Modern Színpad, Belvárosi Színház, Nem-
zeti Színház, Magyar Színház . . . ? 

Uray Tivadar 

Vidéki szinész koromban száznégyszer 
látszottam a Sasfiókot. Karrieremnek ez 
volt eddig a legfényesebb pontja. 

Kertész Dezső 

Csorlos Gyula 
Vígszínház : „Hattyú" 

(Astoria foto, Altmnyer felv.) 

Szicíliában köllő akartam lenni, azután 
tanár voltam Egerben, most a Búcsu-
keringőre készülök. 

D'Arrigó Kornél 

Pincében kezdtem Nagy Endrénél játszani, 
a földszintre kerültem az Apollóba és most 
már felvitte az Isten a dolgomat egész az 
első emeletre. 

Kőváry Gyula 
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Az én karriérem Sziklai Benőtől—Ta-
más Benőig terjed. 

Tamás Benő 

Szegeden érettségi, szine'sziskola, Kassa, 
Népopera, onnan Királyszinház, onnan Víg-
színház, onnan Népopera, onnan Vígszínház, 
onnan Városi, onnan Víg, onnan Városi, 
onnan . . . ? 

Sziklai Jenő 

Addig nem irok karrieremről egy árva 
betűt sem, mig nem irhatok oldalakat. 
Három sorral nem érdemes kezdeni. 

Halmay Tibor 

Nem csináltam karriert. Es ebben a pilla-
natban örülök is ennek, mert ilyen röviden 
nyilatkozhatom. 

Hajó Sándor 

Finom regényírónak születtem, de 
muzsikális lévén operetteket kezdtem 
fordilani. Ez karrierem elmaradásának 
története, 

Harsányi Zsolt 

Hu velem kapcsolatban karrierről egyálta-
lán beszélni lehet, akkor csak arról lehet szó, 
hogy esetleg ezután még talán karriért fogok 
csinálni. 

Szász Zoltán 

Születtem. Az érettségin megbuktam 
a német nyelvből, elkezdlem konferálni. 

Nagy Endre 

A honvédelmi minisztériumban, ahová 18 
évvel ezelőtt, mint fogalmazó-gyakornok be-
léptem, jó verselőnek larlanak. íróbarátaim 
azt mondják, hogy a minisztériumban nagy 
karrier var rám. 

Farkas Imre 

Husz éves koromban szeretlem volna 
megirni a legjobb magyar drámát. Most 
harminchat éves vagyok s letettem erről 
a szerény kívánságról. Azt hiszem, ez 
elég. 

Kárpáti Aurél 

Bocsánatot kérek, rögtön nyilatkozom, csak 
előbb meg is csinálom azt a kis karriert. 

Egyed Zoltán 

Érettségi, színiakadémia. Magyar-Szinhéz, 
Berlin, Páris, Amerika, Harctér, Budapest, 
Corvin . . . ? 

Garas Márton 

Voltam színész, artista, igazgaló, száz-
nyolc darabot írtam, most egy vasam 
sincs, épen ugy, mint mikor kezdtem. 

Vágó Géza 

A karrierem eddig egy sort se tölt be, 
pedig de nagyszerű volna, ha nehéz volna 
három sorba elmondani-

Bálint Lajos 

24 bel, 85:1A külmunkatársam van. És 
most Én irjak Magamról s. k. nekroló-
got? Ez egy karrier!? 

Dr. Hajdú Miklós 

Mint újságíró, annyi ember karrierjet meg-
írtam és megcsináltam, hogy mint iró, nem 
értem rá a magam karrierjét megcsinálni-

Sas Ede 

? 

Babrik János 
aki most jött haza Szibériából, áz Andrássy-
uti Színházban nagy sikerrel énekel orosz 

dalokat magyar szöveggel 
(Szibériai felvétel) 
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C V I H 

INTIM PISTA, hogy mi volt a 
Molnár-bemutató után ? 

— Baráti vacsora a szerző jó is-
merőseinek: Fedák Sári adta a va-
csorát Személy nők-utcai lakásán, 
mondhatom, a vacsora méltó volt á 
darabhoz és méltó volt a hangulat 
is ehhez a sikerhez. A vacsora fo-
lyamán sok kedves apróságot mond-
tak el a darab körül. Például azt, 

ERÉNYI R. ANTAL és LÁSZLÓ ANDOR 
a Király Szinház lagja, aki az Offenbachban 
mutatkozott be a publikumnak. László, Eré-
nyi Rossi Rosina magánének iskolájából ke-
rült a színpadra és most is egyik legszorgal-

masabb tanítványa az iskolának. 

hogy a főpróba kezdete előtt, mikor 
nagy tömeg várakozott kinn, egy 
csizmás magyar állt meg a szinház 

-mellett és megszólított valakit, hogy 
mi ez a nagy csődület ? Megmond-
ták neki, hogy egy színdarabot vár-
nak, amit egy iró irt, bizonyos Mol-
nár Ferenc. „Ismerem jól,—mondta 
az öreg magyar, — a térdemen rin-
gattam. " Kiderült, hogy Molnár apja, 
aki orvos volt, gyógyította az öreget 
annak idején és a beteg, mikor vi-
zitre ment, eljátszogatott a kis Feri 
gyerekkel. Akiből nagyon nagy Feri 
lett azóta. Aztán nagyon sokat be-
széltek Varsányi Irén ragyogó toi-
letteiről is. A kitűnő Schwarz Irma 
csinálta ezeket a ruhákat. 

— Meddig tartott a vacsora ? 
— Számomra csak éjfélig, mert 

aztán el kellett mennem a Nyujorkba, 
ahol aznap este volt a nyugdíjas szí-
nészek javára a nagy müvészest. 

— Meséljen még valamit. 
— Elmondom a Sebestyén Géza 

vacsoráját a tegezéssel. Egy ur meg-
hívta vacsorára vendéglőbe Sebes-
tyén Gézát, akinek kitűnő étvágya 
volt és bámulatos sokat evett. A 
vendéglátó szive egyre jobban elfa-
csarodott, mert Géza egyre ujabb 
dolgokat rendelt. De végül Géza is 
megsokalta, hogy annyit eszik, mi-

, kor vendég és kijelentette, hogy a 
vacsorája felet ő fizeti. „Rendben 
van, — mondta a vendéglátó, — 
belemegyek, ha pertut iszunk." így 
is tettek. Elkezdték egymást tegezni 
és Sebestyén fizette a vacsora felét. 
Másnap azonban a következő leve-
let küldte a vendéglátónak: „Kedves 
barátom, mostanában nem a legjob-
ban megy nekem. Engedd meg, hogy 
ezentúl magázzuk egymást. Üdvözli 
és válaszát várja Sebestyén." 

— Maga kedves. Most valami pletykát. 
— Egyet mondok fenntartással. 

Egy hires színésznő, aki legközelebb 
Pesten fog vendégszerepelni, válni 
készül az urától. Az ura, aki kül-
földi ember, már el is utazott, 
a művésznő itt maradt. Kezüket 
csókolom. 
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Egy művésznő, aki 40 millió 
frankot kapott a gyöngyeiért 

aki, miként a Roi du Soleil, szintén fölöttébb 
kedvelte a táncosnőket. 

Gaby Deslys ig> lőn a világ legpazarabb 
ékszergarnituráinak boldog birtokosa. Az 
exkirály békebeli milliókat költött a táncos-
nőre, aki művésznő is volt a maga métier-
jében, azonkívül extravagáns, tanulmányoz-
nivalo, izgató szépség is, aki a maga esz-
ményi bájával embermilliókat tudott lenyű-
gözni. Páris bomlott érte, New-York, ahol 
egyizben félévig vendégszerepelt, majd 
agyontiporta egymást a nagy tolongásban, 
amely a Métropolitain pénztéra előtt kere-
kedett. Mindenütt a müveit világon köteles-
ségének tartotta a közönség, hogy izgatott 
érdeklődést mutasson a nagy táncosnő si-
kerei iránt. Tavaly árverezték el Gaby Deslys 
ékszereit. . . Mind az öt világrész műgyűj-
tői megjelentek ezen az aukción. Negyven 
miliő frank folyt be a gyöngyökért, amelyek 
különösen nagynövésüek voltak Gaby Deslys 
sottoirjaiban és diadémjaiban, pompázatos 
brilliánsok tündököltek a különféle gyűrűk-
ben, tűkben és butonokban... 

A Royal Apolloban jövő héten Gaby Des-
lys nagy szerepet játszik el A párisi nő 
cimü drámában. Ez komoly művészi ese-
mény lesz, hozzá egészen különleges és 
meglepő. A hires táncosnő egy mondain-
asszony szerepét játssza el annyi drámai 
hévvel és ösztönös hivatottsággal, hogy min-
den csodálatunk vele van. Mondhatnánk, 
hogy asszonyoknak való elsősorban ez a 
darab. Az asszonyi szépség és tetszeniakarás 
és diadal egyesülnek Gaby Deslys minden 
mozdulatában, minden öltözékében és decol-
letéjében. De ugyanakkor azt is mondhat-
nók, hogy elsősorban a férfiakat fogja rabul 
ejteni Gaby Deslys bemutatkozása. Össze-
véve hatalmas siker lesz, mert csupa uj elő-
adási forma, csupa nagystilüség, Páris itta-
sitó levegője és egy nagyszerű francia ren-
dezőnek, Pouctalnak scenirozási meglepe-
tései áradnak ki a hatalmas játékból. 

Ki tűnő EBÉD 11 órátó l 
V A C S O R A 7 órátó! 4 Ó R A I T E A 

a T - E - A - H - Á - Z - B . A - N 
Rémi szál loda, Józse f - kö ru t 4. 

Gaby ües/ys-ről éppen eleget tudnak 
Pesten. Manuel portugál exkirály hires sze-
relme a néhány év előtt pesti lapokban meg-
jelent riportok szerint állítólag magyar nő 
lett volna és sokáig tetszelegtünk is benne, 
hogy a világhíres szépség magyar földről 
indult hódító körútjára. Aztán élénk sajnál-
kozásunkra kiderült, hogy a gyönyörű Gaby 
francia szülők gyermeke, Bordeauxban látta 
meg a napvilágot és egy kis párisi varieté-
ben ismerte meg a rokonszenves Manuell, 

Gaby Deslys 
a „Párisi nő" eimü drámában 
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Koldus és Király ti 
Mindnyájunk gyermekkorának legkedve-

sebb emléke Mark Twain bűbájos regénye : 
a „Koldus és királyfi". A kis koldusfiuról 
van benne szó, aki pár hétre szerepet cserél 
a kis velszi herceggel. Gyermeki mohósággal 
faltuk akkor a regény fordulatait, a két fiú-
val, álmodtunk és mindekét szerepbe bele-
éltük magunkat. 

A Renaissance Szinház most ezt a regényt 
tűzte a műsorára. Ha két előbbi filmjével, a 
„Madame Tallien"-nel és a „Sumurun"-nal 
a szinház máris nem lett volna Magyarország 
legelegánsabb filmszínháza, ezzel a filmmel 
mindenesetre az. A „Koldus és királyfi" olyan 
a filmek között, mint egy Molnár-ujdonság a 
színházi darabok között- Főeseménye egy 
filmszezonnak és "mindig emlékezetes ese-
ménye annak, aki végignézte. 

A kis koldusfiu, aki kegyetlen apja pofon-
jaitól menekül, besompolyog a királyi ud-
varba. Ott találkozik a királyfival, aki hozzá 
hasonló, vele egykorú kisfiú. A két gyerek 
összebeszél ; a koldus elmegy királyfinak, a 
királyfi elmegy koldusnak. 

Közben lejátszódik egy szerelmi re-
gény is, a lovag regénye, aki elmegy har-
colni és akit gonosz fivére meg akar fosz-
ani vagyonától és szerelmesétől. A kis kol-

dusfiut már majdnem megkoronázzák, de az 
igazi királyfi jókor megérkezik, királylyá lesz 
és a lovag ügyét is elintézi. 

Ez a film a magyar tehetségek büszke-
sége, Amit rendezője, Korda Sándor, csinált, 
az internacionális érték. Ízlés, bravúr, szceni-
kai késség, technikai brilliáns ügyesség, iro-
dalmi színvonal, ez mind Korda Sándor. 
Örömmel kell őt köszönteni ebből az alka-
lomból. 

Nem kisebb a sikere a zseniális kis fősze-
replőnek, Lubinszky Tibornak. Bámulatos ez 
a kedves kis fiu, milyen kész színész, milyen 
tehetségesen alakit és milyen pompás jelen-
ség. 

A filmet hallatlan áldozatkészséggel állí-
tották ki. Egész középkori angol várost épí-
tettek. óriási kastélyt, tornyos épületeket, had-
sereget öltöztettek fel középkori ruhákba, bá-
mulatos királyi udvart, palotát, termeket ren-
deztek be, még az angol koronázó Wesmins-
tert is színpadra építették fantasztikus mére-
tekben, óriási tömegekkel. 

A koldus és királyfit minden pesti mozijáró 
megfogja nézni. Különösen minden pesti 
gyerek, akiknek számára valóságos karácsonyi 
mámor ez a film. Sőt ez a film hivatott arra, 
hogy olyanokat szoktasson filmszínházba, 
akik eddig nem jártak moziba soha. Ha ezt 
megnézik, járni fognak. 

LUBINSZKY TIBOR a-„Koldus és királyfi" kettős szerepében 
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Cukorkóstolón 
Galelíával 

Karácsony előtt liárom nappal volt a cu-
korkóstoló. Ugly tölrténit a dolog, hogy reggé! 
egyszerre csak megszólal a szerkesztőségi 
te'efon. 

— Halló, itt Galetta Ferenc. Kérem az 
urak közül valaki azonnal siessen a laká-
somra. 

Mindjárt gondoltuk: valami riportról van 
szó. Mit tesz ilyenkor egy élelmes ujság-
iró? Nyakoncsipi a fotográfust, aki élet-
untán szundikál a szerkesztőség sarkában, 
kocsiba vágja magát és a fotográfust, az-
tán rolian a jelzett helyre. Tehát rohan-
tunk. Egyenesen a legsötétebb Józsefvá-
rosba, a Galetta lakásóra. Ä művésznél már 
izgatottan vártak. Galetta felesége, mikor 
megjelentünk a lépcsőházban, zsebkendőt lo-
bogtatott, Galetta is lobogtatott, de nem 
zsebkendőt. Egy levelet lobogtatott. Elol-
vastuk a levelet. Ez állt benne: 
— —Mélyen tisztelt Uram ! Ön a köztu-

datban mint a szerelem királya él. De 
mi tudjuk, liogy ön nemcsak a szerel-
mek királya, hanem a csokoládébonbo-
nok és .egyéb édességek fejedelme is, 
lévén ön igen nagy kedvelője minden-
fajta és rendű cukorkának. Ez bátorít 
föl arra, liogy meghívjuk csokoládégyá-
lunkba egy kis cukorkóstolóra. Minél 

. hamarabb legyen szerencsénk. 

Flóris: Kékgolyó-utca. 

A «Flóris» szó különösen felvillanyzott 
bennünket. Ez a 'csokoládémárka rövid né-
hány hónap alatt fogalommá lett. Egész 

Friedler, a Flóris igazgatója, Galetta és 
Szenes Béla a cukorkóstolón 

(Astoria foto, Altmayer felv.) 

Pest ismeri már azokgt a szenzációs bon-
bonokat, amelyek ezen a néven kerülnek 
forgalomba. 

Konflis mégi ugy nem robogott a csendes 
Budán, mint mivelünk. Galetta direkt főzte 
a lovakat, liogy gyorsabban menjenek. Éne-
kelt nekik. R «Szilveszter»-böl énekelte el 
a mulató nótát. Ä lovak pompásan mulattak. 
Folyton azt nyerítették, milyen tehetséges 
zeneszerző a Martílíon. Félóra alatt ott vol-
iunk a Kékgolyó-utcában. Ä csokoládégyár-
ban már vártak. Nem fehérruhás hölgyek, 
hanem egiy elegáns ur, Friedler, a gyár 
igazgatója. Nagyszerű ember Friedler ur, 
felér tiz fehérruhás hajadónnal. Hosszú 
időt töltött külföldön, ahol a svájci és hol-
landi cukorgyártást tanulmányozta. Most 
idehaza csinálja azokat a bonbonokat, ame-
lyek mögött messze elmaradnak a legfino-
mabb külföldi cukorkák is. 

Dc milyen érdekes egy ilyen csokoládé-
gyár ! Galettával egészen oda voltunk a 
csodálkozástól. Ä fényképész meg ugy cso-
dálkozott, hogy háromszor elrontotta a fel-
vételt. Elfelejtett lemezt tenni a masinájába. 
Kóstolni nem felejtett el. Legalább meg-
evett három kiló cukrot. És mennyit dugott 
a zsebébe? ! 

Ezalatt Friedler ur a gyártmányait mutogat-
ta. Tizenkétféle drazsé, creme de nougat, 
cieme de lerusquet, egymásután tűntek fel 
a legcsodálatosabb töltött csoko'ádék! Egy 
bonbonban féldeci francia cognac volt, a 
másikban likőrös meggy, a harmadikban 
olyan gyümölcs szulc, amiyenre a legjobb 
békeidőkből emlékeztünk, nem is beszélve a 
crémei töltelékekről, a marcipán szeletekről 
és egy bóditóan kellemes izü kávécukorról, 
amely Molnár Ferenc «Uridivat» járói nyert 
elnevezést. És mindezekhez tessék elkép-
zelni azt a ragyogó csomagolást, azÜ a mű-
vészi pakkolást, amelyeknek dobozait, raj-
zait, feliratait, Kozma iparművész tervezi a 
gyár részére. Ilyen még nem volt Magyar-
országon, de még külföldön sem. Valóság-
gal iparművészeiét csinál a Flóris-gyár. 

Késő este ért' vég at a kóstoló. Elbúcsúz-
tunk Friedler úrtól és Máhrer Jenő iro-
davezető úrtól és távoztunk. 

Ä Kékgolyó-utcában egy bakfis felis-
merte Galettát és áradozva kiáltott föl: 

— Istenem, milyen cukros! 
Hát- még ha tudta volna, hogy mit visz 

a zsebében? ,- V 
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Mi lenne 
a legszebb íilm? 

Filmpályázatunk e heti postája egészen 
uj irányú mozidarab ötleteket hozott. Külö-
nösen sok levél ajánlja az operettek megfil-
mesítését, A Beérkezett levelek fele a mos-
tani operettrepertoirokból táplálkozik. Érde-
kes a pályázók szereposztása is. A ,,Páris" 
(Budapest) álnevű pályázó a „Szép Helénát" 
vinné mozivászonra ezzel a szinlappal : 

zép Heléna Becker Bébi 
Páris Galetta Ferenc 

Menelausz Rátkai Márton 
Agamemnon Boross Géza 
Orestes Ihász Aladár 

A „Tarna-rajongó" viszont az „Offen-
bach"- ot filmesítené meg ebben a szerep-
osztásban : 

Offenbach Tarnai Ernő 
Eugenie Lenkeffy Ica 
Herminie Hollay Camilla 
Hortense Lóth lia 
III. Napoleon Törzs Jenő 

Érdekes összejátszása a véletlennek, hogy 
az operettek mellett egész sereg operalib-
retto is szerepel az e heti teritéken. 

Freund Endre Verdi „Trubadur"-jától 
várna hatalmas filmsikert, ha ezek lennének 
a főszereplők : 

Luna gróf Rajnai Gábor 
Manrico Deésy Alfréd 
Azucena Mattyasovszky Ilona 
Leonora Hollay Camilla 

Lajta Andor 
a „Filmművészeti évkönyv" szerkesztője 

Wagner-operával, a „Lohengrin"-nel pá-
lyázik A. Ferenc. Ez lenne a Lohengrin sze-
reposztása : 

A király Fenyvesi Emil 
Lohengrin Petrovich Szvetiszláv 
Telramund Rajnai Gábor 
Elsa Hollay Camilla 
Ortrud Mattyasovszky Ilona 

A „Magdaléna" álnév alá rejtőző olvasó 
pedig a ,,Rigoletto"-ból csinálna mozifilmet. 
Rigolettot Rajnai, Gildát Lenkeffy Ica ala-
kítaná. 

Leinvald S. (Budapest) nem regényt, nem 
is színdarabot, nem is operettet, hanem 
egy verset szemelt ki filmcélokra. A verset 
Tompa Mihály irta és a „jávorfáról" szól. 
Ismét megfilmesítésre ajánlják Arany János 
•;,Toldi"-ját ebben a szereposztásban : 

Toldi Miklós Petrovich Szvetiszláv 
Toldi György Rajnai Gábor 
Bence Szerémy Zoltán 
Lajos király Thury Elemér 
Toldiné Mattyasovszky Ilona 

A pályázat szerzője Marnitz Frigyes. Egy 
másik magyar irodalmi remeketi a „Bánk 
bánt"-t vinné filmre F. Zoltán (Budapest), 
ezzel az együttessel : 

Bánk Kürthy József 
Melinda Hollay Camilla 
Gertrud Mattyasovszky Ilona 
Biberach Rajnai Gábor 
Tiborc Szerémi Zoltán 

A „Cyrano de Bergerac" viszont ebben a 
szereposztásban lenne kedvére Beermann 
Ernőnek : 

Cyrano Deésy Alfréd 
Christian Dán Norbert 
Guiche gróf Tanay Frigyes 
Raguenneau Rátkai Márton 
Roxan Hollay Camilla 

Jókai Mór müveiből az olvasók egész lé-
giója válogat. Az ,,Egy az lsten"-t Flasch 
Ágnes és Csáky Judit, a „Szabadság a hó 
alatt" cimü regényt Rotbohrt Imre, a „Rá-
kóczi fia"-t Somogyi Ily, „A lőcsei fehér 
asszony"-t Dr. K. J. (Budapest) tartaná a 
legszebb filmnek, Ezzel szemben L. L. 
(Csaba) annak a nézetének ad kifejezést, 
hogy a legszebb film mégis csak az ő élet-
története volna. Viszont ehhez azt a meg-
lepő kijelentést fűzi, hogy „de ez csak ak-
kor volna hatásos, ha magamat is én ját-
szanám benne, a partnereim pedig Latabár 
Árpád, Lenkeffy Ica, Gombaszögi Frida, 
Rákosi Szidi és Rózsahegyi Kálmán volná-
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nak." Csekélység, mit nem kiván ez az L. L 
Csabáról, Mér akkor inkább W. Gabyt enged-
jük át a rostavizsgán, aki Újhelyi Nándor 
elkobzott regényét, az „Egy férfi szerelméi"-1 
ajánlja megfilmesítésre ezekkel a szerep-
lőkkel : 

Fenyő Emil 
Mattyasovszky Ilona 
Boyda Juci 
Gombaszögi Frida 
Bayor Gizi 
Mészáros Giza 
Hollay Camilla 
Lenkeffy Ica 
Becker Baby 
Németh Juliska 

Váthy György 
Georgine 
Pándy Cica 
Andrea 
Jetta 
Lady 
Mary 
Gemma 
Camene 
Assanyar San 
Tizenhétév k. a. Lóth IIa 

Ezt a filmet sem nézhetik meg tizenhat 
éven aluliak ! 

E. Editke (Budapest) szerint a legszebb 
film Malot Hektor «Elhagyottak» cimü el-
beszélése volna a kis Lubinszky Tiborral a 
főszerepben. Hamburger Ilona Chantepleure: 
«Bonaparte ezredes »-ét vinné filmre, Beregi 
Oszkárral és Gontbaszögi Fridaval a ikét fő-
szerepben. Az «Egy fiatal lekente» aláirásu 
pályázó Verne regényeket ajánl, többek kö-
zött a «Cascabel Caesart» Latabár, Törzs 
és Raj nay val. Dudás Erzsi Sinclair e Upton: 
«Az elitélt», Zola: «Pascal orvos» cimü re-
gényeit szeretné filmen látni, a címszerep-
ben Hegedűs Gyulával. Beke Alice (Deb-
recen), a «Téli balladát» és Ellynor Glyn: 
«Ämbrositia története» cimü regényével pá-
lyázik. A színdarab és a regény főbb alak-
jait: Lenkefjy Ica, Várkonyi Mihály, Törzs 
Jenő, Lóth IIa, Fenyő Emil, Rajnay Gá-
bor, Jákó Amália játszanák. Ugyancsak Be-
ke Alice, Pásztor Árpád: Vengerkák cimü 
regényétől is nagy sikert várna. A «Ven-
gerkák» mozi szinlapja igy festene 
Anna, mint kislány Lóth 11a 
Anna, mint nagylány Lenkeffy Ica 
Rostov herceg Törzs Jenő 
Ránkayné Almásy Sári 
György Várkonyi Mihály 
Somlárné Mattyasovszky Ilona 
Karolin Jákó Amália 
Rostov hercegnő Haraszthy Hermin 

Magyar regénnyel pályázik Zeisler Bö-
zsike (Kecskemét) is, aki Móricz Zsigmond 
«Harmatos rózsa» cimü müvét tartaná« a leg-
szebb filmnek a következő szereposztásban: 

Lázár Imre Latabár Árpád 
Piroska, a lánya Lenkeffy Ica 
Kiss Virág Lóth IIa 

Dávid Zsolt Törzs Jenő 
Forgách néni Rákosi Szidi 
Schmotzer Lojzi Tanai Frigyes 
Cz. J. (Budafok) Andorffy Mária «Szi-

várvány» cimü regényét szeretné filmen lát-
ni, lia Lukács Pál, Hollay Camilla, Lóth IIa, 
Dán Norbert, adnák a főbb szerepeket. \Schi-
roky Auguszta pályázata Jókay «Egy az Is-
ten» ,és Mikszáth Kálmán: «Akli Miklós» 
cimü regényeit Petrovich Szvetiszláv, Lóth 
IIa, Makay Margit, Törzs Jenő és Fenyvessy 
Emil játszaná. 

Különböző regényeket ajánlanak megfil-
mesítésre leveleikben «Film 95» (Hall Cainc 
Az örök város), Heller Margit (Courts Mal 
1er: A fejedelemasszony nyakéke) Nyitraí 
Manci (Rodolphe Bringen: «A betörő.) Vi-
szont két öregi színpadi remekművét dolgoz-
naát mozidarabbá G. Terike, (Budapest), 
a «Névtelen asszony»-t és a «Trilbyt.» Utóbbi 
főszerepeit Lukács Pál, Hollay Camilla, 
Fenyvesy Emül, s Dán Norbertnek osztaná ki. 

-

Krémer Béláné 
Vajda Karola, aki Guthi Sománé énekisko-
lájának hangversenyén értékes sopránjával 
feltűnést keltett és megérdemelt sikert aratott 

i 
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Irma 
— Te, voltál már az Irmánál? 
— Kinnt van az Irma a nézőtéren? 
— Szerencse, hogy ott volt az Irma! 
Ilyen és ehez hasonló mondatokat hall 

az ember ma Pesten, Ma benyit egy színésznő 
öltözőjébe, vagy a délutáni zsurjára. De ez 
mégi nem minden, a szerkesztőség naponta 
kapja a leveleket, amelyek Schwartz Irmá-
ról kérdezősködnek. Épen ugy, mint akár-
melyik hires színésznőről. Ä lapokban is 
igen gyakran előfordul a nevte, nagy pre-
mierek és különösen nagy színésznői sike-
rek kapcsán mindígi megemlítik, mint a 
külső siker egyik fő részesét. Sclrwartz Ir-
mát a legismertebb pesti divat-müvésznőt. 

Ä legutolsó főpróbán két szinésző mellett 
ültünk. Mikor Varsányi Irén megjelent a 
szinen, hirtelen izgatottak lettek és össze 
súgtak: 

— Nézd a trilettejét — Schwartz Irma 
csinálta ! Te, mit t^d' ez a piő? — mondta az 
egyik. 

— Már mint a Varsányi? — kérdezte a 
másik. — Nem, az Irma! Gyönyörű öltözet! 

Elhatároztuk, ez után a beszélgetés ulán, 
hogy most már okvetlen meg kell ismerni 
Schwartz Irmát. Elvégre, aki a színházi 
életben ilyen jelentékeny szerepet visz, ar-
ról a Színházi Élet-nek okvetlenül min-
dent kell tudnia. 

Találomra telefonáltunk Gombaszögi Fri-
dának, megkérdeztük nem tudja-e a címét? 

— Rz Irmáét! Hogyne! Váci-utca 8. Szé-
pet írjanak róla! 

Pár perc múlva már ott is voltunk. Csupa 
fehérség, beépített fehér toilett-szekrények, 
fehér rámás tükrök, zöld kárpitok, fehér asz-
talok. 

Egy kisasszony udvariasan bevezet a fő-
nöknő irodájába. 

— Óh kéretni, a Színházi Élet — mondja 
Schwartz Irma — örülök, hogy eljöttek. 
Mivel szolgálhatok? 

— Mindenekelőtt szabadna kérdeznünk, 
hogyan csinálta eizt a gyors karriert? 

— Karrierről még szó sem lehet, leg-
feljebb arról, hogy volt már egy pár 
színpadi sikerem. Na igen, persze csak 
ruhákkal. 

— Már évek óta dolgozom a szín-
padnak, a nyáron azonban, hogy kinn 
voltam Párisbdn s l á i ^ m azít a sok szen-
zációs színpadi toilettet, mert ott a kar 
szebben van öltöztetve, mint nálunk a 
primadonnák, olyan kedvet kaptam, hogy 
nyomban elhatároztam a tapasztaltak 
alapján legalább három nagy premier ru-
háinak elkészítését. 

— A háromból öt lett, elcször Dö-
mötör Ilona ruhái a Szerelem királyá-
hoz, aztán Yu-Shy Németh Juliskával, 
a Pletyka G ómba szögi Fridávaly a Szyl-
veszter Honthy Hannával és végül a 
Hattyú Varsányi Irénnel. 

— De most mér elégi is egyelőre, mert 
kedves nem színésznő megrendelőim már 
is féltékenyek a színpadra, azt hiszik, 
minden tudásomat csak oda adom. 

— Hogy hogyan csináltami ezt a sok 
ruliát? Néha tervező rajz után, de leg-
többször magam tervezem/ a ruháit a mű-
vésznőkkel történő megbeszélés alapján, 

"kiknek előbb elmondom a ruha faconját 
s azután lerajzolom. A színésznő ru-
liájának ki kell fejezni a szerep karak-
terét s ezérjt én mindig elolvasom előbb' 
a darabot, amely számá|ra a ruha készül 
és csak azután tárgyalok a ruhákról. 

— Sokszor a kritika is megemléke-
zett a (kreációimról. Ez nékem épen olyan 
öröm, mint a színésznőknek, mert higyje 
el, talán furcsán hangzik, de ha dol-
gozom — ugy érzem, hogy engem is 
az alkotás láza hevít. 
Ugy beszélt a kedves Schwartz Irma, 

mint egy művész, elragadtatással és igen 
kedvesen. Nem csodálkozunk, ha az ő nev« 
most már a színésznők sikerének egyik je-
lentős tényezője. 

PARFUMERIE KOSZTECITZ 
Kozmetikai különlegess égek üzlete 

Budapest, V., Dorottya-utca 12. 
Francia ajaklrek.parfömök és púderek 
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Magyar filmrendezők 
Wlenben 

Wien ma már meg sem tud lenni — 
magyar filmrendező nélkül. Előbb Kertész 
Mihályt, később Korda Sándort hódította 
el Wien legnagyobb filmgyára: a Sa-
scha. Követte őket Szőreghy. Most meg 
már Lajthay Károly is elpártolt tőlünk 
Wienbe és hoszabb idő óta mostan 
ott készit filmeket. Lajthay Károly most 
pár napig Pesten volt, a Corvin film-
gyárral folytatott tárgyalásokat a műte-
rem bérlésére vonatkozólag. A „Szín-
házi Elet"-nek a wieni filméletről a kö-
vetkezőket mondotta : 

— A wieni filmgyártás úgyszólván 
teljesen magyar kezekben van, mert a 
magyar filmrendezők dominálnak nálunk. 
Kordának és Kertésznek hallatlan sikerei 
vannak. A Korda Sándor rendezésében 
készült Koldus és királyfi azóta már 
Pestre is eljutott. Önök látták már a 
sajtóbemutatón s biztosan láthatták, hogy 
tökéletes. Most Kertész fejezte be leg-
újabb filmjét, melynek cime: Cherchez 
la femme, A filmnek meg is volt már a 
házi bemutatója, a meghívott közönség 
előtt. Akik szerencsések voltak ezen a 
bemutatón jelen lenni, valósággal elra-
gadtatással nyilatkoztak Kertésznek erről 
az ujabb mestermüvéről. A fő női sze-
repet természetesen ebben a filmben 
is Lucy Doraine játssza. Kordát és Ker-
tészt különben állandóan ostromolják 
ajánlatokkal Olaszországból és Német-
országból, melyek közül nem csekély 
jelentőségű az, hogy egy megbizás értei-

Sok ohikk ! Báj ! 
összpontosul 

ruháinkon, 
kosztümeinken 
és a legjobb szabással készült 

kabátainkon 
amelyeket olcsón készítek 

IV., VACI-UTCA 22. 
FÉLEMELET 6 . 

mében Kertésznek kellene rendeznie a 
legújabb Henny Porfen-filmet, mely nem 
volna más, mint a Boleyn Anna folyta-
tása. Korda is filmbe kezdett, melynek 
főszerepét felesége, Farkas Antónia és az 
olasz Capodzi játsszák, Szőreghynek is 
pompásan sikerüliek a iilmjei. Én most 
rendezem „Dracula" cimü filmemet, 
Kertész Mihállyal együtt irtuk filmre. A 
külső felvételekkel jobbára kész vagyok. 
Ezek Helimental Melk környékén készül-
tek. A műtermi felvételeket a Corvin-
gyár műtermében szándékszom megcsi-
nálni, mert a Corvinéhoz hasonló töké-
letes berendezésű műterem nincsen 
Wienben. Január másodikán jövök le a 
főszereplőkkel. Hálás szerepekhez jutot-
tak a filmben Magda Sonja, Anna Marie, 
Hegener, Lene Myl, Paul Asconas. Ma-
gammal hozom Wien legjobb operatőr-
jét : Hösst. A film nagy koncepciójú, teli 
attrakciókkal. A téli plenairek pedig bi-
zonyára elsőrangú látványosságot fognak 
nyújtani. 

I l f f t i n f n l n b r i t é t minden szépséghibákat, «roráncoiitt, 
n u j u u i u n ü l szemälosöt, szeplöt, pattanástvegleg el-
távolít vlllanykazeléssel BUCHOLCZ NŐVÉREK Kozmetikai 
Intézete Budapest, Klrály-u. SI. I. 9, Arokrémek i s pú-
derek diszkrét vidéki síétkllldése 

FISCHER VACUUM R.T. 
VII.. CQB-UTCA 90 Telelőn: Jázsel 10-72 És József 60-88 
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Ehrenfest Irma cégnél 
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E g y f i l m r e j t e l m e i 

A filmnek, amely körül a titokzatosság 
süiti fátyla leng, még cime sincs, de azért 
már széltében-bosszában beszélnek róla. 
Olyan filmszenzáció készül a Corvinnál — 
suttogják a benfentesek, — amilyen még 
nem volt Magyarországon. És hogy alapja 
van a plyetykának, azt mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy a Corvin- irodá ában egy-
mást érik a rejtélyes igazgatósági összejöve-
telek, amelyekről a résztvevők egy szót sem 
akarnak nyilatkozni. Hol Garas Akarton fő-
rendező szobájában gyűlik össze egy kis il-
lusztris társaság, hol Radá Antal, a Cor-
vin dramaturgija zárkózik be Czartorisky 
Mái iával. Rajnai Gáborral, Almássy Sári-
val egy kis megbeszéléste. 

A névtelen film toilet tjei 
(Ambrus kreációk) 

Nem birtuk már a kíváncsiságot, megkér-
deztük a rejtélyes filmről Garas Mártont. 
Ezt felelte: 

— Na igen, liât persze, hogy készülünk 
egy uj darabra. Egy filmgyár mindig késziil 
uj darabra ! Hogy szenzációs lenne az uj 
film? A Corvin minden filmje szenzációs. 
Különben kérdezzék meg ifj . RacLó Antal 
urat. — Megkérdeztük. Ezeket mondta: 

— Uj darab. Pardon, most jut eszembe, 
hogy még a «Little Fox» cimü darabomat 
sem láttam. Kérdezzék meg helyettem Ga-
ras urat. 

Nem kérdeztük meg újra. Inkább a 'Mé 
tia Valéria-utcai Ambrus-szalonba szalad-
tunk el. Ambrus ur is egyik korifeusa a 
gyárnak, ö késziti a Corvin újdonságok 
mindig feltűnést keltő toalettjeit. Felt a-
gyogott az arca, mikor meghallotta, hogy 
miről van szó. 

— Hát az urak nem tudják? Egy hatal-
mas szibériai drámának kezdi meg a felvé-
teleit a Corvin, Radó Antal irta a scenáriu-
mát, Czartorisky Mária fogja játszani a fő-
szerepét és én csinálok hozzá olyan g'randi-
ózus toaletteket, hogy egész Pest bámulni 
fog. 

/I noxer 
Amerika tudvalevőleg a box-viadalok 

hazája, el lehet tehát képzelni, hogy ha 
Amerika világgá küld egy filmet, mely 
a box-viadalokkal foglalkozik, az csak 
szenzációs lehet. A Boxer cimü filmmel 
kapcsolatosan különben ne gondoljon 
senki box-metschre, vagy talán box-
metschek sorozatéra. Egy szerelmi tör-
ténet a témája a darabnak. A rendkívül 
bájos cselekmény csodaszép plenairek-
ben pereg le. A történetben azonban 
egy box-metschet is van alkalma látni 
a nézőnek és pedig akkor, amikor leg-
kevésbbé számit rá. Ennek a metschnek 
lefolyása olyan izgalmas s oly tökéletes, 
amilyenhez hasonlót aligha látott európai 
ember. 

A „Byapuri párduc" cimü film cse-
lekménye részben Európában, részint 
Indiában játszódik le. Minden jelenete 
érdekfeszítő, izgalmas. A szereplők mű-
vészi játéka teszi becsessé még ezt a 
filmet, mely a „Boxer"-rel egyetemben 
szombaton kerül először bemutatásra a 
Mozgókép Otthon-ban. 

R Â HTOR ÉS KELEMEN « - » ' « i « 
VII . , Erzsébet-körut 56 . 1/4. 

Slapiílalotl : 1390. évben. FELEKY KÁROLY Kábeleim : FELEKY Hewyork 

* színházi vállalatai 

Palace Theatre Building, NeuHJork 
Magyar színműveket, operet teket szinrehoz, drámai és zenei ki tűnő-
ségeket Amer ikában és Kanadában. Színműveket vesz és e lhelyez. 
Megszerzi amer ika i d a r a b o k elAadásI Jogát Magyarország terü le tére . 
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A b ö l c s R i r á l y 
Komédia egy felvonásban. Irta: Liptai Imre. 

Szinrekerült az Andrássy-uti Színházban, a következő szereposztásban : 
A bölcs király . . Szeghő Endre 
Jojéd, a sereg hadnagya Székely Lajos 
Sziram építész, az elóni tartományból . Boross Géza 
Szirám építész, az argóbi tartományból Bársony Isíván 
Sisa, szerecsen, afrikai szolga . . . . Fekete Pál 
Naffala asszony, Ophirból . . . . . Marosi Adél 

Argóbi: Tolvaj! Tolvaj!... A\ég az én 
Naftaiám kis anyajegyét is ellopja tőlem... 

Elóni: Kis anyajegy? Amelyről azt mer-
te mondani itt a te szép szemedbe, hogy 
akkora, mi,nt egly káposztafej?.... 

Argóbi: Ne hallgass rá Naftala.... Nem 
az a fontos, hogfy mit beszél az ember, 
hanem hogy knit érez... Kérdezd meg, hogy 
ő hogy fogadbtt. Egy piszkos szerecsen 
szolgát lökött a ikarjaidba... Zabud leánya 
keblén egly szerecsert!... 

Naftala: Fuj, fu j . Még most is borzong 
rajtam a testem hitnpora... De kapott is 
érte.... 

Argóbi: Mi g én... 
Elóni: Elszaladtál és itt hagytad őt... 
Argóbi: Mert el akartam' rejteni a kö-

nyem, hogy nem ismeri fel Naftala az ö 
hü fiát... 

Sisa (nagy tálcán korsókkal, tálakkal 
hozza a lakomát). 

Argfibi: De hogy én vágyóit a te sze-
rető fiad... íme ki gondoskodott mindjárt, a 
vándbr anyának1, hogy olyan hosszú ut 
után Szidóín minden drágasága, amit meg-
kívánhat egy Zabud ajak, asztalomon fo-
gadja őt... (Elónihoz.) ; Miattad útonálló 
éhen; halhatott volna szegény Naftala... 
(Sisáhozl) Vidd a szobámba szerecsen... 
(Sisa balra el.) 

Naftala: Valóban zajt hallok a glyomrom 
rejtekéből... Éhes vagyok.... 

Argóbi (tárt karokkal becézi, hivja): 
Ugy-e?... Ugy-e?... Guzi-guzi-guzi-guzi.. 

Naftala (kitör): Ugy, hát te vagy a vőm 
és te engem mégis egy idegen férfi kam-

íéjába küldtél... Hagytad, hogy ő előtte 
bontsam' megi a ruhám kötelékeit... Ö !... 
Ilyen szégyent velem!... Takarodj!.. . Csa-
ládtagadó! (Balra mutat.) Menj a szobádba, 
majd számolok veled!... 

Sisa (kijön balról, ahol letette az étele-
ket.) 

Argóbi: Megyek ! De hozzák be a hol-
mijaidat is... 

Naftala: Hallgass!... Cudar!... Takarodj!... 
Most már itt én parancsolok! (A szolgá-
hoz.) A ládámat, majom !... (Argóbi után, 
aki menekül előle. Balra el.) 

10. JELENET. 
Az elóni — Sisa. 

Sisa (U!ána néz): Uram!... Hát az argóbi 
Szirámé ez a... ez a... tengeri anya?... 

Elóni (jobbra leül kedvtelenül) : Az előbb 
még enyém volt... 

Naftala (Hangja balról): Igen? Azt hiszed 
S z i l á m ? . ( N a g y csattanás hallatszik és 
mintha egy edény tört volna össze). Ta-
karodj !..,. 

Elóni (odafigyel): Most az övé!.... 
Sisa (jobbra indul): Ó Sisa, Sisa, Sisa... 

Mi lesz itt, ha tengeri öreganya itt marad?. . 
(Jobbra el az Elóni szobájába). 

Naftala (hangja kivül): Majd adok én 
neked. (Csattanás. Valami összetörik). Majd 
adok én neked!... 'Szirám!... 

Sisa (jön jobbról a vállán egy láda. A 
kezében egy papirusz tekercs.): Nagyon 
nehéz!... Mennyi citromos bort ihatna eb-
ből Sisa... Ezért Sisa azt is kiállná, amit 
most bent kap a Szirám!... 

L e g j u t á s i y o s a b b 
á r b a n k a p h a t ó 

Evet©wics szflcs 
«rilm tiftÄb m n f f o b E r z s é b e t - S á r 8 . 8. e m e l e t 
ruKU'EJUUKi mUllUK Színésznők, artistanők 10 százalék engedmény. 
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Elóni: Mi az a kezedben?... 
Sisa: Valami irés. Pergament... Talán fe-

hér anya bőréből egy darab... Ott volt a 
holmi közt... Beviszem... 

Elóni: Mutasd. (Átveszi.) Vidd azt a lá-
dát! (A tekercset kibontva olvasni kezdi.) 

Sisa (balra el a ládával. Majd visszajön 
és mialatt az elóni olvas, a másik ládáért 
megy.) 

Elóni (mind nagyobb figyelemmel olvassa 
az irást): Al... (Sisához, aki most átmegy 
a szinen.) Hol volt ez az irás, Sisa? 

Sisa: Ott volt... Bent volt... Bizonyosan 
idegen asszony kebelében... Bevigyem? 

Elóni: Nem... Hadd csak itt nálam... Majd 
én odaadom... 

12. JELENET. 
Ar góbi — Elóni. 

Argóbi (balról jön, fel van kötve az arca.) 
Elóni: Mi az.Szirám, az arcod?!... 
Argóbi: Csak bizd rám... Nem tesz sem-

mit... (Büszkén sétál.) Nekem legalább van 
miért... 

Elóni: Az egyik oldalon, mintha hiznál?!.. 
Argóbi: Egy kicsit... Nem baj... De a lá-

dákat én hozzám1 viszik... Hanem te?... Mért 
hordod te felkötve az arcod?... 

Elóni: Én?... Igazad van... Minek ez? 
(Levfeszi a kendőt.) Csak azért kötöttem föl 
az államat, hogy észre ne vedd, ha nevetek... 
De most már nem baj ha észre is veszed... 
Naftala a tieid... Ott van! Bent van nálad... 
egészen a tied... 

Argóbi (gyanakodva): De ott vannak az 
aranyak is... Három láda kincs... Ami Naf-
taiáé és Naftalóval együtt az enyém... 

Elóni (kacag): Tied!... Tied!... Nézzelek, 
te boltíbg ember... Ó Szirám, hogy ragyog az 

Kimérve kapQaíó 
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Kertész Károly M. T. 
Budapest, IV., Bécsi-utca 2. 
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arcod... hogy ragyog, hogy dagad és milyen 
szép piros... 

Argóbi: De a tied1, Szirám sárga, mint 
az irigység... Persze a bánattól. Ilyen hirte-
len elveszíteni egy nagyon gazdag anyóst... 
(Büszkén sétál.) Hja Szirám és Szirám az 
nem mindegy, Szirám!... 

Elóni: Azelőtt mindegy volt... 
Argóbi: Azelőtt... Azelőtt neked se volt, 

nekem1 se volt... De most... beláthatod... Az 
egyik ládám csücskébe több van, mint 
amennyit te egész életedbe láttál... És ez 
most már mind az enyém... 

Elóni: Tied!... Tied!... Csak ne kiabálj... 
hogy meg ne hallja valaki... 

Argóbi: Miért?... Nem szégyen... Nem ti-
tok... Hogy az anyósom ennyi pénzt hozott... 

Elóni: Hozott bizony. De kinek? 
Argóbi: Hát kinek?... Mi az libgy kinek?... 

A vejének, te ostoba.... Hallottad, hogy itt 
akar ezután élni, velem, hát elhozta min-
denét amije van.... 

Elóni (nevét): A szemölcsét azt a kis 
bogyót... 

Argóbi (idegesen): És az aranyat... 
Elóni: Aranyat?... Na kérlek... Ne nevet-

tes... (Nevet). Jaj szaggatást kapok... Ara-
nyat?... Nincs a te Naftaiádnak egyebe 
annál a szemölcsnél... Nézd most már ele-
get mulattam rajtad... Itt van Hirám király 
udvari tisztjének a levele... Ophirból... (Ne-
vet.) Jaj, mindjárt megpukkadok és... e s -
te is mindjárt... de máskép... Olvasd... (At-
jadja a pergament levelet.) Ez a három lá-
dia... Zsold... adó... amit Naftalával el-
küldtek... 

Argóbi (az Írásból, melyet elkapott, mintha 
olvasná. Rémültem): ...Hogy adja át Szidon 
főtanácsának... a királyi kincstár zsoldja-
ként... és hogy küldjenek Ophirba libanoni 
cédrust, ébenfát, gyapjút és füszerszerszá-
mokat... (Lerogy.) Ô!... Ô L . Végem van!... 

Elóni (kacagj: Igyál egy kis vizet, mert 
szél megy az agyadra... 

Argóbi: Hol találtad ezt? 
Elóni: Naftala kebléből esett ki... Tudod, 

Szirám, dadád emlői liordozák a tengeren... 
Argóbi (mintha most ébredne) : Natta-

la!... Mi?!... Az ám valami öregi asszony... 
(Balra mered.) Ott!... Ott!... 

Elóni (Nevet): Az anyósod, igen... 
Argóbi Anyósom?... Nekem?... (Az égre 

néz.) Ó L . Azt a... (Elkeseredetten tanács-

L 
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talanul magia elé.) Guzi-guzi-guzi-guzi L . 
(Lekapja az arcáról a kendőt.) És én bent 
lakmároztatom... ezt a vén posta galambot... 
De kitekerem a nyakát... (Fegyvert ragad.) 
Összeaprítom!... Megölöm!... 

Elóni: Én azt mondom, Szirám, aludj rá 
egiyet. 

Ar góbi (felhorkan): Aludni!... Hát fogok 
én többé aludni... ettől a Naftaiától... Ja j ! 
Füstölőt! Füstölőt!... (A három lábu edény-
be füstölőt szór.) Kifüstölömí innen ezí a 'bes-
tiát!... Hogy ég az arcom... (A füstölő 
edény fölé tartja az egyik arcát.) No, fls-
taret ezt megcsináltad!... (Hirtelen.) Elóni! 
Elóni!... A tutaj neki ment a sziklának!... 
Ez az!... (A baloldali ajtóhoz szalad.) 
Az álom, az álom... Akkor még, tudtam 
aludhi... (Dösömből.) Hé!... Öreg!... Teve-
csont!... Naftala!... Hé!... 

13. JELENET. 
Előbbiek — Naltalu. 

Naftala (balról jön): Már megint?... Mi 
az?... 

Argóbi: Gyere, gyere csak Naftala!... (Az 
égi felé.) Hogy az istenek!... (Hirtelen Eló-
nihoz.) Hát nézd, nézd ezt az öreg dene-
vért!... Jaj!... Mit mondjak neki?... 

Naftala: Mi? Denevér?.... 
Argóbi (kiáltozva): Mit tudom én!... Be-

tegség!... Láz!... Lidérc!... Vagy, hogy hív-
nak! Naftala!... 

Naftala: Fiam!... Mi ez?... Szirám!... 
Argóbi: Fiad?... (Nevet.) Én?!... Hát 

nézd öregi tengeri moszat... Szedd össze a 
holmid... Elég a tréfából... Menj innen, de 
gyorsan.... Nem1 szégyeled magad öreg pa-
rázna asszony befészkelni magad ilyen fér-
fiakhoz... 

Naftala (fenyegetőn): Szirám!... Újra kez-
ded?... 

Argóbi: Dehogy kezdem. Bár ne kezdtem 
volna... Erigyl... Erigy!... Amíg poroszlót 
nem liivok... Én nem vagyok a vejed. Nem 
is voltam soha... 

Naftala: Megtagadsz? 

Argóbi: Nem ismerlek... Nem is ismertelek 
soha... 

Naftala: És a szemölcs? 
Argóbi: Ugyan!... Az van száz minden 

vénasszonyon!... Nem hallottad, hogy én épí-
tőművész vagyok... És elképzeled1, hogy a 
formák és vonalak szépségéhez szokott em-
bernek ilyen formátlan, ráncos, horpadt épü-
let mint te vagyi, rokona legyen!?... 

Naftala (kezeit tördeli. Az elónihoz): Ó, 
Szirám ! Te mit mondasz ehez?... 

Argóbi: Mit?... Ö is művész!... 
Elóni: Azt, hogy Szirámnak igaza van... 
Argóbi: Ö a barátom, rokonom.... De te 

nem!... Ereggy ! Keresd meg szegény veje-
det... De ne itt keresd, mert itt nem lakik... 

Naftala (ájuldozik): Ó L . Ó L . Istenem!... 
Argóbi (Elónira): Se ő.... se én a vejed 

nem1 vagyunk!... 
Naftala: Megtagadtok?!... 
Argóbi—Elóni: Meg. Meg. Nem is-

merünk !... 
Naftala: Ki akartok űzni engem? ! 
Argóbi: Ózni? Nem! Egy lépést se ten-

nék utánad... De dobni, kidobni, öreg1 ka-
kuk, aki be akarod fészkelni magad idegen 
emberekhez... Dobni igen, ha magadtól nem 
mégy azonnal... Szirám! Füstölőt! Füstö-
lőt!... Hadd füstöljem ki... (Kün fuvolák, 
dobok és csengetyük zaja. A király menete 
visszatér.) 

14. JELENET. 
Előbbiek — Si sa. 

Sisa (berohan): A kirió'y ! A'király!... Jön 
a bölcs király!... 

Naftala (kiált):: Törvényt!... Törvényt!... 
E két pogány cinkos fejére!... 

Argóbi! Ereggy!... 
Naftala: ítéletet!... 
Argóbi: Ne kiabálj itt... Mi nem is-

merünk1!... 
Sisa: Nini az öreg tengeri anya!... 
Ncfiala. Mája megláloffTlTiíTiiogg 

egy elhagyott szegény anyóst megtagadni és 
kitaszítani... 

Nagy occassió vásár 
f e l y m e k b e n é t s z ö v e t e k b e n 

FeltUnö olcsó á r a k ! 

Szőllősl és Klein 
IV. , H a j ő - u f e a 1 6 . 

Sütő-utca sarok 
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Elóni. Nem ismerünk!.... Nem isme-
rünk !.... 

Naftala (az erkélyre szaladt. Leinteget 
és kiabál): Álljatok meg!... Álljatok meg! 
Törvényt! Törvényt!... ítéletet!... 

(Künn a zaj elhallgat.) 
Najtala (az erkélyről): Irgalom bölcs ki-

rály!... Naftala vagyok Opliirból!... Engadd, 
liogy ajkammal érintsem a köntösöd !... Tör-
vényt!... Törvényt!... ítéletet!... Az elesett-
nek!... (Lesiet az erkélyről. Izgatottan fe-
nyegetőzve.) Jönnek!... Jön a király!... A 
bölcs Salamon!... Majd ő ítélni fog, liogy 
ki az, aki engem megtagad... (Fenyegetőn). 
De aztán!... Jaj neki!... 

15. JELENET. 

Előbbiek, a bölcs király és kísérete. 

Jojád (besiet): Egy asszony kiáltott innen 
ítéletért... * 

Naftala: Igen. Én vagyok... 
Jojád: Álljatok félre... Jön a bölcs ki-

rály!... Szerecsen egy széket ide!... (Sisá-
val jobbrótl a karosszéket a két oszlopnyi-
lás közé viszi középre.) Csendbe legyetek!... 
Egy hangot se ha ö nem kérdez!... 

(Jobbról megszólalnak a fuvolák, dobok és 
addigi hangzik, amigi a király a helyére ér.) 

Jojád (jelentve): A király!... 
(Mindenki mélyen meghajol.) 

A király (jobbról bevonul. Mögötte aliaja 
íródeák, dárdás katonák és hátul még' egy-
két zenész látható.) 

A két Szirám.- Odv!... Üdv!... A bölcs 
királynak!... „ 

Aki ja (előlép): Szent lett e hajlék, mert 
a király léptei ide vezettek... Figyeljetek?.. 
Mi a panasz?,.. Ki miatt?... S ki teszi?... 

A király (mosolyog): Ne kérdezd, Aliija 
íródeák... Már tudnod kellene, hogy ahol 
férfi és asszony találtatik, ott mindig az 
asszonnyal van a baj, de mindig! az asz-
âJGny u r aki panaszkodik... Allj ide mellém 
és ird az írást, amely hosszú idő után is-
mét pörös krónika!... Majd meglátjuk, hogy 
emberi és: zel miként oldható meg1 ilt a 
baj... (Az argóbihoz.) Ki vagy te?... Ruhá-
zatodról ugy látom idegen? 

Argóbi: Szirám vagyok, bölcs király, épí-
tőművész az argióbi tartományból... 

A király (Az elónihoz): És te?... 
Elóni: Unokatestvére néki atyai ágon s 

ugyancsak Szirám', ám az elóni tartomány-
ból... 

A király: És ki ez a némber? 
Ar góbi: Nem' ismerem! 
Elóni (miután a király ránézett): Sose 

láttam!... 
A király: Hát liogy kerül ide?... 

k Naftala (bőbeszédűen el akarja mondani): 
Tiz nap-tiz éjjel Opliirból jötfcnl ä tengeren 
lés ez a két... 

A király (rögtön mihelyt Naftala beszélni 
kezd): Hallgattassátok el!... Nem' kérdez-
telek!... Az asszony nyelve az a hínár, 
amelybe minden bölcsesség elmerül!... Egy 
szót se!... Az argébi Szirám' beszéljen! 

Ar góbi: Idejött azzal, hogy ő Szirám1 

anyósa!... És iy akar ezután lakni vele 
egy födél alatt.... Hát nekem ugyan nem 
anyósom e ráncos női rom... Nem is is-
merem... Volt ugyan feleségem liusz év 
előtt... De annak, nyugosztalja az ég, már 
akkor se volt anyja, amikor megismerem!... 

Elóni (miután a király intett neki): En-
gem pedig jobban kedvelt az ég, semhogy 
meg' is házasodtam volna... 

A király: És mégis azt mond'ja e némber, 
hogiy Szirá'm anyósa. 

Arigóbi: Mert bizonyosan megromlott agyá-
ban a velő... Hiszen hol engem, hol az 
elónit tartá vejének... Ránk vetette ma-
gát... és... 

A király: A többit tudom... (Tűnődve.) 
Két Szirám!... És az egyiké az anyós!... 
Mert egész Szidónban nincsen több Szirám 
jés ha ez az asszony... hogiy hivnak? 

Naftala: Naftala!... 
A király (az Íródeáknak): Naftala!... Tiz 

nap, tiz éjjel tengeren idejött, bizonyosan 
jól megtudakolta, hogy hol van az ő veje!.... 
Nos?!... Melyikteké?!... 
. Argóbi: Az enyém nem ! Inkább a bű-
zök mérgét ! 

Elóni: Bölcs király! Anyóst asszony nél-
kül csak nem veszek!... 

A király: Igaz. Borjával adják a barmot 

B u d a p e s t I V . , E s k ü - u t 5 . 
(Kloti ld-palota) 

A z e l S k e l ö v i l á g i í e g k e d v e l t e b b b e v á s á r l ó h e l y e 
C I T Y PROGERIA 
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is, mely tejel... De lia itt akar maradni ez 
a némber vejét keresve, mint máisodik fiát, 
nem' lehet elűzni világgá, mint a kóbor 
ebet... bár tekintetében nincs sok szelídség 
s szeretett... 

Angóbi (az arcát fogja): Nincs bizony... 
Elóni: Hát még a keze... 
A király: Vállalja el tehát az egyik Szi-

rám és adjon neki zugot... 
Ar góbi: Én nem! 
Elóni: Én sem ! 
Argóbi: Nem ismerem!... 
Elóni: A szinét se láttam... 
Argóbi (Elónihoz): Na azt nem lehet tud-

ni... Csak ne tagad1... Mindig az asszonyokon 
járt az eszed... 

Elóni: Ejnye gaz Szirám... A nyakamba 
varnád az anyósodat?... 

Argóbi: Nem nálad oldotta-e meg ru-
hája kötelékeit, amig én itthon se voltam. 

Elóni: Nem kivántad-e, hogy rögtön 
hozzád költözzék a holmijával... Becézted, 
hivtad igy, hogy: Guzi-guzi-guzi-guzi. 

Argóbi: Veszekedtél is érte és verted a 
melled, liogy: enyém, enyém, enyém.... Hát 
nesze most itt van!... (Oda löki Naftalát.) 
Vidd!... 

Elóni (visszalöki Naftalát): Gonosz 10-
kon!... Csalárd sziv!... Nesze!... Dárdával 
követelted', hogy csak a tied, tied, tied !... 
Hát vidd!... Nesze az anyósod... 

Argóbi (visszálöki): A te anyósod! Za-
bud rózsája! 

Elóni (visszalöki): Itt a tevecsont!... 
Najtala: Ó a tengeren nem liányattém 

igy... Ó, király!... 
A király: Elég!.... Válasszátok el őket... 

Majd ítélkezem!... (Tűnődve Argóbira mu-
tat.) Ez azt mondja, liogy nem ismeri... 
(Elónira mutat.) Az azt mondja, hogy sose 
látta... Pedig' az asszonynak volt egy Szi-
ráml veje... Hát adassék neki most két Szi-
rám! és minden Szirámnak egy-egy Naftala! . 

Argóbi—Elóni (rémülten): Hogyan?... 
A király (feláll): Jojád!... (Jojád előlép.) 

Fogd ezt az asszonyt. Az élet már úgyis 
csak aludni jár bele... Kardot hozzatok!... 

E$y katona (nagy kardot nyújt fal a ki-
rálynak, amielyet a király magasra tart.) Le-
gyen az anyós fele az argóbdé, a fele az 
elónié!... Tartsd Jojád, hadd szelje ketté a 
kerd !... 

Najtala: Nem, nem ! Inkább lemondok ró-
luk!... 

A király: Azt nem lehet. . Az én sza-
vam' törvény és itélet... Tested mind a két 
Szirámot egyforma részben megilleti!.. íme!.. 
(Sújtani akar.) Vegyétek!... 

Elóni (ijedten): Jaj megállj bölcs király ! 
Ezt már mégse!... Nem!... Hagyjátok!... 
(Riadtan.) Ketté vágni!... Egy asszonyt! 
(Tétován.) Inkább... én... 

Argóbi (belevág): Bolond!... Mit be-
szélsz?!... Igen! Ez a bölcs itélet!... Csak 
vágják ketté!... Miért ne?!... Csak szelje 
ketté a kard!... 

A király (Eldobja a kardot. Argóbira mu-
tat.): íme! Ez az igazi vő!... Az anyós 
az övé!... Mert nem bánta volna, ha a kard 
ketté szeli... Vidd! A tied!... Legyetek bol-
Idbgokl!... 

A kiséret: Bölcs itélet!... Udv a bölcs 
királynak!... (A fuvolák és dobok meg-
szólalnák.) 

Naftala (kiegyenesedve a bal ajtóra mu-
tat): Na most Szirám!... Haza!... Majd' 
adok én neked!... 

Elóni (A karosszékben az oldalát fogja 
>és a szemeit törli.) Szegény Szirám !... (Ka-
cag'.) Az övé!... Az övé!... A Naftala!... 

Sisa (fejcsóválva nézi az Argóbit, amint 
Naftala előtt lehorgasztott fejjel balra megy 
és sajnálkozva mondja): Guzi-guzi-guzi-guzi-
guzi!.... , 

(Függöny.) 

aLEGELGKELŐS£ I H L E T T E / " * 
. H É L V e t / 

SNLJIMCEÜ 
S Z A P P A N 
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MtíKeavelöK 
AZ «EGYETÉRTŐK TARSASAGA» a 

mull héten Menez Ferenc elnök, főrendező 
vezetésével pompásan sikerült, tánccal egybe-
kötött kabaré-estét rendezett. A szereplők 
közül Peterdi Etuska, Varga Manci, Ko-
petty Gizike, Baki Ferenc, Szoják Endre, 
Velek Poldi, Kopetty Nándor, és Faludi 
Guszti tetszettek legjobban. Külön dicsére-
tet érdiemelnek Malcz Gizike és Klamár 
Sándor. 

A B. A. K. vigalmi bizottsága Fenyő 
Ernő igazgató, főrendező és Donáth Ernő 
vezetésével tánccal egygbekötött kabaré-estét 
rendezett. Dicséret illeti megi Barna Sárit, 
Ree Pannit, Szigeti Andrást, Fenyő Mikit, 
Gáti Pétert, Révész Lajost és Zádor Je-
nőt. Tetszettek: Harastfy Ad'y és Jolán, 
Ples- Zoli és Giri táncszámai. Zongoránál 
Alp ár János ült. December 31-én, a Vá-
rosliáz-ká'véház (Károly király utca 21.) 
helységeiben ugyancsak tánccal egybekötött 
kabaié-estét rendez a B. A. K. 

A VAS-KLUB 8-án színielőadást rende-
zett, amelyen szinre került «A nagymama.» 
Az előadás igen szépen sikerült. Különö-
sen jók voltak: Cziráki Irén, Gencz Bözsike, 
G. Nagy Juliska, Ried Antal és Gencz 
István. 

A MAGYARORSZAGI fogtechnikus s e g é -
dek országos egyesülete január 23-án a 
Vasút és Hajózási Klub termeiben tánccal 
egybekötött kabaré-estét rendez. Jegyek az 
egyesület helyiségeiben (Andrássyut 22. sz. 
Ausztria-kávéház) kaphatók. 

A «JÖVŐ» műkedvelő társaság 26-án dél-
után 5 órakor a MAV. irodakezelő köré-
nek helyiségeiben (VI., And'rvóssy-ut 81.) 
Teller Miliály elnök bucsufelléptével, tánc-
cal egybekötött kaüaré-estét rendez. 

« KATHOLIKUS KÖR» kebelé-
ben alakult műkedvelők köre 12-én, Kö-
vessy Lajos rendezésével a «Nébánts virá-
got» adták elő. Kitűnően megfeleltek szere-
pükben Márkus Duczy, Kövessy Rózsika, 
Battó Nóra és Szathmáry Károly. Jók vol-
tak: Helebrant Ciliké, Csiky, Domé, Bs-
rátli, Kertész, Krisztián, Dénes, Hanka és 
Zárnbor. Karmester Márk Béla volt. A kö-
zönség a szereplőket lelkes tapssal jutal-
mazta. 

A «JÓBARÁTOK KÖRE» 19-én Fás Mar-
cel művészi vezető és Stern Sándör elnök 
vezetésével zártkörű müvészestét rendezett. 
A szereplők pompás játékának volt az ered-
ménye, hogy az est fényesen sikerült. Ne-
chenszky Tusika, Spitzer Rezső, Neumark 
Imre, Szigeti István, Vigh J. Ernő, Király 
József és lakobovits Sándor léptek fel. A 
zenés számokat Alpár János kisérte zongo-
rán. Január 16-án tánccal egybekötött ka-
barét rendeznek a Vasút és Hajózási Klub-
ban. 

Karácsonyi és újévi 
könyvújdonságok! 
Minden magyar és német könyv, valamint 

színdarabok, műkedvelők részére tréfák, bo-
hózatok kaphatók a „Színházi Élet" könyves-
boltjában (VII. Erzsébet-körut 29.) 
Baskircsev Mária naplója I/II. K 242.— 
Hugó Viktor: A nevető ember.1/11. K 134.— 
Lagerlöf Zelma : Krisztus-legendák K 49.50 
Tschudy Klára ; Napoleon fiának, 

a Sasfióknak igaz története K 49.50 
Barbusse : A csoda és más elbe-

szélések K 35.20 
Alice Hegan Rice ; A káposztás-

telep K 8.— 
Avercsenkó : Figurák K 55.— 
Nagy Samu : Plágium K 15.40 
Bain: A nagy Isten hajában K 33.— 
Bain : Az égbe merült nap K 33.— 
Panier Ákos : Bevezetés a f ilozófiéba K 88.— 
Tolsztoj : Szebasztopol K 52.80 
Balzac : Szép leányok tündöklése 

és nyomorúsága K 35.20 
France : A hajnal K 49.50 
A fényűzési adó K 44.— 
Hajó Sándor : A pletyka K 22— 
Tagore : Chitra K 22.— 
D'Anisis: A sziv K 77.— 
Kiss I. : Esteledik, alkonyodik, fűzve K 39.60 

kötve " K 52.80 
Szenes B. : Vidám írások K 33.— 
Regnier : Éjféli nász K 60.50 

Kotta-ujdonságok : 
Botbüntetés (Gyárfás) 
Rózsaszinifjuság (Papp J.) 
Szaharin dal (Boross) 
Salome tánc 
Indianola „ 
Joj-Joj ' „ 
A mi falunk (Ilosvai R.) 
A karika 
Petike 
Az összes Ányos, Balázs és Bodrogi stb. da-

lok nagy választékban. 

j j j f Ö L C S Ö N K Ö N Y V T Á R 
S » Budapest, VI., Andrássy-út 6. 
100,000-nél több magyar, német, francia, angol könyv 
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HACCÓ. M I lJJSÁG? 
BALÁZS Sándor színmüvének az „Ál-

arcosok"-nak december 31-ikén lesz a 
premierje a Nemzeti Színházban. Az új-
donság szereposztása a következő: 

Keményné 
Magda . 
Gerő . 
Gerőné 
Flóra . 
Lajoska 
Bánky 
Winter 
Horvát 
Viki . . 
János. . 

Fáy Szeréna 
Tasnády Ilona 
Bartos Gyula 
K. Hégyesi Mari 
Bajor Gizi 
Rózsahegyi 
Mihályfi Béla 
Abonyi 
Kürthy György 
Ivánfi Márta 
Fehér Ö. László 

Az újdonságot Csaihó Kálmán rendez 
DISZELÖÄDAS ÄZ OPERABÄN. fl Me-

nekülteket Védő Szövetség december 27-én 
nagyszabású díszelőadást rendez az Opera-
liázban, amelyen a legelőkelőbb meghívott 
közönség fog résztvenni. A díszelőadás ha-
talmas műsor keretében a vaggonlakók szen-
vedéseit fogja színpadra vinni. Ez alkalom-
mal kerül színre Géczy István három ké-
pes egyfelvonásosa, a «Bujdosó magyarok», 
amelynek főszerepeit Jászay Mari, Márkus 
Emília, Fáy Szeréna, Rákosi Szidi, Makay 
Margit, Bakó László, Hegedűs Gyula játsz-
szák. 

AZ ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ uj műsora 
valószínűleg már csak a jövő évben kerül 
bemutatóra. Szenzációja lesz ennek a mű-

K L E I N S Á R I 
füzőkészllő 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 17. 

Tollelle és negllgéfüzőkel a 
legjutónyosabb áron készll 

Neumannál, 

sornak Bonyi Adorján «Testvérek» cimü 
drámája. Ezenkívül Bus Fekete László: Sza-
natórium cimü vigljátéka, Nagy Endre: «A 
férjem Pakson van» cimü bohózata, Uray 
Dezső «Szakítsunk» cimü jelenete kerül 
szinie. Két tréfáját a Imüsornak Zágcn Ist-
ván (Varieté) és Kabos Gyula (Vagyon-
mentő vásár) irták. 

A SZÍNMŰVÉSZETI AKADÉMIA növen-
dékei a Nők harcában vizsgáztak nagyon 
sikeresen. Legelsőnek Dávid Mihályt kell 
megdicsérni, de a többiek, Kaczor Mária, 
Kőtár Mária, Kemény László és Hegedűs 
Tibor is kitűnően megállták a helyüket. 
Rendező-tanáruk Csillag Teréz volt. 

HUGÓ VIKTOR: A NEVETŐ EMBER. 
A Nevető Ember nem nevető ember. Ez a 
regény, melyet a nagy francia romantikus 
irt róla, megrázó karrikaturája egy rég el-
múlt világi romlottságának. A monumentá-
lis szerkezetű regény ragyogó irói képessé-
gek pillérein emelkedik', és a költői kifeje-
zés gyönyörű hangja támasztja alá a mü 
filozofikus kupoláját. Egész világ fér el e 
nagyszerű csarnokban, melyben egy szeren-
csétlen ember sorsa zug: és liáborog. Ai Ne-
vető Ember két szépen kiállított köteíiben 
jelent meg, Hajós Kornél fordításában. Ara 
143 korona. A Színházi Éle tkönyvesboltjá-
ban kapható. 

H - " ^ ' K S T . az Országos Szín-
mű 
sze 

HAMIS FOGAKAT drb 50 K-ért 
veszek és Á b r ? M < n l f n t Wyschoflrod, Tisza Kálmán-tér 1 0 cKSZcfcncI Levelezőlap hívásra jövök. >3 

Uj SARCIPŐK, sár- és hócipő-javitások 
BÖRCIPÖ-TALPAL£S GUMMIVAL 

iái, VTi, 

A farkasok orszäsa 
a Tivoliban 

Nagymező-u. 44. 

HÓI RUHÁKAT 
művésziesen alakit modellek szerint. 

FÜREDI BÉLÁNE angol, francia nSi divatterme. 
Kossuth-Lajos-utca J ^ 

DIVAT SE LYN EK 
BATIKOK 

l e g o l c s ó b b a n csak 

iEFKOVITS MÓH 
NŐI DIVAT ÁRUHÁZÁBAN 
IV., Ha|ó>u. '12-14. Belváros 
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KIVÁLÓ PEDAGÓGIAI képességre vall 
az a siker, amelyet Ardai Ilona okleveles 
zenetanárnő harmadik nyilvános hangverse-
nyén tanítványai produkáltak. Beiratkozá-
sok mindennap VII., Péterffy Sándor utca 
21. 11—12. szám alatt. 

KOSARY Emmy és Péchy Erzsi, Ki-
rály Ernő és Galetta Ferenc egyetértenek 
abban, hogy Piro a legjobb körömlakk. 

A MAI DIVAT a nöi harisnyát különös 
étvényre juttatja és a rosszul választott szin 
vagy szövés a legelegánsabb és legsikkesebb 
öltözködést is lerontja. A színválasztás nem 
okoz nehézséget, ha Weiner harisnyaházát 
a Király Színház bejárata mellett (Király-
utca 73.) megtekintjük, mert hihetetlen szín-
választékot szerzett raktárára a legfinomabb 
harisnyákban. A Weiner-harisnya szin, 
anyag, szövés és tartósság tekintetében ma 
legjobban elismert harisnya, mit bizonyít, 
hogy színésznőink kedvelik a Weiner-laris-
nyát. — 

A RAKÓCZI-UT látványossága a repülő 
Holczer Lajos (Rákóczi-ut 18.) illatszerek, 
kozmetikai, pipere és háztartási cikkek, kö-

tött, szövött áruk, italok és gyarmatáruk S 
raktára. Ez az óriási üzlet a legfinomabb 9 
illatszereket, piperecikkeket, és italokat tart- S 
ja raktáron és oly nagy választékban, hogy 
minden vásárló megtalálja azt, ami neki a j 
legjobban megfelel. A «Repülő» Holczer 9 
azonban nemcsak egyesíti mindazt, amire 
a hölgyeknek és a háztartásoknak szüksége 
van, hanem1 biztosítékot is nyújt, hogiy min-
denkor a legjobbat kapjuk a legolcsóbb 
árak mellett. 

DISKAY Sándor fotószalonjai: Rákcczi-
ut 11. és Erzsébet-körut 52. Telefon: Jó-
zsef 50—89. 

.A KIRÁLY SZÍNHÁZ mellett megnyílt 
Babicz A. Béla fényesen berendezett hölgy-
fodrász és manikür-terme. Babicz A. Béla 
művészi izlésü remek frizuráit olvasóink a 
legkedveltebb művésznők szerepeiből bizo-
nyára eléggé ismerik és /gy érthető öröm-
mel fogják fogadni, hogy a hajfésülés és 
hajmunkák e mestere most már a nagykö-
zönségnek is rendelkezésére áll. Manikür 
és modern villany arcmasszás berendezésével 
egyszersmint lehetővé válik', hogy a női szép-
sépápolás minden követelményét kielégítse. < 

A Diana-toilet a legszebb és 
legkedvesebb újévi ajándék. 

Nagy toiletkészlet ( 1 Diana_- ^ / g ^ ^ ^ 

l . 7 I • 
rnmaenki engem 

Kisebb toiletkészlet (1 nagy 
szappan, 1 kis krém, 1 kis 
púder) ára 50-— korona. 

púder. 1 Diana-krém) ára 
80.— korona. ' / 

VCl V ! Mindenütt kapható ! 
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S&erUesscíöi üxeneieU 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
V. Pál Térszüke mialt nem közölhető. — 

Rivális. 1. Igen, ott működik. 2. Cime: Bri-
tannia-szálló. 3. 1894-ben született. — Győri. 
1. Igen. 2. Tessék megpróbálni. — Jászfény« 
szaru. Margit-körút 54. — Vitatkozók. A 
„Színházi Élet"-ben a nem előfizető olvasó-
inknak is mindenkor készséggel adunk fel-
világosítást 5 színházi tárgyú kérdésre. — 
Nagy lány. 1. Tavasszal. 2. Nőtlen. — Ötté-
vény. 1. Ismeretlen. 2. Bármelyikhez be le 
het küldeni. - Cz. Gy.-né, Debrecen. 1. 2 
Nincs meg. 3. Cime : Theater an der Wien 
— Iiéne. 1. Apróbb szerepeket játszik. 2. Nem 
3. Lipót-körut 7. - Püspökladány. 1. Leg 
alább 4 középiskola elvégzése szükséges. 2 
igen, 3. Tavaly kezdte a pályát. — Flcris 

1. Friedler Frigyes. 2. Telefonja 31 —'79. — 
Műkedvelő. 1. 2 évig. 2. Bármelyik meste-
lel. 3. Valamely színházhoz kell belt"' 
- Miskolc. 1. Jövő hónapban. 2. A 
keringő"-ben. 3. Kerényi Gabi, késő 
lásti Irén. - Állandó olvasó. Ez as 
poetica licentia-ra utalja a szerzőt. -
ton. 1. A rendes hangterjedelemre vt 
ség, ép ugy. mint az operában. 2. 
iskola felel meg - Dr. Mephisto. 
Felix Elisa hires francia színésznő, : 
Mumpf-ban, (Aargau kanton) 1821. 
28-án, meghalt 1858. január 3-án. Szü 
dorszinészek voltak. 1836-ban konzerv; 
növendék volt. Először a Chateraine-í 
ban'játszott, azután a Theatre Françai ingja 
lett. Nálunk az első fellépte 1851. szeptember 
5-én volt a Nemzeti Színházban „Az Özvegy 
férj" és „Les Horaces"-ben ; a második fel-
lépte a „Phedra"-ban, azután a „Lecouveur 
Adriennedben, végül a „Stuart Mária"-ban 
és „Angelo"-ban volt-

szeplő, májfoH, pattanás és arc 
tisztátlanságok ellen. Ideális arc-
ápoló. Ara 35 koron;i 

Főraktár 

RíczGy . Jnnos 
gyógyszertára 

Kiskunhalas 

aj*»« KEMW% 

F É R F I É S NŐI CON-F É R F I É S N Ő I C O N -
FECTIO OSZTÁLYA 

Mme Elek 
IV.. PúríBí-u. 4. 

Vf modellek 
kalapok! 

Külön nagy ocassló 
osslály 

T e l e f o n o n i s m e g r e n d e l h e t i 

AZ UJSÁG-ot 
Telefonszámok: 16-26. József 13-35 

A LONDONI 
THE ANGLO-HUNGARIAN CORPORATION LIMITED 

MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

Btm&PESY, VI!., D O ^ â h Y - U . 12. 

is 
megjavítja félcipőben hordhatóan a 

TERÉZVÁROSI M R I M J A V I T O 
Király-utca80.(Királyszinházzalszember.) 

izabni, varrni laniíok 
bagántanulásra tankönv-
fem kapható, varrónőknek B. OEIGER ETELNÊL, 
'anitónőknekktSlön tanfolyam K á r o l y - k ö r u t 10. s z á m 

L e g a l 

állandó kiállítása 

HANGSZER OTTfiÖH 

BUDAPEST 
JÓZSEF-KÖRUT 9. 

'ÉRIFI É S N Ő I O l V f l T S Z Ö V E T E K  

M I N D E N N E M Ű D I V ß T S E L Y M E K 

mélyen leszá l l í to t t Karácsonyi árban 
ARTOS TESTVÉREK 

IV. KER., KORONA-UTSA 1. SZÁM 
( V á c i - u t c a 16. s a r o k Z w i e b a k k a l s z e m b e n ) 
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$szin&ássi rejtvény 

HelyretyutyutyuxZ-helyre 
Megfejtési határidő 1920 december 30. 

A megfejtést lapunk 1921. évi 2 számában 
közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki: 

I. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-
bonbon 

II. dij : Egy kotta 
III. dij : Egy fénykép 

A Színházi Élet 1920. 50. számában közölt 
rejtvény helyes megfejtése: „Szilveszter." 

Helyesen fejtették meg 610-en. 
Az első dijat özv. Antal Gyuláné (Ókécske). 

a második dijat Schnitzler Irénke (Tar-u. 2.), 
a harmadik dijat Sziklay Dezső (Népszinház-
utca 17. II. 4.) nyerték meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR. 
Kiadja a „Szinházi Élei" r.-t. 

GVERMEK ÉS BflHFIS H ÜHÁK 

meglepő gyorsan és olcsón készíttetnek RÁFHÉ 
Telefon: 9 -24 . Budapest, IV.. Párisi-u. 1.1, em. 2. 

Hdlgyiodrái-zat ondulácíóvai. hajmosás, manikílr, szép-
ségápolás és iagvkezelés. Mérsékel! árban elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cím: 

$ T * » t 6 n é , VI., Morn E d e - u t » 1 2 . s z . 

Arany-, e3üst-, broRát-
és színes selyem-cipö 

újdonság olt ! 

Eafayeíte 
IV.. Vácxi-uíca 35 

HÁZASSÁG? Kérje 212-es bizalma» ki-
mutatást megfelel 5 partiek-
ról adatokkal, arckèoekkel, • 
Davidovits Erzsébet-körut 17 

B r i l l i á n s o k a t , g y ö n g y ö k e t , p lat inát , é k s z e r e h e t 
mindenkinél drágábban vesz S Z E K E L Y E M I L ékszer-
üzlete Budapest, Király-utca 51. Teréztemplo-nmál szem-
ben, Cimre tessék figyelni. — T e l e f o n J ú z s e f 105-3} 

végleg eltávolít B A C H M A N C I 
kozmetikai intézete. Mindenr ,E .T .ü 
szépséghibák kezelése, szeplőeltávo-

litás, ráncok kisimítása, arcgözfilés és arcmasszázs 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII. , A l m á s s y - u . í 

Hamis fogakat » M P K B 
M «non«. otfJM S 

pia t inát > M a s "**» S 
Ékszert g ^ -<3 Mssa araafi co 

rcag»« tN 

Hranyat n . 
CS 
C 

3 EB 

g z üstöt XI 
« gs»s» <4. « 

Cigarettatárcát » asaroä? N 
âajggsC " 1 

Hisztárgyakat E & 3 a f 
ce y * « S 3 > 

•n szó beiktatása 3 K 
g bellivel 8 K ÄP80HIRDETKEK Felvétel : Erzsébet-körut 29 

A „Színházi Élet" kiadójában 

3TEL - ELËDÂS 
avitások legolcsóbban 
pia, füzőszalonjéban 
Nagymező-utca 14. 

ink, eladunk bútort, 
eget, zongorát, minden-

téle jgyes bútorokat. Dehr. 
Andrássy-ut 66. Bejárat a 

Vörösmarty-utcéban. 

fiäZTARTftS 
Konyha-edények óriási vá 
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László Kálmán vas^N 
kereskedésében. Király Szifaj 

házzal szemben. 

y E 6 y E S 
Rejtvény-pályázatot hirdet 
a Debreceni Hét, Színházi 
Újság 500 koronás pálya-
díjjal. Állandóan közöl ven-
dégszereplő pesti művészek-
ről élvezetes intimitásokat. 
Kapható a „Színházi Élet" 

boltjában. 

„Unió" mindent fest, tisz-
titlegszebben, legjobban 6 nap 
alatt. Gyár-telep VI., Kmetty-
utca 15. sz. fiókok a város 
főbb pontjain. 

ttazi élet" művüszeti 
almanachja a hó végén je-

leníkfrtieg. Ára K. 40.— 

Nyomta Kultura k ö n y v k i a d á s nyomda r.-t. Budapeet, V 

Levelezőlap újdonságok 
megtekinthetők a „Színházij 

Elet" könyvesboltjában. 

Bárd és Rózsavölgyi kar-5 

csonyi zenealbumok b e / -
rezhetők a „Színházi Élej 

boltjában. 

A Fővárosi színházak, ni 
gyar könyvtár, olcsó kön> ! 
tár, modern könyvtár, tev ' 
könyvtár, atheneum könyt^ 
összes eddig mngjelenf 
tetei megszerezhetők a „S : 

házi Élet''-nél. 

A „Nemzeti Szinház" mus i 
rában megjelent összes szá-
mok megrendelhetők utánvé-
tellel is a „Színházi Életnél" 

& 
ádi-utca 3. Telefon ! 3—31 






