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A Bucsukeringő női főszerepében me-
gint hosszú évek után a budapesti kö-
zönség elé lépett egy művésznő, aki 
ott birja alkatában mindazokat a csábos 
és bevált kellékeket, melyek egy pesti 
vagy bécsi opeiette-primadonna tipusát 
alkotják. Bájos, gyermekded arcmetszés, 
szelid nézésű szemek, fitos orr, leányos 
termet — mindez eddig tipikus prima-
donna sajátság, aminélkül nem is lehet 
megnyerni a sablonosat és az egyszerűt 
kedvelő operette-közönséget. Kosáry 
Emmy, Péchy Erzsi s még néhány, 
akiknek a neve nem jut eszembe, szin-
tén e tipus alá tartoznak s mint ilyenek 
bűvölnek és hódítanak. Petráss azon-
ban nem csak ez. Ez a kis nő oly szo-
katlan egyéni értékekkel toldja meg ezt 
az általános primadonnai kelengyét, 
melyek számára egész külön helyet biz-
tosítanak az énekes színésznők közt._.Ö 
nem csak bájos, aranyos, ennivaló, édes, 
mint a sablonos operette-primadonnák, 
nem csak nővé sűrűsödött szirup, nem 
csak egy bájosan gügyögő -rózsaszínű 
hus-kirakat, hanem művészi finom-
ságokat, szelid természetességet s ízléses 
közvetlenséget árasztó egyéniség is. Eb-
ből az igazán nem túlságosan eredeti 
és művészi bécsi zenés mókából ugy 
emelkedik ki, mint egy finomabb kör-
nyezetben termett virág, mint egy ne-
mesebb kornak stílusát mutató műtárgy. 

Azonban nem csak a külsőségekben 
megnyilatkozó modor- és játékbeli izlés 

teszi üditő jelenséggé Petráss Sárit. Az 
a bensőség, mely játékából árad, az a 
színészi tehetség, mely olykor még ta-
pogatózva bár, komoly művészi alakí-
tásra is törekszik, szintén kellemesen 
elüt attól, amit erre mifelénk manapság 
operette-játéknak tartanak. S végül a 
zenei kultura s az éneklés problémáinak 
ki nem kerülése, hanem lelkiismeretes 
megoldása szintén olyan vonása ennek a 
legujabboperette-alakitásnak, melyet mint 
ritka jelenséget örömmel kell üdvözölni. 

Igen sokak előtt, akik kissé magasabb 
esztétikai szempontból nézik a mai 
Lehár-Fali- Strausz-Kálmán féle operettet, 
kétségtelen, hogy ez a műfaj válságba 
jutott. A teljes elsablonosodás, az egy 
kaptafárahuzott egyformaság kezdi már 
a szélesebb tömegeket is elhidegíteni 
vele szembe. A „Három a kislány" nyo-
mán támadt, régi, hires zenészek mü-
veiből összekomponált zenére irt mun-
kák, amik különben szintén nem tulsá^ 
gosan művésziek, ezzel a sablonnal 
való szakítást jelentik s igy az idők 
jelének tekinthetők. Remélhető mármost, 
hogy magának a műfajnak a változá-
sával párhuzamosan az operette-játék 
stilus is fejlődni fog. Talán a mostani va-
rietéhoz, sőt cirkuszhoz közeledő stílust 
fel fogja váltani egy a zenei vígjáték 
nemes hagyományait feluiitó irányzat. 
Bár igy volna! Petráss játéka és egyé-
nisége mindenesetre utmutató lehetne 
efelé a nemesebb irány felé. 
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A Búcsukeringő első felvonásából 
(Astoria foto, Altmayer felvétele) 

Mikor a Halley-üstökös megjelenik az égen, 
nagy izgalom szalad ét minden csillagá-
szon : otthagyják a többfégitestet és a mesz-
szelátóval valamennyien a nagy ragyogó je" 
lenség felé fordulnak. A pesti operett egén 
megjelent Petráss Sári és valamennyi gukker 
amely a színpadi csillagokat vizsgálja, forró 
és izgatott érdeklődéssel fordul feléje. Petráss 
Sári, a bűbájos, a kedves, az aranyos, a 
szépséges Sári itt van nálunk és bizonyára 
boldog a szívből jövő szeretetnek feléje 
özönlő tengerében. Hogy mennyire szeretik, 
az bámulatos. Elragadtatott, fénylő, szélesen 
ragyogó arcok kisérik, amint megy a szín-
padon fel és alá, minden gesztusa a feléje 
szegezett szempárok ezreit voAja magéval. 
Ha az elemi iskolákban a beszéd és értelem-
gyakorlatok közepette a színpadi népszerű-
séget is tanítanák, Petráss Sári arcképét kel-
lene odaakasztani falitáblának. Szívből kö-
szöntjük őt, hogy ' itthon van és a krónikás 
ezennel megköszöni neki, hogy olyan szép, 
olyan bájos és olyan elragadóan kedves. 

Ezt q szívderítő dolgot, hogy Petráss Sári 
itthon van, a Bucsukeringő című operettnek 
köszönhetjük. Már ezért is kitűnő operett. De 
különben is az. Üljünk be képzeletben a 
Városi Szinház nézőterére, (mert valóságban 
nem nagyon könnyű jegyet kapni) és nézzük 
végig az operettet. Elöljáróban mondjuk el, 
hogy a szövegét Brammer és Grünwald irták, 
az ügyes és szerfelett rutinos bécsi librettis-
ták, akiknek keze alól mostanság a legjobb 
operettkönyvek kerülnek ki- Magyarra Har-
sányi Zsolt fordította, amit a verseken azon-
nal észre is lehet venni. A muzsikáját Straus 
Oszkár komponálta, ugyanaz a hórihorgas, 
sasorrú ur, aki nem kisebb múltra tekinthet 
vissza, mint a Varázskeringőre, a Legény-
bucsura, a Csokoládé-katonára és hasonló 
világsikerekre. Az operettet egész Európában 
játsszák, különösen Bécsben és Berlinben volt 
nagy sikere. Az utóbbi fővárosban a hires 
Fritzi Massary énekelte a főszerepet. Pallen-
berg felesége. És pedig majdnem egy álló 
esztendeig énekelte. 
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E hasznos tudnivalók után felzendülhet a 
nyitány. Finom, elegáns zene ; már az első 
taktusból kicseng az ötletes, ízléses, finom 
Strauss. Már az első percekben nem közön-
séges operett-hangulat fog el : a zene olyan 
nivón indul el, hogy ez az egész estének 
nem mindennapi szinvonalat ígér. Stephani-
des kármester svunggal és lélekkel dirigál. 
Meg is érdemli a tapsokat, amelyek a nyi-
tányt üdvözlik. A Bucsukeringő előadásának 
zenei része európai Színvonalon áll. Igy kevés 
^színházban tudnak elmuzsikálni egy operettet. 

Szóval felmegy a függöny, hogy kétség ne 
legyen, hol mulatnak ezek az elegáns, fehér 
uniformisos gárdatisztek, mindjárt meg is Ír-
hatjuk : egy orosz tábornok Varsó melletti 
kastélyéban. Nagyon fur-
csán jöttek össze a dol-
gok. A tábornok most 
készül esküvőjét tartani 
a szépséges Verával, egy 
özvegy grófnő leányával. 
És ugyanekkor toppan be 
egy tiszti különítmény, akik 
valami előkelő foglyot fel-
sőbb parancsra idehoztak 
internálni. Éjjel viszik 
tovább Varsóba, a halálba. 

Az operett, ime, kissé 
komolyan kezdődik. A ka-
pitány, akit a fess Pázmán 
Ferenc alakit, valamint a 
kis kadét, akinek apró 
szerepében Halmay Tibor 
követ el minden szinéné-
szileg lehetőt, eléggé el is 
ábrándoznak a sors mú-
landóságán és a foglyul 
esett bajtárs szomorú vég-
zetén. De miért is kell neki 
meghalni ? Elmondja ő 
maga. Kilép a fogságául 
kijelölt szobából a fogoly, 
aki nem más, mint Kara-
szoff Dimitrij gróf. A szín-
lap szerint pedig D'Arrigo 
Kornél, aki igen előnyösen 
mutatkozott be a színház 
u j bonvivánja gyanánt. 
Nagy sikere van. Szóval le-
oldják a kezéről a bilincset, 
'logy enni tudjon szegény 

és ő vacsora közben elmeséli az esetet. A 
legutóbbi udvari bálon éppen akkor toppant 
be egy mellékterembe, mikor Pál nagyherceg, 
aki egy kicsit spicces volt, egy urihölgyet 
erőszakosan meg akart csókolni. Karaszoff 
gróf megvédte a hölgyet és keményen szembe-
szállt a nagyherceggel. De a cári, despota 
Oroszországban büntetlenül nem tehet valaki 
ilyet. Karaszoffot a nagyherceg elfogatta és 
holnap a cáYi család egy tagjának súlyos 
megsértése miatt ki fogja végeztetni. Dimitrij 
nagyon férfiasan viselkedik. Könnyedén sze-
mébe néz a reggel eljövendő halálnak és 
pezsgőszónál búcsúzik : 

Isten hozzád, szerelem. 
Barátság, lumpolás. 
Jó éjszakát. 

• wlíi 

Petráss Sári és DArrigo Kornél 
Városi Színház : „Bucsukeringő" • 

(Angelo fotografia) 
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Elbúcsúzom melegen, 
De busulni azért 
Senki se lát. 
Hallgass, szivem, ne beszélj. 
Megmaradt még ez az éj. 
Ezt a végső éjszakét 
Vigan mulassuk ét, táncoljuk át. 

Néhány .pohár pezsgő után meginvitálja 
bajtársait egy kis baccaratra is. Közben 
gratulál a tábornoknak is az eljegyzéséhez 
és házasságéhoz. Lehúzza az ujjáról a szép 
smaragd-gvürüjét és átadja a tábornoknak, 
hogy juttassa el a menyasszonyának a I£a-
raszoff nászajándékául, noha ő a menyasz-
szonyt nem is ismeri. 

A smaragd gyűrűnek azonban nagyobb ha-
tása van, mint gondolná az ember. A tábor-
nok menyasszonya izgatottan belép, hogy 

Petráss Sári 
Városi Szinház : „Bucsukeringő" 

(Angelo fotografia) 
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Pálmay lika és Sik Rezső 
Városi Szinház : „Bucsukeringő" 

(Angelo fotogiatia) 

meglássa a gyűrű gazdáját. Egyszer már látta 
ezt a gyűrűt, azon a bizonyos udvari bálon. 
Mert az a hölgy, akit a nagyherceg erőszak-
kal megakart csókolni, ő volt. Es a nagy-
herceg bosszújához tartozik nemcsák Kara-
szoff elfogatása, hanem az is, hogy ráparan-
csolt titokban a tábornokra : vegye el felesé-
gül Verát. Vera szerelmes a megmentőjébe, 
akit egyszer látott. De hozzá kell mennie a 
gazdag tábornokhoz, hogy elszegényedett 
családját megmentse a végpusztulástól. így 
hát lemond és szomorúan énekli : 

Miért virul a rózsa másnak"? 
Miért púul a hajnal másnak ? 
Szellő mért simogat mást ? 
Felhő mért hivoaat mást ? 
Mért tekint a csillag "másra ? 
Mért simul az illat más ra? 
Édes, kárhozatos láng 
Ó miért a másoké csak. 
Miért nem ragyog ránk ? 

Ezt Vera alakitója, Petráss Sári, olyan 
szivhezszólóan énekli, hogy dörgő tapsokat 
kap utána percekig. Általában feltűnően fej-
lődött a kedves, finoman csengő hangja is, 
az Ízléses finom énektudása is. 



Minden jel azt mutatja tehát, hogy Vera 
és Dimitrij sohasem lesznek egymáséi. Verá-
nak fel kell áldozni magát a családjáért. Az 
is igaz, hogy ez a család nagyon kedves. 
Áll egy mamából, akit Pálmay lika játszik. 
Azt a fényűzést is csak a Városi Szinház 
engedheli meg magának, hogy anyaszinész-
nőnek egy szerepre Pálmay likát szerződ-
tesse. A nagy művésznő egész uj oldalról 
mutatkozik be most : pompás, ellenállhatat-
lan komikumot mutat. A humora magával 
ragadóan kedves és tehetséges. Valószínű, 
hogy az írók direkt szerepeket fognak irni 
neki ez után az alakítás után. 

A mamának aztán a menyasszonysorba 
lépett Verán kivül még három lánya van a 
színpadon : Annuska, Hannuska és Petruska 
A szinlapon sorban : Esterházy Ágnes, Fii-
redy Elly és Belegh Bébi Három olyan szép 
lány. hogy gukkerek ezrei szegeződnek rájuk. 
Ördöge* van ennek a Tapolczai Dezsőnek, 
hogy igy ki tudta őket válogatni. Általában 
Tapolczai ennél a darabnál olyan vizsgát 
tett le a szinigazgatásból, hogy száz más 
direktor büszke lehetne rá. 

Mit akarhat három ilyen csitri lány ? Ter-
mészetesen férjhez menni. Egy pompás ro-

pogós kvartettben rimánkodnak a mamá-
juknak : 

Nem bukunk bele, bármire kérj, 
De a férj, mama ! Hol van a férj ? 
Anyám, anyám ! 
Kitárjuk a karunk ! 
Anyám, anyám I 
Egy férjet akarunk I 

Hogy egy férj akadni is fog, az mér mu-
tatkozik. A lányok bevallják, hogy a mama 
háta mögött ők bizony megismerkedtek Hip-
polit úrral, a tábornok unokaöccsével, aki 
életre-hálálra udvarol nekik. Hét csak hadd 
lássuk hamar azt a Hippolitot, mondja izga-
tottan a mama. És a lányok behívják a bál-
ból Hippolitot. A mama kiküldi a lányokat 
é3 komolyan beszel a fiatalemberrel. A fia-
talember pedig nem teketóriázik sokat, ha-
nem egyszerűen megkéri a mamától a ked" 
ves leánya kezét. A mama örömmel igent 
mond, "boldogan borulnak egymás nyakéba. 
Már az esküvőről kezdenek beszélni, mikor 
a mama végre megkérdezi: melyik lányról 
is van szó voltaképpen. És ekkor Hippolit-
nak torkán akad a szó. Mindahárom lányért 
bolondul és nem tud választani, Sziklai Jó-
zsef játsza ezt a figurát. Tréfáit kacagás, 
táncait taps kiséri az egész estén végig. 

A „Bucsukeringő" harmadik felvonásából 
(Astoria foto, AUmayer felv.) 



lit van a*nagy!baj, itt 
a végzet. 

Jaj istenem, szépen 
kinézek. 

A három fruska beront és Hippolit kétség-
beesve állapítja meg, hogy egyformán sze-
relmes mindegyikbe. Melyiket kérje fel pél-
dául a most következő polkára? Felkéri 
mindahárrriat. 

Gyerekek, itt az alkalom I 
Gyerekek, fogjatok karon ! 
Gyerekek, most indul a polka, hát 
Rugjuk ki a ház oldalát ! 

m És eltáncolnak, mint a vihar. De a vidám 
vihart komoly lelki vihar váltja fel mindjárt. 
Dimitrij és Vera szembe kerülnek- Verának 
feltett célja, hogy akármi módon, de meg-
menti ezt az embert. Először is az élet iránt 
való vágyat kelti fel benne. Addig beszél 
neki rózsákról, vágyról, életről, táncról, hogy 
Dimitrijben csakugyan fellobban az élet-
kedv. Ezt az utolsó éjszakát még áttáncolja 
és kiélvezi. Bucsu legyen ez az élettől, de 
szép és nagy bucsu, amely felolvad egy gyö-
nyörű, fájdalmas keringő melódiájában. 

Utolsó édes valcer 
Mely szivemben halkan zenélsz, 
Utolsó drága nóta. 
Mely életről beszélsz, 
Ne szólj, ne csengj, ne ringass 
Oly édes hangokon. 
Az élettől a válás 
Ne fájjon oly nagyon, 

A fogolykisérő kapitányt addig kérlelték, 
mig végre megengedi, hogy Dimitrij részt ve-
gyen a bálon. - A tábornok örömmel hivja 
meg. Dimitrij izgatottan csinosítja magát ; a 
finálé hangjai közepette szétnyílik az a nagy 
függöny, amely a bálterembe vezet és hall-
juk, amint az inas hangosan bejelenti a bál 
közönségének a tisztek élén belépő Dimitrij 
grófot. 

A második felvonásban pedig a bálterem-
. ben halljuk, látjuk ugyanezt. Szétnyílik a 

függöny, az inas bejelenti Dimitrijt. És belép 
ő, a hires világfi, a nagy nőhódító, a gazdag 
mágnás, aki most még ezerszer érdekesebb, 
mert mindenki tudja, hogy reggel ki fogják 
végezni. Általános szenzáció, kölönösen a 
hölgyek között. A tábornok bemutatja a 
mennyaszonyának Dimitrijt. ő nem tudja, 
hogy e két ember között mi játszódott le az 
udvari bálon. És folyik a tánc és áll a bál 
és természetesen Dimitrij a legkapósabb 
táncos. 
. De nem kevésbbé kapós táncos Hippolit 

sem, aki a három nővér között még mindig 
nem választott- Mivel hölgyválasz van, ter-
mészetesen mindahárom lány őt kéri fe-
Addig áll ott zavarban, mint a Buridán sza. 

mara, mig három fess 
testőrtiszt fut be és elha-
lásza az orrai elől minda-
hároirC'ideálját. LMint í a 
néző nagyon jól sejti, eb-
ből szeptett lesz. Még pe-
dig nagyon kitünőrés fess 
szeptett. Ez a refrénje: 

Sziklai József és Takács Klári 
Városi Szinház: „Bucsukeringő" 

(Angelo fotografia) 

Szivem helyén 
Bajt érzek én. 
És nőtlenségem szép-

reménye vérszegény. 
Itt van a nagy bej, 

nincsen mentség. 
Jöhetsz, jöhetsz utolsó 

szentség. 
Egy ifjú nő 
A bökkenő, 
S a vége, már előre 

látom, esküvő. 
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Mint ahogy a klasszikus versben kél és 
széli a sziv viharja, mint a tenger vésze, ugy 
a színpadon is a derűs jeleneteket a komoly 
szerelem izgalmas története váltja fel. Ismét 
Vera áll előttünk. Valami nagy terve lehet 
Nagyon-nagyon szép akar lenni, hogy elér-
hesse, amit akar. Tükrét tartja a kezében és 
ahoz énekel : 

Tükröm, boldog bizalmat keltő 
Titkos udvarló, gonosz hízelgő. . . 

Ha n. gyon szép akar lenni Vera, akkor 
sietünk neki megmondani, hogy az igyeke-
zete a legnagyobb mértékben sikerült máris. 
Bizalommal eresztjük útjára, hogy tervét meg-
valósítsa és átadja a teret — legkisebbik nő-
vérének, Babuskának. Mert az öreg grófné-
nak van ám egy ötödik lánya is. De az még 
alig nőtt ki a gyerekszobából, még nem lehet 
bálba hozni. Előbb csak menjenek férjhez az 
idősebbek. Így gondolko-
zik a mama. De mama 
tervez, bakfis végez. Mit 
csinál Babuska ? Felpisz-
kálja a családnál élő ro-
konbácsit és elvonszolja 
magával ide a bálba. Ha 
botrány lesz, az se baj. A 
bácsit Soly mossy Sándor 
játssza, aki nagyon tehet-
séges komikus, pompás 
figurája nyíltszíni tapsot 
kap. A kis Babuskát pedig 
Takáts Klári alakítja, aki 
egy személyben csodagye-
rek és felnőtt primadonna. 
Elindult a karrier utján. 

A bácsi elmegy egy 
kicsit a likőrök után nézni, 
mert otthon meg van neki 
tiltva a pálinka. Egyedül 
hagyja Babuskát, de a lel-
kére köti, hogy ha netalán 
egy fiatalember jönne be 
a szobába és elkezdene 
beszélni hozzá, ő csak 
mondja mindenre, hogy 
nem. Nagyon természetes, 
hogy a bácsi alig teszi 
ki a lábát, már felbukkan 
Hippolit és azonnal stante 
péde beleszeret Babuská-
ba. Aki mindenre azt fe-

leli, hogy nem. Még arra a kérdésre is, hogy 
haragudna-e, ha megcsókolnák ? Szóval a fia-
talok rendbe jöttek. Hippolit végre tudja, hogy 
a három nővér közül a negyediket szereti. Tel-
jesen indokolt, hogy elénekeljenek és eltáncolja-
nak egy duettet, amelynek ez a refrénje : 

Ropogós kis szentem, 
Ugye kedvelsz engem ? 
Ugye szívelhetsz ? 
Ugye hogy szerelsz? 
Ugye párodnak veszel ? 
Ropogós kis szentem, 
Ugye kedvelsz engem ? 
Ugye meghallgatsz? 
Ugye hozzámjössz ? 
Ugye asszonykám leszel ? 

Hét ők rendben volnának. De a Vera és 
Dimitrij esete már nem ilyen egyszerű. Vera 
tervét csakhamar megtudjuk. Először is hosz-
szas kérleléssel ráveszi a kis kadétot, hogy 
egy levelet titokban lóháton vigyen el az 

Halmay Tibor, Petráss Sári, Tarnay Géza 
Városi Színház : „Bucsukeringő" 

(Angelo fotografia) 



TÏÏ 
SZÍNHÁZI ÉLET 

Petráss Sári és Pálmay Ilka 
Városi Színház : „Bucsukeringő" 

fAngelo fotográfia) 

Az élete meg tesz mentve, de Vera sohasem 
többé I Szinte szeretné ezt a percet az örök-
kévalóságig kihúzni : 

Várj még, te bűvös délibáb, 
Alom, ne illanj még tovább. 
Fájón, zokogva visszahív. 
Egy szegény, megsebbzett sziv. 

Dimitrij elmenekül. És Vera megmentette, 
de örökre el is vesztette. Most már férjhez 
mehet. A nászünnepség meg is kezdődik. 
Festői öltözetű vendégsereg bámulja a szép 
menyasszonyt, aki nemzeti szokás szerint 
díszruhában járja el a násztáncot. De a zajos, 
nagy ünnepet megzavarja valami. Az őrködő 
tisztek keresni kezdik Dimitrijt. Nincs sehol. 
Nagy futkosás és izgalom kezdődik. És az 
izgalom tetőpontján Vera veszi át a szót. 
Kimutat az ablakon. Messzeségbe vesző ha-
vas hegyoldalra látni ki, a távolban Varsó 
tornyai. A távoli hegyoldalon apró piros ab-

.kaival most fut le a nizzai expressz. A tár-
saság megdermed, kezdik sejteni a valóságot. 
A gyorsvonat az állomáshoz ér. A szemafor 
tilost jelez. A gyors megáll. Áll egy percig. 
Aztán elindul és tovarobog piros ablakaival 
a kékes távolban. Verából elemi erővel tör 
ki a diadal boldog kiáltása : elmondja a meg-
döbbent társaságnak az udvari bál történe-
tét és mámoros örömmel hirdeti, hogy Di-
mitrij mngmenekült. Ennek mindenki örül, 
de az örömbe egy kis diszharmónia vegyül : 
a kapitány megszólal és jellemtelen szósze-
gőnek nevezi Dimitrijt. És ekkor a háttérben 
egy alak jelenik meg : ott áll Dimitrij. Nem 
szegte meg a szavát. Nem szökött meg. Nem 

Petráss Sári és D'Arrigo Kornél 
Városi Színház: „Bucsukeringő" 

(Angelo fotografia) 

állomásfőnöknek. Vera megszabadította az 
állomásfőnök -fiát Szibériából, cserébe most 
«zt a szívességet kéri tőle, hogy állítsa meg 
a kis állomáson keresztülfutó Pétervár-Nizzai 
gyorvonatot. 

De most a nagyobbik feladat jön : rábirni 
Dimitrijt, hogy szökjön meg. Nagy jelenet kö-
vetkezik kettőjük között. Vera előszedi szép-
ségének minden csábító erejét, minden rá-
beszélő képességét, sőt végül fenyegetődzik : 
ha Dimitrij nem szökik meg, akkor ő becső-
díti az egész násznépet, Dimitrij nyakába 
borul és botrányt csinál. A férfi végre meg-
inog, Vera megvallja neki, hogy szerelmes 
belé. Hosszú, forró csókkal búcsúznak, az 
első csók, de az utolsó is. Dimitrij kisurran, 
hamis okmányaival felül a nizzai gyorsra és 
mire keresni tudnák, már tul lesz a határon. 
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Zátony Kálmán 
Városi Színház: „Bucsukeringő" 

(Astoria foto, Altmayer felv.) 

fél a haláltól. Maga áll a a fogolykisérő 
tisztek közé, hogy elvigyék Varsóba, a biz-
tos halálba. 

Erőteljes, izgalmas, érdekes finálé ez. És 
jó alkalom arra, hogy két emberről külön is 
megemlékezzünk. Az egyik Málnay Béla, a 
díszletek kitűnő tervezője, aki különösen a 
második felvonásnak ezzel a szines és ha-
tásos perspektívájával remekelt. A másik Fe-
renczy Frigyes, a nagyszerű rendező, aki min-
den dicséretre méltó impozáns munkát vég-
zett. Csak szakavatott színházi ember tudja 
igazán értékelni ezt a munkát. 

A harmadik felvonás az oroszlánbarlang-
ban játszódik : a rettegett Pál nagyherceg 
palotájának egyik szalonjában. Ez a rettege-
tetf nagyherceg nem is tűnik fel olyan bor-
zasztó emhernek, erőszakos, szfeszélyes, de 
nagyon kedves ember. Zátony Kálmán első-
rangú művészi alakítást csinál belőle, meleg 
elismerő tepsok i«en hangosan ünneplik érte. 
A nagyherceg éppen hölgytársaságot lát ven-
dégül : az operaház kis balletlányai időznek 
nála. Köztük igen szépen táncol és énekel 
Fellegi Teri. Jelenti a szárnysegéd, hogy Ka-

raszoff grófot bekötött szemmel idehozták. 
Azt hiszi, hogy a citadellában van. Azonkí-
vül idehozták Verát is : a szánja kocsisét 
megvesztegették. 

A nagyherceg kéjesen örül. hogy most ki-
elégítheti bosszúvágyát. Az a terve, hogy 
most csak azért is megcsókolja Verát, ket-
tesben fog vele va sorázni és azzal alázza 
meg Karaszoff grófot, hogy ő szolgálja ki 
őket a vacsoránál. Jó terv, de egyre nem 
számított a nagyherceg, hogy egy szép és 
okos nő, ha kacér is tud lenni, mire képes. 
Vera elkezdjjvele is diskurálni és egyszerűen, 
az ujja köré csavarja- Itt szövődik bele a 
szövegbe a hires „Oh lala"-dal. Oh lala, — 
ez egy francia indulatszó. Hogy mit jelent, 
azt elmondja a vers maga : 

Oh lala, Oh lala. 
Ez sokat mondhat. 
Oh lala, Oh lala : 
Ravasz kis mondat. 

Petráss Sári 
Városi Színház: „Bucsukeringő" 

(Angelo fotografia) 
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Mondhatjuk könnyedén, szelíden : 
Oh lala . . . 
Vagy orrhangon büszkén és prüden : 
Oh lala 1 
Lehet mély érzés. 
Oh lala, Oh lala : 
Lehet kis sértés. 
Mondhatjuk ezt ugy édesen. 
Vagy sejtetőn, rejtélyesen, 
Titkos zenével. 
Rejtett hévvel : 
Oh lala ! 
Hűvös mosollyal, 
Zord szívvel : 
Oh lala I 
Huncut kis szó az az ólala 
Légy résen, ha babád megszólala, 
Száz furcsa dolgot. 
Bölcset, bolondot 
Mondhat a szellemes kis ólala. 
Néha hiába biztató dala, 
Mert szived hölgye 
Gúnyosan tör le : 
Másképpen értendő az ólala. 

Vagyis Verának nem kell tanulnia kacér-
ságot. Elmés vígjátéki nivóju, fordulatos tár-
salgás folyamán odáig viszi a dolgot, hogy 
a nagyherceg engedelmével tiz percig ő pa-
rancsol az egész palotában, még a nagy-
herceg is nevetve engedelmeskedik neki. Na-
gyon természetes, hogy ezt a tiz percnyi időt 
nem vesztegeti hiába. Végül igy fejezi be a 
dolgot : 

Autogramm-délelőtt 
Vasárnap 1920. január 9-én lesz a 

„Szinházi Élet" legközelebbi autogramm-
délelőttje. Ez alkalommal a „Bucsu-
keringő" három főszereplője: 

Petráss Sári, 
Pálmay Ilka és 
D'Arrigo Cornél 

adnék autogrammot. Az autogramm-
delelőtt fél 12 órakor kezdődik. 

Pázmán Ferenc 
Városi Szinház: „Bucsukeringő" 

(Astoria foto, Altmayer felv.) 

— Fenség, parancsolom magának, hogy 
parancsolja meg ennek az embernek, hogy 
vegyen el engem feleségül. 

Fölösleges magyarázni, hogy az operett 
mindenek nagy örömére ezzel végződik- Va-
lamint fölösleges magyarázni azt is, mekkora 
sikert aratott a Városi Szinház. Csak egy ada-
tot ennek a jellemzésére. A számok mond-
ják mindig a legmegbizhatóbb kritikát. A 
Városi Színházban most egy táblás ház jegy-
bevétele hetvenháromezer (73-000) korona. 
Az első hónap harminc Petráss-előadásán 
két millió kétszázezer koronát vesz be a Vá-
rosi Színház pénztára. Az első ötven előadás 
jegyforgalma pedig jóval felette lesz a há-
rom és fél millió koronának. 

Tarnay Géza 
Városi Szinház : „Bucsukeringő" 

(Astoria foto, Altmayer felv.) 
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Útban Amerika felé,.. 
Irta : INCZE SÁNDOR 

Incze Sándor, a „Színházi Elet" 
főszerkesztője , A m e r i k á b a uta-
zott, a z ottani sz ínház i v i s z o n y o k 
tanu lmányozására . Utjának e g y e s 
fázisairól rész le tesen b e fog szá -
molni lapunk k ö z ö n s é g é n e k . A z 
e l s ő eikk mos t érkezett é s itt 

közöl jük : 
(1920. december 26, 
a Köln—Ostende-i expressen) 

Kedves „Színházi Élet" I 
Evvel a megszólítással igen sok leve-

let kaptam már életemben. Most jól esik 
megfordítani a szeretet ágyuját. 

Kedves „Színházi Élet" ! A vonaton 
ülök és amint a havas tájak egyre na-
gyobb távolságot jelentenek közöttünk, 
azt érzem, hogy sokkal jobban szeretlek, 
mint gondoltam volna. 

Ha nem volt is eddig erről szó kö-
zöttünk, mindenki tudhatta és Neked is 
érezned kellett. Ha nem járatlak mindig 
olyan köntösben, mint ahogy szeretnéd, 
te nagyon jól tudod, 
hogy nem az én hibá-
mon múlik. 

Most, hogy két hó-
napra elhagylak, ma-
radj azért hű hozzám. 
Nem olyan sok két hó-
napi távollét azoknak, 
akik szeretik egymást. 
Ígérem, hogy még gon-
dolatban sem leszek 
csapodár és néha-néha 
írok egy anzixot. 

Nem tudom, hogy 
mostanig történt-e ve-
lem valami olyasféle, 
ami érdekelne? 

Bécsen keresztül utaz-
tam, ahol egy pár nap 
alatt minden kedves is-
merősöddel találkoztam 

Kálmán.lmre „Hollandweibchen" cimü 
operettjének budapesti előadását készíti 
elő a Városi Szinház számára „Az ezüst 
sirály" reprize után fog menni Király 
Ernővel és Kosáry Emmyvel a főszere-
pekben. Viszont Szirmai Albert, a „Gróf 
Rinaldó" bécsi Johann Strausz Theater-
beli bemutatójához csinál egy pár uj 
számot. 

Fedák Sári premierje a Roland-Büh-
nen január elsején lesz és állandóan 
négy olasz kapacitálja, hogy menjen le 
a tavasszal Olaszországba, egy operettre. 

Kardos Andor most jött meg Berlin-
ből egy millió koronával a zsebében. 
Operett-szövegkönyvét elfogadta Oscar 
Strausz megzenésítésre. 

Karczag Vilmos, a magyar születésü 
nagy bécsi direktor, egy bécsi színházi 
„Unió"-t hoz most össze. Folyton készül 
visszavonulni és mindennap egy szín-
házzal több gondot vesz nyakába. 

A karácsony estét Kordáéknál töltöt-
tem. A nagy ünnepi asztalnál annyifelől 

Zátony Kálmán és a kar 
Városi Szinház : „Bucsukeringő" 

(Astoria foto, Altmayer felvétele) 
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összejött moziemberek ültek, hogy ango-
lul, olaszul és németül egyszerre folyt a 
társalgás. A jelenlevők irigysége állan-
dóan a nagy asztal kis magyar sarka 
felé fordult, ahol Korda, Szép Ernő és 

. én ültünk. Á vendégek mind tudni akar-
ták, hogy mi az, amin mi hárman állan-
dóan a könnyezésig nevetünk és a tol-
mácsoknak a különböző nyelveken 
folytonosan fordítani kellett, ami apró 
pesti mühelydolgainkat. így lett ezen az 
esten világhírű a barátunk: Bátta. 

A karácsony este egyben bucsu volt 
Bécstől. Tegnap reggél óta vasúton ülök 
és estére Londonban vagyok. Olt egy 
pár napig maradok és azután indulok 
Amerikába, ahol szeretnék sokat látni 
é s tanulni. 

Kedves „Színházi Élet", amig oda 
leszek, légy vidám és ne lássék rajtad, 
hogy nem vagyok melletted. Viszont — 
hogy őszinte legyek", — azt sem nagyon 
szeretném, ha azt mondanák rólad, hogy 
távollétemben jobban nézel ki. 

Isten veled ! 

Takács Klári és Solymossy Sándor 
Városi Színház: „Bucsukeringő" 

(Astoria foto, Altmayér felv.) 

S Z Í N H Á Z I ÉLET 

Törzs Jenő -
mini rendező 

A Magyar Színház játékrendje január 15-
iki dátummal uj premiert hirdet : a színház 
bemutatja Bus Fekete László Viktus ci mii 
négyfelvonásos darabját. A darabnak egye-
lőre egy nagy szenzációja van, a szerző 
mindössze 24 éves. A pesti színházak annale-
seiben csak egy ilyen eset van feljegyezve, 
Molnár Ferenc volt 24 éves, amikor bemu-
tatták első darabját a Doctor urat. Egyebek-
ben a premier ötszörös bemutató. Az írónak 
első egész estét betöltő színpadi munkája, a 
Magyar Színház első idei magyar újdonsága, 
a rendező Törzs Jenőnek a színészi munkán 
felül első rendezői produkciója, az egyik fő-
szereplőnek : Darvas Lilinek első fellépése 
és a díszletek tervezője Herquet Rezső elő-
ször készit dekorációt a Magyar Színház 
színpadára. * 

A Színházi, Élet munkatársa beszélgetett 
Törzs Jenővel a Magyar Színház premierjéről: 

— Hogy mért most rendezek csak először ? 
Mert eddig nem volt kedvem hozzá. Elol-
vastam Bus Fekete darabját, annyira meg-
kapott, hogy a szerepen kívül a rendezést is 
vállaltam. A darab direkt, specialis rendezői 
feladat. Az van benne, amit annyian meg-
próbáltak, és alig-alig sikerült valakinek : 
kellemes és hallatlanul finom színpadi játék 
és ezenfelül mély és igaz. A leghatásosabb 
és legkitűnőbb darab, amely egy frappáns 
színpadi játék mögött a föld és a haza sze-
retetét adja. írtak mér ilyen irányú darabot, 
felfújták előre és nem lett belőle semmi. Ez 
éppen a megforditottja. Finom, kedves, kel-
lemes, mulatságos, nemes és ne haragudja-
nak érte, de azt kell rá mondanom : esemény. 
Szerény meggyőződésem szerint itt egy hosszú 
rendkívüli, egészen ritka és nagysikerű 
drámaírói pálya indul, 

— Ami a szerepeket illeti, mind kitűnő 
szerep. Vérrel, élettel teli figurák, nem emlé-
keztetnek már megirt alakokra, csak az 
életre. Uj emberek. Az egyikből árad a föld-
szag, a másikból a város romlott parfümjé-
nek illata és Viktusból, a női lélek csudás, 
jótévő raffinéltsága. A darabot Forrai Rózsi, 
Jankovics Magda, Simon Marcsa, Törzs, 
Uray, Körmendi, Vándori, Kertész Endre (a 
Belvárosi Színházból), Horváth, Makiári és 
egy uj színésznő — Daruas Lili játszák. 
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„^ buta ember" 
szereplői 

Szenes Béla 3 fe'vonásos vi'gjátékát 
„A buta ember"-t, igazán parádés sze-
reposztásban hozza szinre legközelebb 
a Belvárosi Szinház. A darabot ma még 
nem ismertethetjük részletesen, de a 
főszereplőkről beszámolhatunk. 

Simonyi- Mária 
egy hires-szép pesti lányt alakit. Egy 
dúsgazdag gyáros lányát. A pesti korzó 
és az abbáziai szépségversenyek hős-
nője ő. Vidám és megható jelenetek 
váltakozó során igazán szép alakításra 
nyilik alkalma Simonyi Máriának, aki 
ebben a szerépében döntő győzelmet 
fog aratni. 

Ilosvay Rózsi 
egy gonosz-nyelvű csitrit játszik. Ez a 
pesti bakfis eleven figura, százával sétál 
a Váczi;utcában, a Szigeten. Furcsa 
keveréke a gyermeki üdeségnek az asz-
szonyos kacérsággal. Szóval a szerep — 
igazi, legjobb Ilosvay-szerep. 

Harmos Ilona 
a minden áron fiatal mama. Szép aszony, 
ki a balatonfüredi strandon — az élső 
felvonás szinterén — kacérságban még 
versenyre kel lányával. De a könnyed 
sőt könnyelmű hang és erkölcs egy el-
rontott élet tragédiáját takarja. Harmos 
Ilona, kire a magyar színpadon még 
nagy feladatok várnak, 
a vidám szavak mögött 
is sejttetni tudja ezt a 
szomorúságot. 

Bánóczyné 
egy friss çs l'edves 
falusi szakácsnét ját-
szik, ki üdeségével uj 
szint hoz a darabba. 

Fogoly Margit 
uj név, de a Szenes-
darab premierje után 
jó csengésű lesz. Egy 
tizenhárom éves naiv 
kis lányt játszik. 

Z. Molnár László 
a Magyar Szinház nép-
szerű művésze, mint 
vendég fogja elját-
szani a darab egyik 

igen érdekes szerepét, az elszánt 
tőzsdeembert, ki az életben és szerelem-
ben is hazárd, vakmerő játékot folytat. 
Bizonyos, hogy Z. Molnár alakitásáról 
sokáig fognak beszélni. 

Petheő Attila 
játssza a címszerepet, „a buta ember"-t, 
vagyis azt a derék, jóravaló embert, 
akit az elkapatott szép lány és szép asz-
szony mamája köré gyűlt társaság „büta 
ember"-nek nevezett el. Nem a szok-
ványos hős-szerelmes szerep. A darab 
hőse egy ember, aki nem hős. Egyszerű, 
rendes ember, külsőségekben semmi 
feltűnő, — Petheő Attilát egészen uj 
oldaláról fogja megismerni a közönség. 

Szegheő Endre 
az apa szerepét kapta. A' multi-millio-
mos öregúr, ki könnyed franciás filozó-
fiával siklik tova az élet szakadékai 
fölött. 

Bánóczy Dezső 
nagy jellemalakitó képessége méltó fel-
adathoz jutott a darab egyik legrokon-
szenvesebb alakjának egy öreg, német 
ékszerésznek szerepében. A csendes 
szavú, jóságos szivü, okos öreg iparost 
Bánóczy közel viszi a nézők szivéhez. 

Ilyen együttes indul harcba Szenes 
Béla darabjának, „A bula ember"-nek 
sikeréért. 

DArrigo Kornél és a kar 
Városi Színház : „Bucsukeringő" (Astoria foto, Altmayer felv.) 
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P e / Ő / i a Royal Orfeumban 

Gérdos, Iványi, Falas, Kulka, Perényi, Papp, Rajháty, Dezsőffy, Felhő 
Royal Orfeum : „Falu végén kurta kocsma" (Röckel felvétele) 

A nemzeti költészet legszebb hajtásénak, 
e legkomolyabb művészetnek ad hajlékot a 
Royal Orfeum az uj esztendő első műsorá-
ban. Olyan név ékeskedik a szinlapján, 
amelynek hallatára minden magyar ember szí-

vvé nagyot dobban, amely egyet jelent nemzeti 
energiánk és birodalmunk ősforásaival : Pe-
tőfi neve. A magyar költészet fejedelmének 
csak nem minden egyes verse egész, egysé-
ges történet, amely szinte maga kivánja a 
szcenirozást. Ezek között is a legszebbet, a 
legismertebbet hozza szinre a Royal Orfeum, 
a „Falu végén kurta korcsmá"-t. Avatott 
kézzel végezte el a Royal Orfeum ezt a na» 
.gyon akceptábilis művészi munkát, amely 
becsületére válnék bármely énekes, vagy 
•drámai színháznak is. Három kép keretében 
helyezték el a cselekményt, amely voltakép-
pen egy felvonás elő- és utójátékkal. A szin-
p.adi játék tartama a következő : 

Az öreg nagyapó a kandalló előtt ül kis-
unokájával, aki arra ké i őt, hogy meséljen 
néki Petőfi Sándorról. A nagyapó térdére 
veszi kis unokáját és nagy benső melegség-
gel kezdi elmondani a legnagyobb magyar 

költő élete történetét. Amikor abba hagyja a 
mesét, azt mondja unokájának, hogy .most 
mondja el Petőfi egyik legszebb versét, a 
Falu végén kurta korcsmá-t. Az unoka bele-
kezd a versbe, de alig mond pár szót, elsö-
tétül a szinpad és amikor ismét világos lesz 
mér ott látjuk az öreg Petrovits korcsmájá-
nak ivóját a színpadon. A cimbalmos veri a 
híres negyvennyolcas magyar nótákat a be-
tyároknak, az öreg Petrovich tölti a bort, 
meg a felesége, Petőfi Sándor jóságos édes 
anyja szorgoskodik a vendégek körül. Szilaj 
Pista meg Liliom Feri hörpintik a poharakat, 
amikor bejön Panyó Panni, a betyárok sze-
retője, akiről Petőfi Sándor több verset is irt 
Egyik így kezdődik : 

Panyo Panni hires nevem 
Pirulva kén említenem, 
De lekopott régen rólam 
Piros kendőm, a szemérem. 

A hires "betyár, Zöldi Marci is smegérkezik, 
rácsap az asztalra. 

Korcsmárosné, aranyvirág 
Ide a legjobbik borát ! 
Vén legyen, mint a nagyapám 
És tüzes, mint ifjú babám ! 
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net végén jön az uraségi inas, aki alig tud 
magyarul és .hetyke szavakkal felszólítja a 
bétyárokat, hogy hagyják abba a mulatozást, 
mert az uraság nem tud aludni. Természetes, 
hogy a betyárok annál duhajabbak és annál 
hangosabbak lesznek és alaposan ellátják a 
hetyke legény dolgát. Ha nem is törőd-
nek az urapág éjszakai nyugalmával, annál 
jobban hat rájuk, amikor végül bejön egy 
fiatal parasztleány és halk szavakkal arra 
kéri a legényeket, hogy csendesebben vigad-
janak 

Isten áldja meg kendleket, 
Szegény édesanyám beteg, 

mondja, amely után : 
Feleletet egyik sem ad. 
Kihörpintik boraikat, 
Véget Vetnek a zenének, 
Hazamennek a legények. 

Ismét elsötétül a szinpad és újból ott látjuk 
a kandalló előtt a nagyapót unokájával, amint 
az a költemény előbbi befejező sorait mondja-
Aztán, mint egy álom megjelenik még a kép : 
Petőfi a segesvári csatatéren. Amikor lemegy 
a függöny a publikum alig szabadul az áhí-
tatos hangulattól, amelyet eztán az előadás 
után még hosszú ideig nem tud elfelejteni. Egymásután énekli a gyönyörűséges magyar 

nótákat, Petőfi Sándor Csodaszép népdalait. 
A régi magyar csárda bűbájos hangulata, a 
magyar temperamentum közvetlen, forró csa-
pongása tölti be a csárdát, a sirva vigadó 
magyar lélek borongása mint őszi felhő, ugy 
vonul végig ezen a mesteri jeleneten, ami-
kor belépnek a toborzók Petőfi Sándorral 
és haicbahivják a legényeket. Egyikük gyö-
nyörű toborzót jár, a betyárok egymásután 
csapnak föl katonának és üritik a kupákat 
a haza boldogságára. Petőfi ihletett szavak-
kal szinte prófétai lélekkel jövendöli a ma-
gyar sors jobbrafordulását, amely azokban 
az időkben éppen olyan szomorú, éppen olyan 
gyászos volt, mint hetvenkét esztendővel ké-
sőbben. Megjövendöli, hogy vége lesz a szo-
morú napoknak, a magyarok szerencsecsil-
laga újból fel fog derülni, ha sok vérnek is 
kell folynia addig, de újból a régi pompában 
és a régi hatalomban fog ragyogni a magyar 
név. A hazafiúi érzések paroxizmusa az, 
•amelyet Petőfi lángleikének nyomán ebben a 
jelenetben színpadra vittek. A publikum meg-
illetődve az egyik percben, majd fellelkesülve 
-a másik pillanatban, szinte a mult időbe 
tképzeli magát. A költeményhez hűen a jele-

Felhő Rózsi és Papp János 
Royal Orfeum : „Falu végén kurta kocsma" 

(Rockel felvétele) 

Iványi Dezső, Falus Imre és Gárdos Irén 
Royal Orfeum : „Falu végén kurta kocsma" 

(Rockel felvétele) 
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A színészek szinte önmagukon tettek tul. 
Mindegyik alakítás egy-egy tanulmány ered-
ménye. Elsősorban Felhő Rózsiról kell be-
szélnünk, aki Panyó Pannit játszotta tökéle-
tes művészi ^interpretálással. Bármelyik drá-
mai színpadnak büszkesége lehetne ez az 
alakítás. Petőfi szerepében uj színész mutat-
kozott be : Falus Imre. Igen széphangu, te-
hetséges fiatal színész F lus, határozott nye-
resége a Royal Orteum művészi együttesének. 
Papp János a hires betyár, Zöldi Marci sze-
repében ragyogtatta tehetségét, gyönyörűen 
énekelte, a szebbnél-szebb magyar nótákat. 
Kitűnő volt Iványi az öreg Petrovich szere-
szerepében, Dezsőffy a cimbalmos jellegze-
tes figuráját játszotta el pompás színészi esz-
közökkel, a rókatáncot többször meg kellett 
ismételnie. Kulka Margit nagy táncmüvészettel 
járta a toborzót. Külön meg kell dicsérni egy 
komoly drámai vers elszavalásáért Forgács 
Jenőt. Petőfi egyik legnehezebb alkotását, az 
Őrültet mondta el igen hatásosan, megrázó 
erővel. Szigeti Tercsi szintén nagyban hoz-
zájárult az előadás sikeréhez. Virág Jenő 
rendezése stílusos és művészi, Huber Miksa 
a zenekart dirigálta igen magyarosan-

A Royal Orfeum uj műsorának többi része 
is méltó módon csatlakozik ehhe.-î a nagy-
szerű produkcióhoz, valóban újévi szenzáció-
val hat minden egyes műsorszám. Angelo uj 

Perényi, Dezsőffy, Rajháti 
Royal Orfeum : „Falu végén kurta 

szobrokat kreált, először „A legyező" cimü 
összeállítást fogadja a publikum különösen 
frappirozva. Margot Carry szenzációs táncai-
nak ezúttal is igen nagy sikere van. The Woi-
ners vakmerő létraprodukciói és Douglas and 
Peel komikus akrobaták mutatványai, vala-
mint Ridos kutyaszinháza egészíti ki a mű-
sort, amelynek ezúttal is külön slágerei Solti 
Hermin, Virágh Jenő és Papp Jancsi uj szólói. 

„Álarcosok" 
a JWem3eii S 3111 í j á j b u n 

Hét évvel ezelőtt, 1913 őszén egy uj 
szerző vigiétékát mutatta be a Magyar 
Szinház. Az uj szerzőt Balázs Sándornak 
hivták, a vígjáték pedig: „A feleségünk" 
volt. A darab kedves és mulatságos volt, 
őszinte, meleg sikert aratott. Sőt karrier-
jét nem fejezte be Magyarországon, 
Bécsben és több német színpadon is 
előadták ugyancsak nagy tetr-zés mellett. 

Az „Álarcosok" szerzője, aki a Nem-
zeti Szinház színpadjáról szól a publi-
kumhoz, ugyanaz a hét év előtti Balázs 
Sándor. Frissességéből és technikai kész-
ségéből mit sem vesztve, sőt megérve, 
kiforrva áll elénk egy • egyszerű törté-
nettel, amely egyszerű emberekről szól. 
Trükkös, kiélvezett helyzetek nélkül, a 
tiszta irodalom eszközeivel mond egy halk 
és csendes mesét az „álarcosokról". 

A Nemzeti Szinház 
előadása az „Álarco-
sok" minden mélysé-
gét, finomságát ér-
vényre juttatja. A női 
főszerepet Keméry Mag-
dát. Tasnády Ilona 

adja, egyéniségének 
minden szenvedő női-
ességével fölvértezve. 
Bayor Gizi Flóra szere-
pében csupa ragyogó 
friss- szin. Mihályffy 
Béla erőtől és szen-

vedélytől duzzadó 
Bánky.dr., Abonyi Géza 
egy szerelmes mérnök, 
Rózsahegyi Kálmán egy 
öreg lump szerepében 
kitűnőek. Fáy Szeréna 
H egy esi Mari, Szőke 
Sándor, Fehér László 
ideálisan alakitanakegy 

kocsma" élénk színekkel megraj-
(Röckel felvétele) zolt epizód-figurát. 
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Az Isten tartsa meg az emberek szoká-
sát, akik négy betűért pénzt adnak. Sok-
szor gondoltam már arra: bizonyára van-
nak olyanok, akik csak azért mennek le-
vélhordónak, házfelügyelőnek, viceházmes-
ternek vagy kéményseprőnek, mert minden 
évben van egy január elseje, amikor az 
embei avval a négy bétüS «ß. u. é. k.» 
kártyával megszerzi egész évi szükség-
letét. 

Egyrészt ez a vagyonszerzési lehetőség, 
másiészt a kíváncsiság1, hogy a művésznők 
az életben is olyan nagyszerű és elegáns 
gesztussal adnak-e borravalót, mint a szín-
padon, indítottak arra, hogy kéményseprő-
nek öltözve boldog újévet kívánjak a szí-
nésznőknek. Slezák Károly kéményseprő 
mester legényei öltöztettek ki és mondha-
tom, nagyon előzékenyen a legkormosabb 
ruhákat adták rám. Ahogy ők mondták, 
hogy «természetesebbnek nézzek ki». Hát 
ugy néztem ki. Az arcomat és a kezeimet 
ugy befeketítették, hogy az afrikai benn-
szülött gentlemenek sem lehetnek feketéb-
bek. Szakszerű magyarázatot tartottak, ho-
gyan kell a vállra illeszteni a korom-vaka-
rót és hogyan tartsam1 a kefét. Végre, amint 
teljesen felszerelve, a tükörbe néztem, — 
ne vegyék szerénytelenségnek, — de igazán 
egész csinos kis kéményseprőt mutatott az 
üveglap. 

Két u j szaktársam lekisért és bevittek 
magukkal egy korcsmába. Ähogy ilyenkor 
szokás, pálinkával kínáltak bennünket és 
én kénytelen voltam leszögezni a tényt: 
a kéményseprő-ipar nem rossz ipar. Mi-
kor egy félórai iszogatás és szerencsekivá-
natok után végre újra az utcára értünk, 
szeretetreméltó kollégáim sok jó és hasz-
nos tanáccsal bocsájtottak útnak. A taná-
csokért itt mondok hálás köszönetet. Első-
nek Makai Margithoz mentem. De amig 
elértem oda, rémes viszontagságokon kel-
lett keresztülmennem. Lépten-nyomon meg-

megárllitott egy éltesebb asszonyság és ké-
ményseprő kefémből szálakat téplek ki. Már 
éppen dühöngni kezdtem, hogy csak öreg 
nőknél van szerencsém, amikor a Lipót-
köruton két drága bakfis jött velem szem-
be és láttamra, hangosan morzsolgatták ezt 
az imát: 

«Kéményseprőt látok: 
Szerencsét találok.» 

Ezt háromszor mondták. Később direkt 
megsajnáltam őket, hogy éppen velem kel-
lett találkozniok. Ki tudja, nem-e nekem 
köszönhetik, ha ebben az évben nem lesz 
szeiencséjük. 

Munkatársunk, mint kéményseprő 



Végre megérkezem Makai Margithoz. A 
cselédlány nyit aj tót . Elkapja" a névjegyet 
és szó nélkül berohan. Az ajtón keresztül 
hallom: 

— Mit adjak neki, naccsága kérem? 
Kint sápadtan lesem a választ. 
— Adjon tiz koronát. 
A cselédlány kijön, kezembe nyomja a 

pénzt és mielőtt még megköszönhetném, be-
csapja az ajtót. Nem baj. Tiz koronára 
má;- van. Kezd kifizetődni az u j mesterség.. 

Innen Mészáros Gizához megyek. Itt is 
szobalány fogad. Dühösen morog: Tessék, 
már vagy a liusza'dik máma. Gyorsan zseb-
redugbm a tjii koronát és további rohanok. 

Kökény Ilona cselédje avval' fogad: 
— A naccsága nincs ittlilon, nekem mag 

nincs pénzem. Hát ez már baj, mert Kö-
kény Ilona nagyon messze lakik, kint az 
Abonyi-utcában. Kezdek csüggedni. De ha-
mar megvigasztalódom, mert Lábass Juci 
szobalánya olyan szívesen fegad, hogy egy 
hivatásost nem lehet különben. Rögtön kér 
a seprőmből egy darabkát, azt háromszor 
leköpi és erszényébe rejti . Mint a villám, 
rohan kártyámmal a művésznőhöz és szinte 
diadalmasan lobogtatja a tizenöt koronát. 
Mikor már elbúcsúztam, még egyszer utá-
nam kiabál: 

— Aztán hozzon -szerencsét kéményseprii 
bácsi. Neliogy vissszahivjon még egyszer, 
készséggel megígértem minden élképzelhetii 
szerencsét, az örökségtől egész az osztály-
sorsjegy főnyereményig. 

Báthory Giza nyit ajtót, mikor becsín 
getek: 

Falus, Halmay, Iványi 
Royal Orfeum : „Falu végén kurta kocsma ' 

(ROckel felvétele) 

— Na, már megint egy — mondja és be-
csapja az ajtót . Aztán ú j ra kinyitja és a 
nyíláson egy tizkoronást dug ki. Magyar 
Erzsiéknél előkelően megy ez is. A szoba-
lány elveszi üdvözlő kártyámat, beviszi a 
szobába, két perc múlva kijön éis a 'kezembe 
nyom tiz koronát. Az egiész idő alatt egy 
szót sem szól, még1 azt sem mondja: Jó 
napot. Nagyon gőgös nő a Magyar Erzsi 
szobalánya. 

A következő helyről megint üresen kellcLt 
távoznom. Solti Herminéknél senki sem volt 
otthon. Ugy látszik, tudták, hogy jövök. 
Paulay Erzsinél, a művésznő mamája nyit 
ajtót. Bizalmatlanul néz rám, e l s z ö r nem 
tudja, mi vagyok. Csak későbbi ismer fel: 

— Ja, egy kéményseprő. Na jöjjön, jöj-
jön... úgyis folyton baj van a kályhákkal. 
Várjon, majd kinyitom a konyhaajtót. 

Éreztem, hogy a kormon keresztül átüt 
a pirosság. A szivem veszedelmesen do-
bogott és mig a művésznő mamája az ajtó-
val vesződött, hármasával bukdácsoltam le 
a lépcsőn. Ettől fogva végleg elvesztettem 
az Istenek kegyét. Németh Juliska nem volt 
otthon, Somogyi Nusi nagyban aludlt a szil-
veszteri muri után. A szobalánya azt 
mondta : 

— Most nekem nincs pénzem, de azért 
adjon egy darabkát a seprűből, hadd hoz-
zon szerencsét. És, ha hoz, akkor kap 
maga is. 

Somogyi Nusi szobalányának sorsát te 
hát kénytelen leszek figyelemmel kisérni. 
Kertész Ellánál, ugy látszik, megelőzhetett 
valami aljas álkémányseprő, mert a cseléd 
nagy hangon fogad: 

— Ohó, mi bennünk nem fognak palit, 
már volt ma délelőtt itt egy kéményseprő. 
Még az kéne csak, hogy mindenkinek ad 
junk, aki ide feljön. 

Amilyen • gyorsan csak tudtam, kereket 
oldottam. Fé lem, hogy megver. Szilágyi 
Rózsinál is azt mondja a szobalány, hogy 
nincs otthon a naccsá.ga. Pedig nem is 
igaz, láttam, amint átment az előszobán. 

Ekkor mér meguntam a diese séget. Kezd-
tem belátni, hogy mégse olyan jó fogla'ko-
zás boldog újévet kívánni. Most egyelőre 
elég volt belőle. Az egész délelőtti sza-
ladgálás csak hatvanöt koronát eredménye-
zett, amit ezennel átadok a Rlaha Lujza 
akció javára. (gerle) 



S Z Í N H Á Z I ELET 19 

Müvésszvér 
(Eysler-operett a Fővárosi Orfeumban ) 

A világ legnagyszerűbb artistaprodukciói-
nak és komoly operettszinpad együttes ma a 
Fővárosi Orfeum. Öt esztendő fáradtságos 
munkájának eredménye, hogy ma már egy-
egy premier ezen a színpadon éppen olyan 
érdeklődést kelt a legszélesebb körökben, 
mint akármelyik nagy operettszínház bemu-
tatója. Különösön azóta fokozott ez az ér-
deklődés, amióta a premiereket értékes ven-
dégszereplések élénkilik. A főváros legelőke-
lőbb színészei játszottak a Fővárosi Orfeum-
ban és mindannyi szereplése egy-egy szín-
házi szenzáció volt. , 

A mostani műsorban már maga aZ operett 
is érdemes arra, hogy külön foglalkozzunk 
vele. Elsősorban is, szerzője a legelismertebb 
operettkomponisták egyike, akinek nem egy 
operettje világhírre jutott. Nálunk legnagyobb 
sikerű darabja az Asszonyfaló volt, amely/et 
egyszerre magyarul és németül játszottak 
Pesten- Eysler Edmond uj operettjét, a bécsi 
Karl-Theater műsoráról szerezte meg az or-
feum igazgatósága és jól számiott, amikor a 

szezon sláger darabját vélte megtalálni a 
Müuészue'r-ben 

Szerencsés librettót kapott a kiváló kom-
ponista, amelynek minden jelenete fordula-
tos, érdekes, mozgalmas, szines. Egy lirai 
lelkű hegedűművész késői szerelme szolgál 
keretül a pompás cselekménynek. 

Pál hegedűművész, akinek már egy nyolc 
éves kis lánykája is van, szerelmes Bnigen 
Herta baroneszbe. 

Épen azon a napon, amikor a baronesz 
végre eljön a mesterhez, megjelenik a vég-
rehajtó és a hegedűművész minden vagyo-
nát - szerény lakását — elárverezi. Még a 
zongorának sem kegyelmez meg. Pál, szé-
gyenében és kétségbeesésében elfogadja Ad-
ler impresszárió ajánlatát egy ausztráliai 
hangversenykörutra. A művész szobalánya 
Teréz szintén szerelmes belé, de természete-
sen reménytelenül, ugy be kell érnie a ko-
mikus kedélyű Haslinger udvarlásával. A 
második felvonás már tiz év múlva történik, 
Renisberg bárónő kastélyában egy kerti ün-

A „Müvészvér" második felvonása 
Fővárosi Orfe rm : „Müvészvér" 

(Astoria foto, Altmayer felvétele) 
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apai érzelmek, amelyeknek nem tudott ellen-
állani. Most már vége a boldog'alanságának 
és vándorlásának, keblére öleli gyermekét és 
szívesen egyezik bele, hogy a fiatal báró fe-
lesége legyen. 

Szebbnél-szebb énekszámok, bravurps tán-
cok vonulnak végig a darabon. Sziklai Jenő 
vendégszererepel a táncmester szerepében és 
mindenkit elragad pompás humorával és b r o 
vuros táncprodukcióival. Másik vendége az 
előadásnak Járai Böske. A fiatal színésznő 
kitűnő alakítást produkált; igen szép a hangja, 
nagyszerűen táncol és finoman, disztingváltan 
játszott. Ferenczy Sándor e főszerepet ját-
szotta nemes és mély művészettel. Minden 
hangja csupa bensőséges érzés, csupa szív. 
Énekszámait sokszor ismételnie kellett. Antal 
Erzsi, Teréz szerepében ismét tanúságát adta, 
hogy a legkiválóbb operettsziné^znőnk egyike. 
Kedves, közvetlen, temperantu:nos és sikke3 . 
Igen nagy sikere volt. Perényi Sári a baro-
nesz szerepében volt kitűnő. Egy öreg komi-
két, Kulinyi Margit alakilott, nagyon kedves, 
jóizü humorral. Hunyadi Emil jovális kedé-

nepségen. Az ünnepélyt Adler impresszárió 
rendezi. A meghívottak között van Haslinger 
is, aki azóta a város polgármestere lett és 
feleségül vette Terézt, Pál egykori szobalá-
nyét. A szobalény nem is maradt háládatlan 
urához, kis gyermekét házéba vette és gyö-
nyörű fiatal leányt nevelt belőle, akibe ha-
lálosan szerelmes a báróné fia. Az impresz:-
szárió bejelenti, hogy egy világhírű karmes-
tert, Walkovot szerződtette az estélyre, aki 
nemsokóra meg fog jelenni. így terelődik a 
szó Pálra. Elmondja az impresszárió, hogy 
Pál útban volt Ausztriából hazafelé, de a 
hajó, amelyen elindult, útközben elsühedt. 
A vizbe fult utasok között volt Pál is. Walkov 
meg is érkezik az estélyre és nagy sikert arat. 
A hangulat tetőpontjában egyszerre egy dalt 
kezd hegedülni, azt, amelyet a kis gyermek 
Miminek, Pál lányának énekelgetett az apja : 

Álmodj virágos kert tövén 
Csak álmodj kis babám. 

Mimi felismeri a dallamot, odarohan Wal-
kovhoz, akiben saját apját ismeri fel. Pál is 
leleplezi ^önmagát, elmondja, hogy más ha-
jóra szállt és inkognitóban akart megjelenni, 
de fi mikor lányát meglátta, felébredtek benne Ferenczi Károly és Szécsi 

Fővárosi Orfeum : „Müvészvér" 
(Astoria foto, Altmayer felvétele) 

Sziklai Jenő 
Fővárosi Orfeum : „Müvészvér" 

(Angelo fotografia) 
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lyét öntötte bele egy öreg szerepbe. Nóvák 
Mihály játszotta a fiatal bárót, közvetlenül, 
igen rokonszenvesen. Nagy Jenő, Haaslinger 
alakjából pompás epizód figurát csinált. 

Különös elismerés illeti Sik Rezső nagy-
szerű rendezői munkáját. A második felvo-
nás díszletét a közönség nyilt tapssal hono-
rálja. Csupa ötlet és hangulat az egész darab. 
Szereplők, kórus, statisztéria, kosztümök, vi-
lágítási effektusok, díszlet, minden kifogásta-
lan. Ez az operett nemcsak anyagilag, de 
erkölcsileg is jelentékeny sikert fog hozni az 
orfeumnak. 

A műsor varieté részén kivül még egy 
szenzáció az a klasszikus tánc előadás, ame-
lyet Lieszkovszky és Nádassy, az operaház 
prima táncosai mutatnak be és amelyet a 
publikum igen nagy elismeréssel fogad. Szen-
zációs artistaszámok, Budapestén évek óta 
nem látott vakmerő produkciók váltakoznak 
még a pompás műsoron, amelynek igen ked-
ves száma még, Hunyadi Emil uj, nagyszerű 
kupiéi, valamint Petényi Sári chansonjai. 

Megfelent a Sjitifiúji Élei 
almanachja 

A színházi publikumnak bizonyára ked-
ves újévi meglepetés a Színházi Élet most 
megjelent idei almanachja. Ez az alma-
nach minden esztendőben szenzációja a 
könyvpiacnak, hiszen az egyedüli évkönyv, 
mely hü és érdekes krónikása az elmúlt 
szezonnak. Egy egész színházi év törté-
nete az almanach, amely amellett, hogy be-
számol minden szinházj eseményről, egyút-
tal a legérdekesebb, legnívósabb olvas-
mány is. * 

Az 1921-es almanach fokozotabb érdeklő-
désre számíthat, mert a szokottnál is gaz-
dagabb érdekességekben. Irodalmi része a 
lehető legelőkelőbb, hiszen a magyar iro-
dalom arisztokratáinak írásait hozza. Töb-
bek között 

Molnár Ferenc 
Jászai Mari 
Karinthy Frigyes 
Harsányi Zsolt 

. Lakatos László 
Hevesi Sándor 
Földes Imre 
Szini Gyula 

és mások irtak a Színházi Élet idei al-
manachjába. ^ 

Teljes pontossággal számol be az évkönyv 
minden szinliázi eseményről, a színházak 
ünnepeiről, az év halottairól. Külörfösen ter-
jedelmes idén a mozirész, amely érdekes 
ismertetésben vonultatja föl az összes ma-
gyar filmgyárakat. Részletes kimutatást hoz 
az almanach a színházak személyzetéről is, 
ezenkívül közli az összes fővárosi színészek 
címjegyzékét is. 

Rengeteg fényképfelvétel, rajz, tréfa élén-
kíti még! a több1 mint kétszáz oldalas vas-
kos könyvet, amelynek kiállítása is első-
rangú. Az almanach a «Színházi Élet» bolt-
jában (Erzsébet-körut 29.) kapható, bolti 
ára 40 korona. 

BUCSUKER1NGŐ 
Az operett e lőadásán nem látszik, 
Hogy benne két drámai színész is játszik, 
A hermadik felvonáson a 
Legtöbbet nevetnek. 
Olyan nagy sikere van egv 
Zátonyra jutott szerepnek. 

BUFTI 

Nóvák Károly és Járai Böske 
Fővárosi Orfeum: „Művészvér" 

(Astoria foto, Altmayer Jelv.) 
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mert tulajdonságai tökéletes hatásúvá teszik 
ezt a filmet, mely különben uj művésznővel 
ismerteti meg Budapest publikumát. 

Ennek az uj 'színésznőnek a neve : Fanny 
Ward. Alig egy éve tünt föl Amerikában, 
ma már a legis.neitebbek között emlegetik, 
akinek minden filmje a szenzáció erejével 
hat. Gyönyörű jelenség. Finom, törékeny ter-
met, mozdulataiban, mimikájában bámulatos 
erő van. Vérbeli művésznő; aki játékénak 
drámai erejével megindítja a sziveket és 
megkapja a lelkeket. Kétségtelenül Fanny 
Ward neve hamarosan népszerű lesz Pesten 
is. A Tüzes ostor után a kiváló filmdiva egy 
második filmjét mutatja majd be a Royal 
Apolló. 

A BUTA EMBER 
Mindenki hallotta a hirt, 
Hogy Szenes egy buta embert irt. 
De azért é idemes fesz pár órát ülni, 
Mert a butaságból. 
Okos dolgok fognak kieülni. 

BUFTI 

f F ^ S ^ Ü A KÍN DLl" 

fcj n a k kislá-
nya, mint minden gyerek, 
áhítatos örömmel várta a 
karácsonyt, magyarán mond-
va nem is annyira a ka-
rácsonyt, mint a kriszt-
kindlit. Modern gyerek létére 
levélbeli érintkezésbe lépett 
a kis Jézussal s a levelet, 
amint mir szokás, kitette az 
ablakba. 

„Édes Jézuskám, — irta 
— hozd el nekem kará-
csonyra a következő aján-
dékokat : (Itt következett kö-
rülbelül százhatvankilenc 
műtárgy, amelyeknek meg-
nevezése két hasábot venne 
igénybe.) A levélnek a clou-ja 
azonban az. hogy miután a 
százhatvankilencedik szám-
nál csődöt mondott gyerme-
ki fantáziája, egyszerűen 
hozzátette : 

És hozzál nekem még va-
lamit, amit azonban mér te 
találj ki." 

/I ttiszes ostor 
Az amerikai politikai élet féktelen tobzó-

dásait, az ottani politikusok küzdelmeit, győ-
zelmeit, kudarcait kapjuk abban a négy 
felvonásos filmben, melyet „Tüzes ostor" 
cimen január tizedikén mutat be a Royal 
Apolló. Egy nagy kaliberű politikus ól van 
szó ebben a darabban, ki tehetségével, ráter-
mettségével, óriási ambíciójával, följut a 
legmagasabb polcra, amikor kikezdi a rága-
lom. Ellenségeinek tábora mindenáron vesz-
tére tör. Megindul a harc a politikus és 
ellenfelei között vehemens erővel és váltakozó 
szerencsével. Küzdelmeiben nagyszerű segitő 
társra talál : a hitvesére. A döntő küzdelem-
ben végül is, amikor már minden elveszett-
nek látszik, egv óriási beszéddel, melynek 
minden szava mint tüzes ostor — ime a 
darab címe — pattog ellenfeleire, megnyeri 
a csatát. A darab részleteiben, jeleneteiben, 
páratlanul izgalmas, végtelenül érdekes és 
valósággal lenyűgözi a nézőt. A tökéletes 
rendezés, művészi megjátszások és kristály-
tiszta fotográfiák — az amerikai képek is 

Fanny Ward 
a „Tüzes ostor" főszereplője 
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A s3ürKeru()ás őölgy 

Érdekesebb és izgalmasabb témát filmre 
alig lehet találni, mint Wancö hires 
regényét, a «Szürke ruhás hölgyet». 
Szerencsés kézzel nyúlt tehát Deésy Al-
fiéd, a kiváló filmrendező Wancö regényé-
hez. A «Szürke ruhás hölgy» cimü film 
valóban azzá lett, aminek .készült: újszerű, 
minden jelenetében érdekfeszítő, cselekmé-
nyében lüktető, technikai bravúrokkal és 
I endezésbeli ötletekkel, feli mestermü. 
Deésy Alfréd rendezői talentuma ebben a 
darabban különösen csillog; még azok szá 
mái a is meglepetés, akik az ő értékét már 
ismerik. A darab főszerepét Hollay Ka-
milla, a Deésy-Wmek nagyszerű starja 
játssza, ezúttal is tökéleteset a lkotva.-A 
darab a sajtó-bemutatón, mely a Renais-
sance Szinháziian volt, igen nagy sikert ara-
tott. A címszereplő Hollayn kívül különö-
sen tetszett a közönségnek Lukács Pál, 
ki kettős szerepében nyújtott elsőrangút és 
kisebb szerepeikben Kiirthy József, Ven fi-
re y és Horváth. 

Huliay Kamilla 
a „Szürke ruhás hölgy" főszereplője 

"Hollay Kamilla 
a"„Szürkefruhés hölgy" főszereplője j 

Ugyanekkor mutatták be a «Falusi kis 
lány Pesten» cimü filmet, mely cselekmé-
nyében, alakjaiban és levegőjében tőzs-
gyökeresen magyar, mondhatni propaganda -
daiab s amelynek kedves romantikája s 
friss meseszövése nagy hatással volt a pub-
likumra. Ennek a filmnek a főszerepét is 
Hollay Kamilla játssza egyént bájjal és 
közvetlenül. Partnere a Deésy-filmek kitűnő 
szerelmes szinésze a már ismert és nem 
egy sikert aratott: André Leon. Hálás fel-
adathoz jutottak még a darabban Tanay, a 
két Zilahy, Horváth és Clara Sims. 

Az Egyetértés jilmvállalat, mely a Decsy-
filmek tulajdonosa, mutatta be a legújabb-
Deésy-filmeket, melyek reprezentálni van-
nak hivatva a magyar filmgyártást. 

Ugyanekkor két olasz képet (a római 
Titei-gyár müveit) is alkalma volt látni a 
közönségnek.. «Öt szerelmes hónap» és «A 
\kis Beppói> cime ezeknek a daraboknak, 
melyek magukkal hozták az olasz képek 
tagyogását s melyekről talán elég, lia any-
nyit mondunk, hogy főszerepeit a bűbájos 
Hesperia játssza és hogy még egy u j nagy-
tehetségű olasz filmszínészt ismertünk meg: 
Tiűlió Ca rm inat it. 
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INTIM PISTA, hogyan folyt le az 
idei Szilveszter ? 
„ — A jókedv egyenesen pokoli volt. 

Én magam, mint képzelhetik, legalább 
tizenöt helyen jártam, autót béreltem 
egész éjszakára és áttanulmányoz-
tam egész Budapest Szilveszterét. 

— Hol mulatott legjobban ? 
— Beőthyéknél. A legigazibb Szil-

veszter mindig itt van. Aztán meg-
néztem Bohémia három törzshelyét 
is : az Otthont, a Fészek-klubot és a 
New-Yorkot, Az Otthonban ezúttal 
hölgyek is voltak, minden feleség 
apróra megnézte azt a helyet, ahol 
az ura kártyázni szokott. A Fészek-
ben pláne ősi szokás szerint egy óra 
hosszat a baccarat-asztalnál is sza-
bad volt résztvenni a hölgyeknek. 

Dezsőffy, Haimay, Forgách, Szigeti, 
Royal Orfeum : ..Falu végén kurta kocsma" 

Egy temperamentumos bankdirek-
torné negyvenezer koronát nyert ez-
alatt az óra alatt. Érdekes emberek 
is voltak a szilveszteri mulatságon : 
mindenkinek feltűnt egy szőke szép-
ség, aki Bartha Albert volt hadügy-
miniszter családjával ült. Ez egy Gál 
Alice nevü elvált úriasszony, aki 
színpadra készül, Hegedűs • Gyula 
tanítványa és mestere rendkívül jö-
vőt jósol neki. Feltűnt egy másik 
szőke szépség is, ez a rég nem lá-
tott Poór Lili volt, akinek sikerült pár 
napja feljönnie Kolozsvárról. Nagyon 
érdekes dolgokat beszélt a román 
világról és a kolozsvári magyar tár-
sulat művészi munkájáról. 

— Meddig tartott a szilveszteri mu-
latsága ? 

— Másnap déli egy óráig. Akkor 
hazafutottam átöltözni, mert meg-
voltam híva a hagyományos újévi 
ebédre Paulay Erzsihez. Nagy-
szerű ebédet kaptam, a társaság 
lelke pedig a kedves és elmés Csillag 
Teréz volt, továbbá Falus Elek a 
legfrissebb londoni és párisi történe-
tekkel. 

'— Falust egy gyönyörű farkas-
kutyával láttuk a minap. 

— Igen, az a hires 
Prinz, a legszebb far-
kaskutya Pesten. Pél-
dátlanul okos állat. 
Erti az emberi beszé-
det. Falus egyszerűen 
rászól, de közben nem 
is néz rá, hogy: „Prinz, 
menj ki a szobából", 
— akkor felkel, oda-
megy az ajtóhoz, fel-
ágaskodik, kinyitja a 
kilincset és kimegy. 
Hanem Párisról jut 
eszembe, hogy most 
érkezett meg onnan 
Márkus Gábor, a hi-
res, chanson-előadó, 
az uri társaság köz-
kedvelt Gabija, aki 

Perényi most külföldi nagy-
(Röckei felvétele) ság: Svájcban, Berlin-
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ben, Bécsben lépett fel és óriási pén-
zeket keres, mert minden nyelven tud 
dalokat előadni. Most például Prá-
gába megy vendégszerepelni. 

— Térjen vissza a Szilveszterre. 
— Tudok még egy érdekes szil-

veszteri vacsorát. Kerényi Gabi ér-
kezett meg Pestre és Szilveszterre 
meghívta Galettáékat. Az est fény-
pontja az volt, hogy Kerényi Gabi 
és Galetta etőadták mindazokat a 
kettősöket, amiket valaha együtt csi-
náltak végig nagy sikerrel a Városi 
Szinház színpadán. 

— Mi újság a színházaknál ? A 
lapok azt írják, hogy darabhiány 
van. 

— Hogy darabhiány van, az le-
het. De a Hattyú, az Offenbach, a 
Bucsukeringő. meg a többiek azt a 
hitet keltik az emberben, hogy nem 
is kell darab egyelőre. Császár Imre 
a maga részéről mindenesetre igye-
kezett segíteni a darabhiányon: irt 
egy darabot és benyújtotta a Magyar 
Színháznak. Beöthy László elolvasta 
és már értesítette is az érdekes szer-
zőt, hogy a darabot elő fogja adni. 

— Azt a pletykát hallottuk, hogy 
Palásthy Irén Pesten van. Igaz 1 

— Én is hallottam. Hétfőn kelt 
szárnyra a hír és bejárta az egész 
sajtót. A riporterek ész nélkül rohan-
tak ki Rákospalotára a Bartschné 
mamájához. De a hír kacsának bi-
zonyult. Éppen ugy, mint a másik 
amerikai vonatkozású hir, hogy Blu-
menthal megvette a Renaissance-
szinházat. Ez sem felel meg a való-
ságnak. Ellenben igaz, hogy a Re-
naissance vett még egy uj színházi 
helyiséget magának, De erről nem 
mondhatok többet. 

— Aztán hallottunk valami óriási 
álarcos cécóra. való készülődésről. 
Mi az ? 

— A Gresham-bar és a Gresham-
kávéház összes helyiségeiben lesz 
február folyamán két este a nagy 
dolog. A rendőri gyermekbiróság 
rendezi a züllött gyerëkek otthona 
javára. Megmozdul az egész társa-

dalom és az irodalmi és művészi 
világ emberei közül mindenki 
fel fog lépni, aki él és mozog. 

— Ott leszünk- Nem tud valami 
pletykát ? 

— Tudok, de elhalasztom a jövő 
hétre, mert nagyon sietek. Hattyu-
jegyeket, Bucsukeringő-jegyeket és 
Offenbach-jegyeket ketl szereznem az 
ismerőseimnek. Legközelebb irodát 
nyitok, mert már nem bírom ezeket 
a nagy sikereket. Kezüket csókolom. 

GYAKORLAT TESZI A 
MESTERT. A mult vasárna-
pon a kinó három kevence, 
Hollay Kamilla, Deésy Alfréd 
és a kis Lubinszky Tibor ad-
tak autogrammot a Színházi 

Elet könyvesboltjában. A forgalom óriási volt, 
a kis Lubinszky már könyökig tintás volt s 
az emberek őszintén sajnálni kezdték, 

— Ez semmi — mondta mosolyogva Lu-
binszky — hát mikor a suliban kétszázszor 
le kellett irnom a nevemet — büntetésből I 

És irt tovább. 

Hoilay Kamilla, Deésy Alfréd 
és Lubinszky Tibor 

autogrammdélelőtt után a „Színházi Élet-
boltja előtt 

(Diskay felvétele) 
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ter, A régi 
rát8ágosan 

Elöaxó-fé le 

ibor arkangyal, a zenetörté-
nelem legszívósabb fúvósa 
megfújta trombitáját és én 
föltámadtam. Előttem kígyó-
zott az ismerős pesti flasz-

házak és a régi utcák ba-
integettek, És én azt hittem, 

hogy itthon vagyok. Itthon vagyok egy város-
ban, amelynek minden kövét ismerem. Itthon 
vagyok egy városban, ahol az emberek a 
homlokukon viselték névjegyeiket, társadalmi 
állásukat, ahol az én számomra nem voltak 
családi titkok, rejtett vonatkozások, takart 
szimpátiák. A hadifogságban, melynek napjai 
az emlékezés szivárványává folytak egybe, 
hosszas és alapos vizsgázás után elnyertem 
a legkomplikáltabb tudománynak, az úgy-
nevezett pestológiának nyilvános, rendes 
tanszékét. Rajtam kivül e tudománynak csak 
egyetlen elismert képviselője volt. Gyöngyi 
László, a Gyöngyi Izsó fia. 

És most hazajöttem A keleti pályaudvar-
nál fölkapaszkodtam egy villanyosra és a 
kalauztól egy született pesti fölényével tizes 
egyenest kértem. A kalauz görbén nézett 
rám és azt kérdezte, viccelni tetszem-e. Az 
emberek gúnyosan mosolyogtak és én szé-
gyenkezve morzsoltam össze a pestológia tan-
székére szóló kinevezési dekrétumot. 

Odissxefiőía 

Hova szalad ujságiró ember, 
távollét után meg akarja 
magét csodáltatni? Apai, 
testvéri és rokoni csókok 
után robogtam föl az 
Otthonba. Az ajtóban 
aranyos portás fogadott. 

— Itt van-e a Szoma-
házy szerkesztő ur ? — 
kérdeztem lelkendezve. 

ha hatévi 

— A Szomaházy szerkesztő ur nincs itt — 
válaszolta a portás. 

— Hány óra van ? 
— Öt. 
— Ha öt óra van és Szomaházy nincs itt, 

akkor ez nem is az Otthon — mondtam én. 
— Hát persze, hogy nem az Otthon, hanem 

az Erzsébetvárosi Kör, — felelte mosolyogva 
az aranyozott portás és enyhe lenézéssel ki-
tolt a kapun. Zavaromban nekilódultam a 
New-York-kávéháznak, de a sarokról vissza-
tántorodtam. Hogyne, mikor a szép rézveretü 

ajtó eltűnt a helyéről 
és helyetle egy szabá-
lyos kávéházi tükörab-
lak meredt rám. Az ör-
dög megkezdte incsel-
kedéseit — gondoltam, 

— de én résen leszek. Az Otthon nincs az 
Otthonban, a New-York beüvegezte az ajtót, 
ez nem lehet Isten nevében. Az Erzsébet-
körúti fronton végre megtaláltam a bejárót, a 
a bejáróné! találtam egy portást s a régi 
hölgyteremben hölgyek voltak, akik leszedték 
rólam a kabátot. Nem mertem érdeklődni, 
nehogy vidékinek nézzenek. De a kávéház-
ban megpillantottam Tarjón Vilmos kollégá-
mat, Az Est hires riporterét. Szmokingban 
volt, amiből arra következtettem, hogy szín-
házba készül. 

— Kedves szerkesztő ur, engedje meg, hogy 
hatévi távollét után . . . 

Nem engedte befejezni a mondatot, de 
melegen megrázta a kezemet és igy szólt : 

— Jelenleg a 
New-York igaz-
gatója vagyok. 

Megsemmisül-
ve rogytam le 
egy asztal mellé,' 
amelynél már ült 
valaki. A valaki^ 
mintha Várnai 
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Pista lett volna, a Magyar Hiriap egykori 
kis munkatársa, akivel annyi kedves bolond-
ságot követtem el valaha. 

— Bocsásson meg uram, — mondtam neki 
— de nem te vagy a Várnai Pista a Magyar 
Hírlaptól ? 

— Nem bocsátok meg, mert én Várnai 
István vagyok, a Projektograph dramaturgja. 

— Óh istenem, istenem, — motyogtam a 
tisztelettől megdermedve — hót mi lett a 
Korda Sándorból, az én egykoron való el-
válhatatlan cimborámból ? 

Várnai Pista felelet helyett fölállt széké-
ről, levette a kalapját ét a Himnuszt into-
nálta. Majd igy szólt : 

— Tudd meg, hogy Korda Sándor európai 
nevü filmszaktekintély a Sascha-filmgyár di-
rektora, akinek megnyeréséért valóságos ve-
télkedés folyik a legnagyobb filmvállalatok 
között- Különben megnősült és milliomos. 

Egy ujabb ismerős közeledett felém. Somlyó 
Zoltán, a költő. 

— Hogy van a kedves felesége ? — kér-
deztem tőle. 

— Köszönöm. Maga még nem is tudja, 
hogy gyerekem van. 

— Gyereke ? Gratulálok. Remélem, hogy 
őnagysága, a drága Major Margit . . . 

Somlyó egy kissé fagyosan mosolygott és 
odébb ment. Csak később tudtam meg, hogy 
a kitűnő költő elvált első feleségétől és azóta 
újból megnősült. Elhatároztam, hogy óvato-
sabb leszek és más szisztémával vallatom 
az embereket. A legjobb lesz, ha fölmeayek 
egy szerkesztőségbe. A Magyar Hírlapnál 
voltak barátaim — gondoliarn, fölnézek. Be-

csöngetek, Kijön egy 
szobalány. 

— Ki van itt az urak 
közül ? 

— Az urak közül ? 
Ez kérem Harsányi 
Zsolt direktor ur ma-
gánlakása. 

— direktor? 
tudja ? Micsoda ember 

maga ? Talán a holdból pottyant ? Hát azt 
csak illenék tudni, hogy Harsányi szerkesztő 
ur a Renaissance szinház igazgatója lett ! 

Sikerült bekapnom az ujabb rejtélyt. Re-
naissance-szinház ? Hát az mi fán terem? 

De erre már a szobaleány is méregbe jött. 

— Harsányi Zsolt 
— Jaj, hát r 

A régi jó Népszínház, utasításai alapján esi 
pőre rakta kezeit és pörölni kezdeti : 

— Hallja 1 Én velem itt kinyittatja az ajtói 
és kiereszti a drága jó meleget. Ha tanulni 
akar, akkor iratkozzék be az egyetemre, föl-
téve, hogy uraságodra nem vonatkozik a 
numerus klauzus, de a becsületes emberfiái 
hagyta békén. Én mondjam meg magának, 
hogy a Renaissance-szinház azelőtt Télikeit 
volt ? Maga talán még azt se tudja, hogy a 
Palais de Danse jelenleg Revü Színház, 
hogy a Népoperát Városi S,-inháznak ke-
resztelték, hogy van egy úgynevezett Unió... 

— Elég ! — nyögtem. — ennél többet ugy 
sem tudok megjegyezni. Letáritorogtam a 

legközelebb eső hirde-
«tíL tési oszlophoz megbi-

f V ^ ' zonyosodni, vájjon a 
Vigezinház Vigszin-
ház-e még? Jóleső ér-

I- zésael konstatáltam, 
hogy igen. Végre van 
eyy színház, amely 
nem magyarosította a 
nevét. Fogtam magam 

és elmentem a Lipót-körutra. A véletlen jósze-
rencse azonnal az öreg Faludit küldte elé-
bem. Gondoltam, csinálok egy vi-cet. 

— Direktor ur — mondtam — egyenesen 
Szibériából jöttem, ho^y egy darabot hozlak 
a Vígszínháznak, 

— Akkor kár volt útközben leszállnia — 
válaszolta Faludi. — A legokosabb lett volna, 
ha Szibériától Amerikáig meg sem áll, mert 
a Vígszínház direktora jelenleg Ban Blu-
menthal amerikai milliárdos. 

Ismét bejegyez-
tem magamnak egy 
bummerlií és elha-
tároztam, hogy vég-
re egy komoly szín-
házi embert fogok 
meginterjúvolni. A 
komoly ember Haj-

' du Pepi, akit biztosan meg fogok találni 
a Nemzeti Színháznál. Hátat fordítottam te-
hát a Vígszínháznak és elindultam a Nem-
zeti felé- Közben találkoztam az aranyos 
Mészáros Gizával és az obligát kedveskedé-
sek után megkérdeztem : 

— Hogy van a kislány ? A drága kie 
Paula ? 



— A drága kis Paula éppen a napokban 
bontotta föl eljegyzését. 

Kezdtem elveszteni a talajt lábaim alól. 
Ugy látszik én vagyok az a Ripp van Winkle, 
aki husz évi álom után felbuklianik a kút-

ból és egy uj világot 
!.<• talál maga körül. Azért 

p i ü j ilt-ott mégis láttam egy 
ti ismerős arcot. Például 
ctn...', a Nemzetinél megpil-

lantottam egy bájos, 
fiatal terer r, aki határozottan emlé-
keztetett val e. Mondom egy ácsorgó sta-
tisztának : 

— Ki az a fiatal művésznő? 
— Feiks Jenő festőművész felesége, Lánczy 

Margit. 
Te jó isten, hát igy elromlottak a gyerekek ! 

Hiszen őt még mint gyerekszinésznőt ismer-
tem. Igazuk van a moralistáknak : nincsenek 
löbbé gyermekek. Ha valaki nekem azt merte 
volna mondani, hogy Lánczy Margit férjhez 
megy . . . No de mast már ideje megtalálni 
ílajdu Pepit. K rdem előbbi informátoromat : 

— Itt van Hajdú Pepi ? 
— Már nincs itt — volt a válasz. 
No ha nincs itt, akkor a Newyorkban lesz. 

Olt azonban azt mondták, hogy Hajdú Pepit 
a Fészekben fogom megtalálni. Keresem a 
Fészekben, azt mondják, hogy a színházban 
játszik. Rohanok vissza a Nemzetihez és rá-
förmedek a statisztára : 

— Miért mondta nekem, hogy Hajdú Pepi 
nincs itt, amikor ma este is játszik ? 

— De nem itt, hanem a Vígszínházban, 
miután a Vígszínház tagja. 

Valami mélabús sejtelem fogott el, hogy 
lia ez a tréfa még sokáig tart, olyan leszek, 
mint a fiatal foxikutya, amelyik a saját far-
kát akarja elfogni. A nagy körforgásban meg-
szédülve konflisba ültem, hogy kipihenjem 
magamat. És láttam a Belvárosi Színházat, 
amely egy kapualjból avanzsált színházzá 
és később jártam a Margitsziget egy fölásott 
és letaposott 'elken. amelyről azt mesélik, 
hogy ott távollétem ideje alatt építettek és 
lebontottak egy színházat. Az már egyáltalán 
meg se lepett, hogy Beőthynek kettő helyett 
öt színháza van és az sem fog meglepni, ha 
ötre is bevág, mert csak slágert kaphat. Nem 
lepett meg, hogy Jób Dani igazgató lett, sőt 
most már azsem lepett meg, hogy Uray Ti-

vadar — akit Csortos annakidején szilváért 
küldözgetett a sarki kofához, — máma az 
Unió első bonvivánja. 

Megérkezésem első hetében rájöttem, hogy 
újra meg kell tanulnom járni. Járni perszs 
még most se tudok, de megtanultam, hogy 
semmin se szabad csodálkozni Ha nekem 
máma valaki azt mondja, hogy Varsányi 
Irén átvette a bass-buffó szerepét az Opera-
házban, — el fogom hinni. Miért ne ? Én 
viszont láttam a hadifogságban primadonná-
kat, akiknek az első és második felvonás 
között kinőtt a szakálluk. 

És mégis, amikor az első napok össze-
visszaságaitól bódultan, szédülten hazafelé 
ballagtam és egyenleget készítettem embe-
rekről és karriérekről, amikor észbe vettem, 
hogy kiből mi lett, ki mire vitte, mialatt én 
a fogságnak úgynevezett keserű kenyerét 
ettem — mellesleg egy cseppet sem volt ke-
serűbb, mint a pesti kenyér — ugy elgondol-
tam, hogy akiről már szinte kérdezni sem 
mertem, mi lett például egy Heltai Jenőből. 
Valószínűleg külön irodalmi trónuson ül, 
amely magasan kinől az ujabb csúcsok fölé, 
valahová a felhők magasságéba. Ül és lenéz 
a hangyabolyra, mely alatta és körülötte 
morzsákat cipel, mig neki dolgoznia sem 
muszáj, mert automatice úsznak feléje a 
a milliárdok. Ha nem igy volna, borzasztóan 
fájlalnám. Vagy az igazi költők még ma sem 
tudják, kihasználni a konjunktúrát ? 
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Az e heti postával ismét érkezett egyné-
hány élő és legyilkolt vicc Karinthy Frigyes 
poenlövöldéjébe. Az élő viccek közül egy-
kettő sajnos szintén megbüdösödött, a le-
gyilkoltak azonban frissen, érinteilen álla-
potban, kilőtt poénjük teljes naivságiábai 
futotíak be. Papp Jancsi a poen-skalpoló, 
büszke lehet. Budapest és a vidék valóság;-
gal versenyre kelt, hogy bekerülhessen abba 
a társaságba, amelyet Papp Jancsi szűkebb 
udvarának, (magyarul: lichthof) neveznek. 
A Kisfaludy-társaság felé nincs ilyen to-
longás. 

És most utat a poén-gyilkosok bősz ha-
dának. 

Kedves Karinthy u r ! 
Engedje meg, hogy a poenlövészet terén 

én is elkövessem első baklövésemet. 

A vicc elevenen: 
— Hallotta? A jóvátételi bizottság mai 

ülésén elhatározták, hogy Magyarország visz-
szakapja a gyarmatokat. 

— Micsoda gyarmatokat. 
— Balassagyarmatot, Füzesgyarmatot, és 

Fehérgyarmatot. 

A vicc lelőve: 
— Hallotta? A jóvátételi bizottság mai 

ülésén elhatározták, hogy Magyarország visz-
szakapja a szigeteket. 

— Micsoda szigeteket? 
— Balassagyarmatot stfo. 

A vicc elevenen: 

— Most már biztos, hogy Amerika és 
Japán között kitjör a háború. 

— Honnét gondolja? 
— Egész biztos. A japánok tudniillik 

feide szemmel nézik az amerikaiakat. 

A vicc lelőve: 
— Most már biztos, hogy Amerika és 

Japán között kitör a háború. 
— Honnét gondolja? 
— Na hallja? A japánok már régóta rossz 

szemmel nézik az amerikaiakat. 
I Tisztelettel 

Kákonyi Péter, (Budapest.) 
Tisztelt Karinthy u r ! 
Ezennel fölvételi vizsgára jelentkezem a 

pocngyilkosok táborába a következő lövé-
sekkel: 

A vicc elevenen: 
— Tegnap ott voltam egy esküvőn a 

Józsefvárosi plébánián. Amikor a szertartás 
véget ért, rémes dolog történt. Egyszerre 
odalép egy rendőr a menyasszonyhoz és 
elvezeti az oltártól. 

— Szent Isten, hogy lehetett az? 
— Ugy lehetett» hogy a rendőr volt a 

vőlegény. 
A vicc lelőve: 
Tegnap ott vollam egy rendőr esküvőjén 

a Józsefvárosi plébánián, stb. 
Második lövés. 

— Ismeri maga a Baross-szobrot? 
— Hogyne. 
— És tudja, hogy amikor ez a szobor 

meghallja a tizenkettőt ütni, akkor meg 
l e fo rdu l? 

— Ne mondja! Lehetetlen. 
— Persze, hogy lehetetlen, mert nem 

hallja meg. 
A vicc lelőve: 
— Tudja, hogy a Baross-szobor meg'or 

dúlna, hogyha hallaná a harangütést? De 
nem hallja meg. 

Körber Ricki, 
Balassagyarmat. 
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Testvérei* 
Színházi b a b o n a szerint, ha egy pre-

miert bonyodalmak előznek meg, a be-
mutatónak sikere lesz. Ha ez igez, ugy 
az Andrássy ulí Szinház uj műsora nagy 
tetszést fog aratni. Rég voli példa rá, 
hogy egy premier! ugy halas?tanak szinte 
hónapokon át, mint most az Andrássy-
uti Színházban. A bemutató dátumát 
először december elejére állapította meg 
az Unió müsortervezete, aztán huszadika 
lett belőle, de a „Rouge et noir" sikere 
miatt ezt is el kellett cjieni. Ekkor jöttek 
az ünnepek, amikor szintén régi színházi 
hagyomány tiltja a premierekel, mond-
ván, hogy ezekben a napokban ugy is 
megtölti a közönség a szórakozóhelye-
ket. Igv az ui műsor csak valamikor 
január közepén fog szinrekerülni. Az uj 
műsorban öt kis darab keiül szinre a 
magánszámokon kiviil. Cíouja a műsor-
nak Bónyi Adorján : „Testvérek" című 
szinjá'éka. Izgalmasan érdekes jelenet 
ez, amely szinte kiüt a kabaré keretéből. 
Hogy mennyire nem könnyű fajsúlyú, 
az bizonyítja legjobban, hogy főszerepét 
Szabados Piroska, az Unió uj drámai 
művésznője játssza. Titkos Iiona és 
Abonyi Tivadar adnak n ég benne na-
gyobb szerepeket. Urai Dezső, a „Szil-
veszter" librettistája ötletes és finom 
vígjátékkal szerepel az uj műsoron. 
Cime a vígjátéknak: „Szekitsunk". Egy 
öreg grófról szól, aki ravasz trükkel 
szedi rá a barátnőjét. Kökény, Ilona, 
Boross, Bársony játszák a darab jelen-
tősebb szerepeit Mulatságos bohózatot 
irt a műsorba Bus Fekete László. A 
„Szanatórium "-ban úgyszólván a kabaré 
cjíész személyzete fellép. Zágon István 
„Varieté" cimü jelenete két hasbeszélő-
ről szól. A fiu hasbeszélőt Kabos, a 
kislány hasbeszélőt Boross játssza, el 
lehet képzelni, mennyit lehet kacagni 
majd a „Varietén". A másik derabot 
Kabos Gyula irta. aki lassanként házi-
szerző lesz az Andrássy-uton. „A va-
gyonmentő vásáron" ez a cime a tréfá-
nak. amely a mosíanában oly divatos 
jótékony aukciókat figurázza ki. 

v-m, ü i E I N S Á R I 
íüzőkészSíő 

BUDAPEST, V , UPÓT-KÖRUT 17. 
Tol le l le é s n e g l l g é f ű z ö k e l a 
l eg iu lányosab i» á r o n k é s z í t 

Születésem napján 
irta : Faludi Antal 

1921 január tizedikén ünnepli 
hetvenedik születésnapját egy 
érdemes magyar színész : Fa-
ludi Antal, a Nemzeti Szinház 
nyugdíjas tagja. A jubiláns 
születése napjára megható kis 
verset irt, melyet beküldött a 
Színházi Élet-nek. Itt közöljük 
Faludi Antal versét : 

A mult század „hetvenében" 
Egy ragyogó ősz elején 
Dicső reményekkel telve 
Játszva, vigan, enyelegve 
Mámoros fővel, kábultan 
Éltem utján megindultam. 

Mi minden történt azóta 
Ki vőn' annak mondhatója ? 
A remények sorba törtek, 
Korhadt oszlopok módjára 
A támasztást be sem várva 
Egyre másra összedőltek. 

„Hetvenbe" jutottam végül. . . 
Zúzmarás csúf tél derekán, 
S Istent hivom segítségül . 
Más egyebei nem kívánván : 
Engedje csak azt megérnem 
Hogy én drága szülőföldem 
Ismét szabad s magyar legyen 
Hadd jusson ki — fekvőhelyem. 

PREVENTÍV INTÉZKEDÉS 
A Revü Színházban, ahol 
nemcsak az év utolsó nap-
ján, de egész decemberben 
„Szilveszterei hangulat ural-
kodott, december 31-én dél-

ben Belog Böske igy búcsúzott el a próba 
után : 

— Hát én most elmegyek. De kijelentem, 
hogy ha valaki rosszat mond rólam a hátam 
mögött, annak ne legyen boldog uj éve. 

L 
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P a r i s 
as: Ersssebet-lcöruton 

— De jó, volna most Párisban lenni! — 
Igy sóihajtott fel egy pesti iró, akinek min-
den vágya a finom, franciás élet. Egy is-
mert szinész volt a tiársaság'ban, aki ballotta 
ezt a sóhajtást és kijelentette, hogy öt perc 
sem kell hozzá és teljesülhet az iró kíván-
sága, csak jöjjön vele. Elindultak az Erzsé-
bet-körut felé. Äz Emke-kávéház elölt meg-
álltak, amikor igy szólt a szinész: 

— Most itt vagyunk Páris kapujábian. 
Nyolc-tiz lépcsőfokot lefelé haladtak, egyen-
tuhás szolgák lesegítették a kabátjukaí, ud-
variasan félreliuzták a függönyt és a két 
művész — megérkezett Parisba. Merthogy 
valóban Páris az, amit az Emke-kávéház 
souterrainjében megnyílt vacsorázó produ-
kál; — ahhoz semmi kétség nem fér. Csupa 
előkelőség, csupa disztingvált, halk hangu-
lat, csupa kényelem és finomsági. Jókedvű 
szinek áradnak a falakról, a virágos kis 
asztalokról és a virágbokorral elkárpito-
zott müvészzenekarbál, amely valóságos 
hangversenyeket rendez esténként. Nem-
csak az operett színházak műsorát játssza, 
de az operáét is. Ezenkívül a készülő 
bemutatók muzsikáját is elcbb ismerheti 
meg itt a publikum, mint a premieren. A 
Kitály Szinház legközelebbi újdonságát, a 
Blau Mazur-t már most játssza a zenekar. 

Különleges menürendszert vezéíeit be a 
tulajdonos, akit nem kell bemutatni a pesti 
közönségnek. Wassermann Mór igazi világ-
városi érzéket árult el, amikor egy ilyen 
nagyszerű éttermet ajándékozott Budapest-
nek. Bőséges külföldi tapasztalatait és fej-
lett izlését használja fel és mindenben a leg-
nagyszerűbbet nyújtja. Az ételek pompásak. 
A legritkább' különlegességeket is ott ta-
láljuk az étlapon, a legízletesebb társaság-
ban. Gcurmandok sem kívánhatnak ennél 
nagyszerűbb tálalást, amely maga is külön 
élvezet. És emellett az árak is mérsékeltek, 
a mai körülmények között csaknem olcsók. 
A főváros legelőkelőbb' társa?ága máris 
megkedvelte az Emke-pincét, ahol esténkint 
ott találjuk az irdkat és művészeket is. 

Valóban Páris jut az ember eszébe, ha 
belép ebbe a világvárosi étterembe. Nem-
csak az előkelő közönségi, a ragyogó, mégis 
disztingvóltan finom berendezés, az ételek 

és italok nagyszerűsége okozza ezt a han-
gulatot, hanem a tipikusan párisi menü-
rendszer is, amely először jelentkezik Pes-
ten, éppen az Emke-pincében. 

Akárcsak a hires párisi DuVal -restaurant 
nagyszerű termeiben volnánk. A «Duval 
restaurant»-ban is lefizet a belépő egy bi-
zonyos összeget, ezért aztán a legfantasz-
tikusabb, gourmandoknak való enni és inni-
valókat hordják elébe. Hogy az Emke-pince 
oly gyorsan meghódította a pesti arisztok-
rácia, iró- és művészvilág kitűnőségeit; azt 
nagy mértékben a francia menürendszernek 
köszönheti. 

Az Emke-pince alig néhány nap alatt 
meghódította Pestet ritka különlegességei-
vel. Nem nehéz megjósolni, hogy rövid 
idő múlva külföldön is ismerni fogják. 

M péns&tár 
Offenbac&ról 

Komoly és nagyszakállú esztéták té-
vedhetnek, amikor egy darab sikeréről 
van szó. A pénztár azonban biztos ter-
mométer. Es mi a Király szinház pénz-
tárához mentünk el, hogy Faragó Jenő 
pompás operettjének, az Offenbach-nak 
sikeréről információt szerezzünk. A jegy-
váltók tömegén öklöztük át magunkat a 
pénztár ablakáig, ahol a kisasszony ez-
zel a stereotip kijelentéssel fogadott : 

— Nincs! 
Majd amikor megtudta, hogy a Szín-

házi Élet részérői az Offenbach anyagi 
sikere iránt érdeklődünk, mosolyogva 
mondta : 

— Ilyen rohamra mar rég volt példa 
a Király-színházban, amely pedig meg-
alapítása óta ugyancsak forró estékhez 
szokott. Képzelje, a jegyek két hétre 
előre elfogytak. Az emberek valósággal 
egymásra licitálnak egy-egy helyért. Ne-
kem mér olcsó szenet is ígértek, ha az 
egyik legközelebbi előadásra jegyet tu-
dok adni. De hát mit csináljak? Leg-
jobb volna, ha a direkció összevásá-
rolná a környékbeli telektörnböket és ki-
bővitené a színházat. 

Amikor a pénztárt elhagytuk, egy ur 
odasomiordált hozzánk : 

— Uram, ön talán tudna nekünk pá-
holyjegyet szerezni . . . 

Miből gondolja? 
— Láttam, jóban van a pénztáros 

kisasszonnyal . 
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Mi lenne 
a legszebb film? 

Mozipályázatunkat változatlan érdeklődés 
kiséri és még mindig garmadával kapjuk 
a leveleket, amelyek más és más vilájiro 

dalmi remeket tippelnek «legszebb film»-
nek, mégüs a legközelebbi számunkkal a 
pályamüvek közlését beszüntetjük. Ä zsűri 
a napokban összeül és a beérkezett hatal-
mas anyagból kiválasztja a babérra, illetve 
mozifőpróbajegyekre érdemeseket. 

E héten a következő pályamunkákról szá-
molunk be: K. Pál, Molnár Ferenc dia-
dalmas sikerű u j darabját a «Hattyút» sze-
retné filmen látni ebben a kiosztásban: 

Beatrix 
Alexandra 
Ághi 
Albert 
Jácint 

Mattyasovszky Ilona 
Bojda Juci 
Lukács Pál 
Petrovich Szvetiszláv 
Horváth Zoltán 

Néliány igen sikerült pályázattal jelent-
kezik két Hölgy is, Kálmán Oly és Piroska. 
Csatkó Kálmán regényét, amelynek cime: 
«.Varjú a toronyórán» a következő szerep-
osztásban filmesítenék meg: 

Sivány László Deesy Alfréd 
Lenke Hollay Camilla 
Sivány Lajos Fenyő Emil 
Mária Farkas Antonia 
Timár Sándor Vándory'Gusztáv 
Judith Mattyasovszky Ilona 
Detektivregénynek viszont Hallston: «Ti-

tokzatos álarc»-át ajánljáki a következő szin-
tén nagy routinra való szereposztásban: 

Lord Amberley Fenyvessy Emil 
A Ä S ä , X I Mattyasovszky Hona 
Ellen Lenkeffy >Ica 
Mand Farkas Antonia 
Molly Lóth IIa 
Gladys Bojda Juci 
Wethereil Petrovich Szvetiszláv 
Playfor Lukács Pál 
Lord Poruce Deesy Alfréd 
Lord Andrevo Rajnay Gábor 
Irwing dr Péris Jenő 
Ugyancsak Kálmán Oly és Piroska java-

solják megfilmesítésre Glyn Ellynor regé-
nyét az «Érdekházasságot» Lord Tankréd 
szerepében Petrovich Szvetiszlávval, Zar a 
szerepében Matyasovszky Ilonával. 

Jó előre siet kedvenc regényét a mozi-
vászon számára biztosítani Goda Irénke 
(Budapest.) Az vida regénye» cimü Gár-
donyi elbeszéléséről van szó, amely még 
be sem fejeződött a Pesti Hirlap tárca-
rovatában, máris legszebb filmnek tartják. 
God'a Irénke szinlapja a következő: 

0 Ida Lenkeffy Ica 
Csaba Páris Jenő 
Nóra Bánhidy Ilona 
Ó Péter Szerémi Zoltán 
Panni Mihályi Licy 
Jolán Matyasovszky Ilona 

Nem kisebb hírességet, mint Shakespe-
aret avatja filmíróvá a «Herculés»-álnevü 
pályázó. A «Rómeó és Júliát» tartaná leg-
szebb filmnek ezekkel a szereplőkkel: 

Romeo Petrovich Szvetiszláv 
Julia Bojda Juci 
Tibalt Rajnay Gábor 
Merkutio Deesy Alfréd 
Julia Demjén Mária 
Ugyancsak a klasszikusok közül merit mo-

zitémát a «Semper idem» álnév alatt rej-
tőző pályázó is. Dosztojevszki «Félkegyel-
mű» cimü nagy regényét igy vinné vászonra: 

Myskin herceg Rajnay Gábor 
Rogozsin Páris Jenő 
Filippowna Gombaszögi Frida 
Jepancsin Fenyvessy Emil 
A tábornokné Haraszthy Hermin 
Aglája Makay Margit 
Gavriia Fenyő Emil 
Ezenkívül Balzac «Betty néni»-jét ajánlja 

megfilmesítésre a következő szereposztásban: 
Hulot báró Gál Gyula 
Hortense Hollay Camilla 
Viktorin Kertész Dezső 
Betti néni Márkus Emma 
Venceszláv Lukács Pál 
Valéria Lenkeffy Ica 
Marneff Gellért Lajos 
Josepha Bekker Bäbi 
Henrik Dénes Oszkár 
Sajó Ibolya szerint viszont Halevy operája 

a «Zsidó-nö» volna a legszebb film, ha 
ezek adnák a főszerepeket: 

Bregni Latabár Árpád 
Lipót Petrovich Szvetiszláv 
Eudoxia Lóth Ha 
Eleazar Rátkay Márton 
Recha Bojda Juci 
Krausz Szidi Hercegh Ferenc «Alomor-
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szág» cimü regényét dolgozná át mozira és 
Lóth Ilával, valamint Beregi Oszkárral ját-
szatná a két vezetőszerepet. A «Fekete fu-
tár» álnévü pályázó Törzs Jenő regényé 
«fi fekete futárt» filmesítené meg. Äz 
«Amitra» álnevű olvasó a «Peer Gy«/»-et. 
H. Erzsike Dóczy Lajos «Csók» cimü ked-
ves vígjátékától várna nagy sikert. O. F. 
(Budapest) Tormay Cecil regényétől, amely 
az «Emberek a kövek közt» címet viseli. 
«Egy kislány» az «őrnagy ur» cimü fran-
cia bohózaton szeretne már kacagni a mo-
ziban. «Nelly» Hercegh Ferenc «Honszerző» 
cimü regényére figyelmeztet. «Hollay ra-
jongón Pucci «Pillangó kisasszony»-ának 
címszerepét szánja újévi ajándékul kedven-
cének. És migi a "Hü olvasó» Ibsen «Hed-
da Gabler»-)át vontatja föl a mozivászonra, 
Nikler findor szerint Hercegh Ferenc «Si-
mon Zsuzsi» cimü regénye lenne a legszebb 
filmsiker. Jó pályázatokat küldlek be még: 
Taubert József, Krecs Juci, «Homeros», 
«Camilla», Szabó Lujzika (Ókécske), »Zsi-
dónő», Reiferr Lucy, Mágocs Ilonka (Szol-
nok), Sz. Treszka és Mica (Szolnok), flnt-
tal Béláné, «Hü olvasó», «Niobé», Schloss-
berger Böske, «.Buzgó pályázó», Kabáni Ica, 
és Molnár Ilus pályázatait diszkvalifikálni 
kellett, mert tippjeiket már megvalósították 
előttük mások. Ujg|y| a «Vén kisasszony titka)*, 
mint a «Szép lányok tündöklése és nyomo-
rúsága» cimü Balzac regény filmalakban is 
régen megjelentek. 

Külön dicsérettel kell megemlékeznünk egy 
pályázatról, amely girbe gurba betűkkel ir-
kalapra Íródott, fi pályázat szerzői szóról 
szóra «Editke 8 éves, Juditka 7 éves és 
Olivér 5 éves múlt» olvasók, akik mint az 
levelük végén olvasható «titokban gyűjtenek 
pénzt a jövő, heti «Színházi Éléire», és ezt 
irják nekünk. 

— Kedves Szerkesztő Bácsi. A Színházi 
Ételből olvastuk, hogy közölheúi mindenkif 
hogiy mit szeretne láliipi a moziba. Mink ta-
nácskozást tartottunk m ig a Frajlein nem 
volt a gyerekszobába és kimondtuk, hogy 

a «Hófehérkét» akarjuk látni. De a király-
nőt csak a Zsigmond Mancika jáchatná, a 
hófehért meg1 csak a Kuruc Atí^l, a herceget 
meg a Kalmár László művész. Igy láttuk 
eztet z. Budapesti Színházban:, a gyermekelő-
adáson. |§j 

A levél mellé egy szinlap van csatolva. 
R Hófehérke szinlapja. Rajta tiníával be-
karikázva a Zsigmond1, a Kuruc, meg a 
Kalmár. M\ 

Dévay Annie hát magyar regénnyel pályá-
zik. Hercegh Ferenc «Aranyhegedű», «Láp 
virága», «Simon Zsuzsa», Gárdonyi: «Szu-
nyoghy miatyánk/a», Bársony István: «Király 
tigris», Fehér Krisztin: «Boldogság ára», 
Szerelenvhegyiné: «Kötélbevert igazság» ci-
mü munkáit filmesítené meg. A «Simon 
Zsuzsa szereposztást itt adjuk: 

Simon ezredes Fenyvessy Emil 
Simon Zsuzsa Báthory Géza 
Simon Klára Cartorisky Mária 
Rétfalvi János dr. Torday Ottó 
Orlay Sándor Somlay Arthur 
Bertisch Erna Maupassant «Egy élei» cimü 

regényétől várna nagy sikert, lia a főszere-
peket Csortos, Törzs, Makkay Margit, Boj-
da Juci, Matyasovszky Ilona adnák. Mig 
az «Ötvenedik pályázatom» álnevű pályázó 
a Zrinyiaszt Zrínyi Miklós hőskölteményét 
tartaná a legszebb filmnek. Rajnay Gábor, 
Hegediis Gyula, Beregi Oszkár, Fenyvessy 
Emil, Törzs Jenő, Tarnay Ernő, Lukács Pál 
játszanának a( «Zrinyiász»-bán. Freund Ibo-
lya (Budapest) is egy hazafias költemény; 
ajánl megfilmesítésre, Ábrányi Emil «Mi a 
haza?» cimü melodrámáját. Singer Lipót 
(Budapest) szintén magyar filmiémákkal pá-
lyázik. Jósika Miklós «Abafi» cimü regé-
nyét, Petöji Sándor «János vitéz»-él és Mik-
száth Kálmán egyik terjedelmes munkáját 
szeretné megfilmesítve látni. Utóbbi cime: 
«;A Noszthy fiu esete Tóth Marival.» 

PARFUMERIE K.OST.TECÍTZ 
Kozmetikai különlegességek üzlete 

Budapest, V., Dorottya-utca 12. 
Francia ajakirek.parf ömök és púderek 

BATIKOK és 
DIVAT SE LYN EK 

l e g o l c s ó b b a n csak 

IEFKOVITS MÓR 
NŐI DIVAT ÁRUHAZÁBAN 
IV., f ía jó-u. 12-14. Belváros 
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FOGADJUNK ! 
Tréfa, irta: Szilágyi László 

Szinrekerült az Intim-kabaréban a következő szereposztásban : 
A költő Simonyi Dezső 
A tapasztalatlan ur Tihanyi Oszkár 
Őnagysága László Böske 

(Kávéházi sarok két asztallal. Äz egyik Költő: Miből? Hát a fejemből, te hu'a! 
asztalnál ülnek a költő és a tapasztalatlan Tapasztalatlan ur: Nahát ezt se gondol-
ur, a másiknál őnagysága. A k|öltő és a tam volna, mégis zseniális gyerek vagy te 
tapasztalatlan ur feketéznek, őnagysága nem János! Hogy a fejedből irod ki! Hát én 
fogyaszt. Egyáltalában semmit sem csinál csak egyszer voltam ilyen helyzetben, m'-
önagysága. Csak kimanikiirözi a kjörmeit, kor egy bordalt kellett megtanulnom1 a szol-
többizben megtekinti magát egy zsebtükör- gabiró nevenapjára, az is három hétig tar-
ben, megigazítja a kalapját, bepoud'erezi tott. Te meg1 csak egyszerűen kiirod a fe-
magát, koketíál az u!ca másik oldalára, jedböl ! Haaem az a bbrdal nagyon egy 
mindezt a legtermészetesebb egyszerűség- gyönyörű vers volt ám az iskoláját. Meg-
gel bonyolítva le.) állj csak, tudom is az elejét, ugiy kezdö-

Tapasztalatlan ur (azzal a hamisítatlan dött, hogy: Fölfelé megy borban a gyöngy, 
zamattal, amelyről rögtön felismerni, a vi- jól teszi... 
déki gazdatisztei): Nahát Jánoskám, ki sem Költő (gúnyos megvetéssel): Ez egy vers? 
mondhatom mennyire örülök, hogy talál- Tapasztalanlan ur: Hát nem az? 
köztünk. Hidd el a magamfajta vidéki em- Költő: .Ez nem egy vers, ez egy ökörség. 
bernek egyetien igaz öröme, lia összejöhet Tapasztalatlan ur: De kérlek alázattal, 
néha a rági iskolatársaival. Neked pláne hisz ezt a híres Vörösmarty irta. 
duplán örülök. Először is, mert pesti polgár Költő: Ki az a Vöröfemarty? Miért nem 
lettél, másodszor meg mi tagadás te vit- jössz mindjárt a Csokonai Vitéz Mihállyal, 
ted legtöbbre az osztálytársak között, mi- Szegény ember hol tartunk mi már azok'ól 
velhogy Íróember lett belőled', hires iró- a gyászos időktől, mikor ilyen öreg: telie'ség-
ember. telenek feküdtek rá a magyar irodalomra. 

Költő (szerény gőggel): Hátistenem... hát- Jó lesz, ha nem blamálod magad ezekkel a 
istenem! vén paralitikusokkal. Mióta futurizmus van.., 

Tapasztalatlan ur: Na csak ne szerény- Tapasztalatlan ur: Futurizmus? Mi az? 
kedj. Én nagyon meg ludem becsülni kér- Költő (elégedetlenül): Ja fiam, lia le 
lekalássan az ilyen skrib'.erfélét. Fene szép még az alapfoga'makkal sem vagy tisztában ! 
dolog az annyit összehazudni a lapokban. Futurizmus az, mikor a költő mondanivalóiját 

Költő: Édes barátom, te összetévesztel távoli meglátások mikéntjévé egyszerűsíti 
azokkal a hitvány bérencekkel, akiket hir- le. Mióta futurizmus van, azóta nem tör-
lapiróknak neveznek; de ez nem tesz sem- ténhetik meg olyasmi, hogy egy vacak 
mit. Én költő vagyok, lirai költő, vagy gyöngy fölfelé megy a borban és a költc-
amint népiesen mondják dalnok, aki verseket nek még van pofája rá mondani, hogy jól 
ir, de csak folytasd tovább. teszi, (üvöltve.) Mi az, hogy jól teszi? 

Tapasztalatlan ur: Pardony öregem, meg- tesz jól? Hogy fölmegy? Mért nem 
álljunk, hát ezt nem tudtam, szóval költő megy lefelé? 
vagy. Ejnye az meg már pláne gyönyörű Tapasztalatlan ur: (ijed'íen) Hét lefek-
dolog az antiját. Aztán miből irod ki azo- kell? 
kat a verseket? Költő: Persze, hogy lefelé! Aztán hol 

S Z i l l í i 
róka-boák, muffok 

Legjutânyesabb 
á r b a n k a p b a i ä 

ivüivics SSŰCi 
Erzsébet-tér 8 . I. emelet 

Színésznők, ar t i s tanők 10 százalék engedmény. 
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vannak ebben a verstan a lélek horizontális 
diszharmóniái, hol vannak a tudat alatti 
magasságok mélységei és a tudat fölölti 
mélységek magasságai? Mi?! Az az igazi 
vei s amit mi irunk, nem az ilyen piszok. 
Én vagyok a csókok kapitánya. 
• Tapasztalatlan ur: Tessék? Ki vagy te? 

Költő: Nem én rólam van szó, te bi-
valy, ez egy versnek a cime, (bágyadtan sza-
valni kezd.) 

Én vagyok a csókok kapitánya, 
Lila csikarás fekete havon, 
Láb, melyet kupán rúgott az Élet, 

Vérző saláta, kékszemű atem. 
Tapasztalatlan ur (révedező szemekkel): 

Hogy kérlek? Hogy van az azzal a lila 
csikarással? És ki vagy te? Láb, amelyet 
kupán rúgott az élet... vérző saláta? 

Költő (megrészegülten): Kékszemű atomi 
Ugye gyönyörű? Ez lira barátom. Itt nem 
sporolunk, nem válogatunk a szavakban... 
képzeld el micsoda sikerem van ezekkel 
a kifejezésekkel nőknél. 

Tapasztalatlan ur: Várj csak kedves ba-
rátom... liât te a nőkkel is igy beszélsz? 

Költő: Mi az, hogy igy beszélek? Csakis. 
Tapasztalatlan ur: Bocsáss meg kérlek... 

és ők nem haragusznak meg érte? 
Költő: Te szerencsétlen, bolondulnak utá-

nam. Nekem van Pest(ep,a Jeg|több kalandom. 
Tapasztalatlan ur: Na ne beszélj ! És 

"lond kérlek, mi az a trükk amivel meghó-
Jitod .őket? 

Költő: Nincs trükk, nem ér 'ed? Ez a 
trükk: az irodalom. Irodalommal kell főzni 
a nőt, akkor egy-kettőre beadja a derekát. 

Tapasztalatlan u:r Irodalommal főzni? 
Ilyen marhaságokkal, mint amilyeneket te 
itt az előbb összehordjál? 

Költő: Marhaságokkal? (szánakozva) Sze-
gény naiv ember ! Hát én fogadok veled, 
liogy öt perc alatt bárhol sikerem lesz ezek-
kel a marhaságokkal! 

Tapasztalatlan ur (neve've: No, no, pajtás, 
kicsit elvetetted a sulykot! Sikered lesz, 
megengedem, de nem akárkinél. 

Költő: Akárkinél ! Fogadjunk ötszáz ko-
ronába, hogy akárkinél. 

Tapasztalatlan ur: Fogadni, azt már nem. 
Amilyen nagy selma vagy, még képes volnál 
megnyerni a fogadást. 

Költő: Pardon öregem, ne haragudj, te 
kétségbevontad előbb az én álli'ásomat, te-
hát alkalmat kell adhod a bizonyításra. Ne 
haragudj, de ha nem fogadsz, nem vagy 
egy gentleman ! 

Tapasztalatlan ur (nevetve): Ne légy már 
ilyen akkurátus te, hisz nem bánom én, 
hát fogadjunk. Fogadjunk, hogy nem tudort 
példának okáért azt a kisjányt ott a tulró 
asztalnál öt perc alatt meghódítani. 

Költő: Nem tudem öt perc alatt, hehehe 
Hát fogadjunk. Ötszáz korona, (kezet ad. 

Tapasztalatlan ur: Ötszáz korona. Meg 
vagy te bolondulva, János. Csak nem akarsz 
tényleg odamenni hozzá? 

Költő: Ali az, hogy nem akarok, apuci? 
Öt perc múlva ez a hölgy,' karjaimba szédült. 
Tedd ki az órád és nézz ide. (Indul.) 

Tapasztalatlan ur: János, ha valami bot-
rány lesz, én nem ismerlek meg:, én még azt 
is letagadom, hogy az iskolatársam vagy ! 

Költő: Bizd csak rám. (Már ott is van 
Őnagysága asztalánál.) Kisasszony, engedje 
meg, hogy kezét, e méla mivü kancsót aj-
kaimhoz emeljem. (Leül.) 

Őnagysága (rémülten): De kérem, hogy 
mer Ön az asztalomhoz ülni, kicsoda ö n ? 

Költő: ÓH, hát nem ismer? Akkor bemu-
tatkozom. Én vagyok a csókok kapi'ánya. 
Lila csikarás fekete havon. Láb, melyet ku-
pán rúgott az Élet. Vérző saláta, kéksze-
mű atom! 

Őnagysága: Jézus A\ária, egy őrült! De 
kérem én igazán nem értem miféle szem-
telenség ez? 

Költő: Ne mondja tovább, ne mondja to-
vább. Az lett volna szemtelenség', lia nem 
hallgattam volna az ön hivó szavára! 

őnagysága: Az én hivó szavamra? De ké-
rem ki liivta önt, ;én rá sem néztem kegyedre 

Költő: Éppen az. Ön rám se nézett, de 
én megértettem, hogy mit akar ezzel mon-
dani. Ön a valóságban rám se nézett, da 

í f í L C I T Y P R O G E R I A 
Az elákeSő világ Zegkedveltebb bevásárló helye 
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pórusai megvadulva lihegték felém: Tiva-
dar jer hamar, Tivadar jer hamar. 

őnagysága (elfordult arccal): Tivadar, Azt 
lihegték a pórusaim, hogy Tivadar? Szent 
Isten, hallucinálok vagy álmodom? 

Költő: Ugy van, grófnő, Ön álmodik. 
Mily szép álmodni ! Óh, érzi az illatokat? 

őnagysága (reszketve): Miféle illatokat 
kérem? 

Költő, (sejtelmesen): A kaktuszok illatát. 
Őnagysága: De kérem szépen itt n'ncsenek 

is kaktuszok! 
Költő: Ne zavarja a költőt, mikor meta-

forában beszél! 
őnagysága: Jaj Istenem, micsoda talál-

kozás... csak nem a költő Gyömbérhez, a 
nagy Gyömbér Tivadarhoz van szerencsém? 

Költő: De. Az vagyok, Ofélia. 
őnagysága: Ofélia? Mért tetszik azt mon-

dani, hogy Ofélia, mikor engem Nusinak 
hivnak? 

Költő: Az nem baj, igy szimbolikusabb. 
Mily szép vagy te, hercegnő! 

őnagysága: Óh mester, nagyon magtisztel, 
de miért tetszik tegezni egyszerre? 

Költő.: Micsoda nyakcsigolyák, micsoda 
vállperecek. Vajha egyszer ciprusok között 
láthatnálak téged ! / 

őnagysága: Hol kérem? 
Költő: Ciprusok között, fekete ravatalon, 

két szál petrezselyemmel a nyakadbn, mi-
közben lábvizet veszel az óceánban, mint 
indus kertben sápadt bacilus...! 

őnagysága (pityeregve): Bacilus? 
Költő,: Óh, emlékszel-e a tengerparti sé-

tákra? 
Őnagysága: De mester, mi nem sétáltunk 

tengerparton ! 
Költő.: Sétáltunk, csak nem tudunk róla. 

Mit tudod te, hogy hol csavarogtunk mi? 
Az ember soha sincs ott, ahol van, és soha-
sem volt ott ahol lesz. Ezer éve együtt va-
gyunk Ofélia. Ezer éve nászúnknak. Ezer 

éve, hogy Hatökör kinyitotta a szelepet és 
te ott hordozol magaddal ruhád redőiben, 
agyad tekervényeiben. Nincsen titkod előt-
tem, vigyázz! (szigorúan) Mindent tudok! 
Mi van az elásott csecsemőkkel? 

őnagysága (sirva) : De mester, én becsület-
szavamra... igy görbüljek meg... 

Kötő: Ne védekezz. A mester nagy. A 
mester irgalmas. Még minden jóra fordul-
hat, ha velem jöpsz a világűrbe ! 

őnagysága (fogvacogva): A világűrbe? 
Költő: El kell égnünk, el kell olvadnunk, 

igy kivánja ezt a nagy piszok! 
Őnagysága: Óh mester, ne gyötörjön, ke-

gyelem! Már azt sem tudom, fiu vagyok-e 
vagy lány ! 

Költő.: Mindakettö vagy. Illetőleg egyik 
se. Én vagyok én. Te vagy te. Mi vagyunk 
ti. Ti vagytok ők. Egy birtokos egy birtok-
kal, több birtokos több birtokkal. Ante apud, 
ad adverzusz, cirkum, citra, cirka, cisz. A 
fülem vagy, a csigacsontom vagy, egy mit-
esszer vagy a jobb fülem alatt, te vagy, aki 
engem vársz! 

őnagysága: De kérem, én itt a mamát 
várom, aki telefonálni ment. 

Költő: Vesszen az anyád, az az öreg te-
vehajtsár! Jer szökjünk meg előle, szökjünk 
meg kis vizes borogatásocskám, kis rothad1; 
almám, szagolni akarlak, szagolni mint kol-
legám a Schiller, ah... nyehehe... pity, 
pity... Zahoda, Zahoda! (ráborul.) 

őnagysága (elgyengülve): Ne rabi! (h 
szünet u'ián.) Ali mester mit tet^.'m; de szo 
gáljon mentségemül, hogy önnek lehetet-
len ellentállni. Milyen nagy szerencséje va. 
a nők körül! 

Költő: Csakugyan! Minden nö telszik ne-
kem. Am most siessünk Óféliám, mert gyom-
rom tájékán korgáshoz hasonló jeladást ér-
zek, amely a régiek nyelvén annyit je-
lent, hogy éhes vagyok. (Feladja őnagysá-
gára a kabátot, az Ián súgva odaszól az 

DIANA 
PUDER 

MindenUtt kapható I 
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ámuló vidékinek.) Na öregem mit szólsz 
ehhez? 

Tapasztalatlan ur (alig iud magához tér-
ni): Az antijáít, mégj öt perc sem tellett bele. 
Hát ezt csakugyan nem hittem volna. — 

Költő: Na gyerünk az ötszáz krondorfival. 
El kell vinnem a nöt vacsorázni. 

Tapasztalatlan ur (savanyúan, á 'nyujt ja a 
pénzt) : A nyavalya gondolta volna, hogy 
avval a fránya irodalommal idáig| lehet1 

inni a kenceficét! De most már magam is 
belátom, hogy ez a te találmányod, ez a 
legjobb trükk a nöhóüitásra. 

Költő (miután gondosan eltette az ötszáz 
koronát): Drágám, te tévedsz, ez a trükk 
nemcsak a nőhóditásra kiváló. Elsőrangú 
trükk ez a palifogásra is, hogy kell kicsalni 
egy ilyen mafla vidékiből, mint te vagy, öt-
száz koronát. 

Tapasztalatlan ur: Tessék? 
Költő: Igen, igen. Ez a hölgy tudniillik 

a feleségem. Egy félórával ezelőtt beszél-, 
tük meg az egész komédiát. Höliöhö. Szer-
vusz pubi! 

őnagysága (hahotázva): Isten önnel apuci! 
Tiszteltetem a lila csikarásokat ! (Ellejte-
nek.) 

Tapasztalatlan ur (gutaütést kap.) 
Függöny. 

HACCÓ, Ml UJSÄG? 

BOLDOGSÁG FELÉ. (Szegedi István uj 
tersei.) Az u j magyar poéták egyik leg-
értékesebbje Szegedi István. Most megjelent 
vei sei — melyek egynémelyike a Színházi 
Életben jelent megi előszói — csupa 'finom 
és mély, hangulatos, őszinte, igaz érzése, 
vagy sóhaja a poétának. A költet cime: «Bol-
dogság felé», 10 koronáért megrendelhető 
a Színházi Élet könyvesboltjában. 

A SZILVESZTER BALESETE SZIL-
VESZTERKOR. Szilveszter-estélyén kelle-
metlen incidens zavarta meg a Szilveszter 
előadóinak szilveszteri hangulatát. A má-
sodik felvonás végén Gallai Nándor, a szin-
ház gyorsan népszerűvé vált táncos komi-
kusa üvegcserépbe lépett, amely átvágta 
cipőjét és a lábon fájdalmas sebet ejtett . 
Azonnal orvosért futottak, aki bekötötte a 
sebet, de a kötés-ujra átvérzett. Gallai sán-
tikálva mókázta végig az előadást és a 
doktor szigorú utasiiíásaihoz képest autón 
vitette magát haza. Ugy volt, hogy Gallai 
néhány napig; nem léphet föl, ami a Revü 
Szinliáz direkcióját kellemetlen helyzet elé 
állította volna. Másnap reggel tehát Szir-
mai direktor levelet irt Gallainak és meg-
kéite szépen, hogy ha csak lehet, jöjjön 

HÁZASSÁG? Kérje 212-es bizalmas ki-
mutatást megfelelő partiek-
ról adatokkal, arckéoekkel, 
Davldovits Erzsébet-körut 17 

» z a b n i , v a r r n i t a n í t o k 
kagántanulásra tanköny-
fcnj kapható, varrónőknek B. G E I G E R É T E L N É L , 
Initónöknek külön tanfolyam X i r o l y - k ö r u t 10. s z á m 

K Ö L C S Ö N K Ö N Y V T Á R 
I « Budapest, VI., Andrássy-út 6. 
100,000-néI több magyar, német, francia, angol könyv 

F I S C H E S V A C U U M R . T . 
III.. U H U )û - Telelőn: l i a i 10-72 is I M 61-11 

REINE 
DES 
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be az előadásra. Ä levelet egy szolga vitle 
el, de még a fele uton sem leheiett, ami-
kor Gallai már bent volt a színháznál. So-
kan ezt telepátikius tünetnek magyarázták, 
a tény azonban az, liogy Gallai nemcsak 
tehetséges, hanem lelkiismeretes szinész is, 
aki tudja, hogy mivel tartozik a színháznak 
és a közönségnek. 

MŰVÉSZI FOTOGRÁFIÁK: «Astoria fo-
tó.» Rottenbillernutca 19. Telefon: József 
10—53. 

TIHANYI VILMOS, a Revü Szinliáz fő-
rendezője a napokban kötötte meg u j szer-
ződését az Unióval. A szerződés a tehet-
séges és szimpatikus főrendezőt 1922-ig köti 
az Unióhoz. 

KOSARY Emmy és Péchy Erzsi, Ki-

rály Ernő és Galetta Ferenc egyetértenek 
abban, hogy Piro a legjobb körömlakk. 

A KIRÁLY SZÍNHÁZ PUBLIKUMA 
sohasem mulasztja el színházba meneiel 
előtt a bejárattól bálra Weiner harisnyaház 
kirakatait megtekinteni, hol mindig talál 
valami kedves szin vagy szövés újdonságot 
harisnyákban. — Weiner-harisnyaház (Ki-
íály-utca 73.) harisnyáit a táncosnők is kü-
lönösen kedvelik, mert a szemleesés, mely 
annyi kellemetlenséget okoz, a Weiner-ha-
risnyánál nem fordul elő. Weiner-harisnya-
íiáz különös gondot fordit árra, hogy minden 
toilettehez a megfelelő szinü harisnyákat 
készenlétben tartsa és minőség tekintetében 
pedig a legszebbet és legjobbat nyújt-
hassa. A színésznők közti közkedveltséglát 
bizonyára ennek köszöni. 

ES HEIEHEN 
VII., E r z s é b e t - k ö r ű t 5 6 . I /« . 

Hamis fogakat 
platinát 
Ékszert 
Hranyat 
Ezüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

a E e g n a g y c b b v á l a s z t é k b a n 
H A N G S Z E R O T T H O N 

F E K E T E M i H Á L Y 
gramofon osztályában 

BUDAPEST, JÓZSEF-KÖRUT 9. sz. 

végleg eltávolít B A C H M A N C I 
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű ] 
szépséghibák kezelése, szeplőel{ávo-

liiás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszáz? 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII., A l m á s s y - u . a. 

E H B T P M j a n u á r 8 - t o l l 

8 0 0 K egy pár fehér bőr pántos 
1050 K egy pár színes se lyem pántos 

Fényűzési adó már beleszámítva ! 
Vidékre ismét küldünk választékot 

ÍÖRÖK m m 
azeplö, májíolt, patíanáa és arc-
iiBztátlanságok ellen. Ideális arc-
ápoló. Ara 35 koroni? 

főraktár 

R á e z G y J í n o s 
gyógyszertára 

KlSKUIltlUlflS 
n 



S z e r k e s s / ő ! üzeneteit 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
H. imádó. 1. 1895-ben. 2. Isen. 3. 7 évre. 

4. Nincs. - P. László. 1. 1865-ben, Szom-
bathelyen. 2. Romeo és Júliában, mint 16 
éves akadémiai növendék. 3. Márkus László. 
4. Könnyű megérteni. 5. Ára 250 K — L. 

ajongók. 1899. szept. 10-én születeti. — B. 
ú-né. Debrecen. Ha igen tehetséges, vala-
mely iskolánál lehet érdeklődni. — P. O., 
Szeged. 1. 1870-ben született. 2. Kiadóhiva-
talunk utján megrendelhető. — H. Gizike. 
200 K-tól feljebb. — Ilonka. 1. 500-on felül. 
2. Bécsben vendégszerepel. 3. Nyáron. — 
B-rajongó. 1. Nem játsszék. 2. Nem. 3. A 
kiadóhivatalban. — B. L. Teréz-körut 47. — 
Renée. Délibáb u. 12. — Sasfiók. 1. Teno-
rista volt sokéig Sopronban. 2. 28. 3. Nem 

illő. 4. Rökk Szilárd-u. 6. -— Leánygymná» 
zísta. 1. 1899ben született. 2. Siarnál. 3. Nem 
kapható. - V. Eger. 1. 1894 január 1-én 
született. 2. Nőtlen. 3. 27. — Szegedi uri-
lányok, A „Színházi Elet"-ben a nem elő-
fizető olvasóinknak is mindenkor készséggel 
szoktunk felelni 5 színházi tárgyú kérdésre. 
— Érdeklődő muzsikus. Sajnos nincs meg. 
— Lear. 1. Király-u. 102. 2. Lipót-körut 10. 
3. Márkus László. 4. Mészáros Iván. — R. 
Rózsika . Nincs Pesten. - Érdeklődő. Rá-
kosi Szidinél. — Kollárné. Az Operaház 
titkáránál kell bejelenteni. — Dunapentele. 
A szinház varrodája készítette. — Sass . 1. 
Revü Színház. 2. 2 év óta. 3. Családi neve. 
— Tatabányai műkedvelők. 1. Nem jelent 
meg. 2. A fzinház utján. — Három a kis» 
lány. 1. 1894. január 1-én született. 2. év 
óta. 3. Nőtlen. - B-Cunci. 1. 1890. dec. 
9-én született 2. Tavasszal. — S«. Márta. 
1. Egyelőre nem lép föl. 2. Vallási kérdé-
sekre nem szoktunk felelni. — Sumurun. 
Visszaemlékezése helyes. 

N O I R U H A K A T 
művésziesen alakit modellek szerint. 

FÜREDI BELANE angol, francia női divatterme. 
Kossuth-Lajos-utca 

ß a r r a b a s / . 

a z m m k m n 

löigyeR figyelmébe ! 
S B I E D E R M A N N H U G Ó 

b ő r d i B z m ü á r u készítő 
VII . , I s t v á n - u t 32. sz . 

E z l ö t t Statter és Biedermann)  

RetikUl, levéltár-
cát, szivartárcát, 
pénztárcát hozott 
anyagból a legju-
tányosabb áron 
készit javit vagy 
átalakít 

J * F É R F I É S N Ö I C O N -
F F C T I O O S Z T Á L Y A 

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

A Z UJSÁG-ot 
Telefonszámok: József 16-26. József 13.35 

# 
FECTIO OSZTÁLYA 

A LONDONI 
THE ANGLO-HUNGARIAN CORPORATION LIMITED 

MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

BUDAPEST, Vit., DOHÁNY-» . 12. 

lölgyfodrászat onduláciőva!, hajmosás, manikür, szép-
ségápolás és fagykezeiés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
nunka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek, Cim: 
Szántóné, VI . , Horn Ede-utca 12. sz. 

B r i l i á n s o k a t , g y ö n g y ö k e t , p l a t i n á t , é k s z e r e k e t 
mindenkinél drágábban vesz S Z E K E L Y E M I L ékszer-
üzlete Budapest, Király-utca 51. Teréztemplommal ss ara-
bén, Címre tessék figye'.ni. — T e l e f o n J ó z s e f 105-3S 

Uj SARCIPÖK, sár- és hócipő-javítások 
' BÖRCIPŐ-TALPALÁS GUrif t lVAL 

Neumannál, VI., Nagymező-u. 44. 

Bh S a « crep de chlnel És taílt u cnfíft 
ÜJUi poupllonne föllellek II 3 U u U - ~ 

Női ruha szalonomban gyönyörű toilettek, kabátok 
kosztümök készülnek olcsón. 

I V . , V á c i - u t c a 22. sz., félemelet 6 . sz. 

P O L O S K A , E G E R - É S P A T K Á N Y I R T Á S T 
R A D I K Á L I S A N E S Z K Ö Z Ö L DITRICHSTEIN 
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Sxtn&ás:i rejtvény 
/ y 

Megfejtési hatandó 1920 január 12. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 4. 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. 52. számában közöli 

rejtvény helyes megfejtése: „Hattyú." 
Helyesen fejtették meg 427-en. 
Az első dijat Fodor Károly (I., Tóth Lőrinc-

utca 38,), a második dijat Varga Erzsike 
(Eötvös-utca 37.), a harmadik dijai Holzmann 
László (I., Fehérvári-ut 88.) nyerték meg. 

S z e r k e s z t i : I N C Z E S Á N D O R . 
• K i a d j a a . S z i n h á z i Élet' r.-t 

HAMIS FOGAKAT drb 55 K-ért 

Htlifflflnbffi és minden szépséghibákat, aroráncokat, 
nUJitUIUnUI szemölcsöt, szeplöt, pat tanást végleg e l -
távolí t vl l lanykezeléssel BUCHOLCZ NŐVÉREK Kozmetikai 
Intézete Budapest, Király-u. 51. I. 9. Arokrémek és pú-
derek diszkrét vidéki s iétk l l ldése 

4 órai tea 
Kitűnő vacsora 7 órától 

a T-E-A-H-Á-Z-B-A-N 
Rémi szálloda 

József-körut 4. 
Japán különlegességek 

R m i S S l S ű u a l a r a n y a t , e z ü s t ö t , p l a t i n á t é s 
K r ! ü n ü ékszert legmagasabb 
U l l l l l w H J I n a p | á rban veszek 
SINGER J., Egyetem-utca II. Telefon 124-21. 

S elyemharlsnyAlt is 
megjavítja félcipőben hordhatóan a 

TERÉZVÁROSI HARMJAVITO 
Király-utca 80. (Királyszinházzalszember.) 

A TÜZES OSTOR 
a R O Y A L - A P O L L O B A N 

veszek és nlfVTüwnbnt Wyschogrod, Tisza Kálmán-tér 10 
C n M B l C n C l Levelezőlap hivásra jövök. 

FűzőjauiiűsoH f HERAP1A f í lzösza lonjában 
l e g o l c s ó b b a n % N a g y m e z ő - u t c a 14. 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 6 K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel: Erzsébet-körut 28 

A „Szinházi Élet" kiadójában 

HÁZTARTÁS 
Konyha-edények óriási vá-
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László Kálmán vas-
kereskedésében, Király Szín-

házzal szemben. 

y E G y E S 
„Unió" mindent fest, tisz-

titlegszebben, legjobban 6 nap 
alatt. Gyár-telep VI., Kmetty-
utca 15. sz. fiókok a város 
főbb pontjain.. 

Rejtvény-pályázatot hirdet 
a Debreceni Hét, Szinházi 
Újság 500 koronás pálya-
díjjal. Állandóan közöl ven-
dégszereplő, pesti művészek-
ről élvezetes intimitásokat. 
Kapható a „Szinházi Elet" 

boltjában. 

A Fővárosi színházak, ma-
gyar könyvtár, olcsó könyv-
tár, modern könyvtár, tevan 
könyvtár, atheneum könytár 
összes eddig mngjelent kö-
tetei megszerezhetők a „Szin-

házi Elet"-nél. 

Bárd és Rózsavölgyi kará-
csonyi zenealbumok besze-
rezhetők a „Szinházi Élet" 

boltjában. 

Levelezőlap újdonságok 
megtekinthetők a „Szinházi 

Élet" könyvesboltjában. 

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

Nyomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13—31 








