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Szívből köszöntöm 
a »Színházi Élet« olvasóit, akik e helyütt talán áldoznak néhány per-
cet az én személyemnek is. Nem az én gusztusom szerint való, hogy 
akaratlanul is középpontjába kerültem ennek a díszes karácsonyi lap-
nak, de ha már így van, ha a lap minden áron az én címeremmel 
indul a karácsonyi ütközetbe, legalább — amit rég nem tettem — 
beszélek néhány szót a közönséghez. Meg akarom mondani, hogy 
ötven esztendeje, vagy talán még régebben, a művészetnek és a kö-
zönségért éltem, s ha rajtam múlna, ma is ágálnék, színészkednék 
azokon a deszkákon, amelyek másnak talán csak a kenyeret, de ne-
kem az életet jelentik. S mert a magam életének gyökereit e deszkákban 
próbáltam megrögzíteni, az volt a vágyam, hogy amikor ábrázolok, akkor 
is életet adjak és életet teremtsek magam körül, a való élet illúzióját. 

Sikerült-e? Elértem-e azt, amit akartam, nem az én hivatásom 
eldönteni. De az én szándékaim tiszták és szépek voltak és ha a 
közönség kegyeibe fogadott, ha számtalanszor kitüntetett szeretetével, 
ezt — úgy hiszem — művészi hitvallásomnak tudhatom be. Ma, het-
venen felül, deres fejjel és megrogyó térddel, még mindig érzem azt 
a melegséget, amely az alig húsz éves ifjút elöntötte, amikor először 
lépett színpadra egy hegyes-völgyes vidéki városka naiv és lelkesülő 
közönsége előtt és öregedő fülemben még most is muzsikálnak az első 
tapsok. Azóta óriás léptekkel haladt a világ, a magyar színpadokon 
szédületes, nyugateurópai stilus uralkodik és én ma is Újházi Ede 
vagyok. Több nem akartam lenni soha, csak egy szerény pillére a 
magyar színpadi kulturának. Amint a közhangulatból látom, ennyit el-
értem. S ezt azoknak kell megköszönnöm, akik buzdítottak, bátorítot-
tak, akik tapssal fogadtak, ha jól játszottam, s akik szeretettel egyen-
gették útamat. Köszöntöm a magyar 
közönséget és köszönöm, hogy meg-
értették céljaimat. 
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A M E S T E R . 
Szerződés. városligeti Gundel-féle vendéglő-

ben ilyenkor, télen is előkelő 
társaságok ülik körül az aszta-
lokat. Amerre az ember néz, 
csupa ismert és jócsengésü ne-

vek viselői : országgyűlési képviselők, ma-
gasrangu állami hivatalnokok, festőművé-
szek és az egyik sarokban évtizedek óta 
megszokott helyén Lányi Viktor szobrász-
művésznek a Mesterről alkotott pompás 
portréja alatt ott ül Újházi Ede, a magyar 

j színészet örök, nagy büszkesége. Vendé-
gek, pincérek, gazda és mindenki hódoló 
tisztelettel járnak körülötte, mig a Mester-
nek mindenkihez van egy jó szava, egy 
nyájas tekintete, egy elmés mondása. Mint 
szelid őszi napsugár, beragyogja aranyos 
fényével az egész nagy termet és aki jön 
és aki megy, mély meghajlással köszönti 
lovag Újházi Edét. 

Itt, a Gundelnél, ebéd közben mon-
dott el egyet-mást fiatal éveiről Újházi 
Ede. Nem szívesen mesélt, miután — úgy-
m o n d — nem fogja ez érdekelni a Szín-
házi Élet közönségét. Hosszas kapacitálás 
után mégis hozzáfogott. Kissé nehezen 
indult az életrajz, mert a Mester minden 
fölöslegest ki akart rostálni emlékezetéből, 
bár e kiváltságosán nagy művész életé-
nek minden apró epizódja fontos és ér-
dekes. 

— Születtem 1842-ben, Debrecen vá-
rosában — kezdte Újházi Ede. — Szinész 
lettem 1864-ben, Veszprém városában, 
Szigeti Imre társulatánál. Hát ahogy már 
akkor ment, egyszerűen felcsaptam. Gázsi-
ról persze szó sem volt. Szigeti azt 
mondta : jól van, öcsém, én felveszlek, 
hanem aztán élj meg, ahogy tudsz. Én 
meg nern sokat gondolkoztam, égett ben-
nem a szinészi vér. Első szerepem na-
gyon kicsi szerep volt. V. Lászlóban a 
várnagyot játszottam. Persze nem mutat-
tam valami tüneményes tehetséget, de 
azért előadás után odajött hozzám Szigeti 
Imre és megveregette a vállamat. 

— Öcsém, — mondta — mától fogva 
tizenhat pengő forint havi fizetést adok 
neked ! 

Én nem hiszem, hogy volt aznap bol-
dogabb ember a világon, mint én. Hát 
még, amikor az első fizetésfölemelést kap-



szfnuÄzi CUT 3. oldal 

tam! Huszonnégy forintra emelkedett a 
havi gázsim. Az első nagyobb sikerem 
Pécsett volt a „Pajkos diákok" Geier 
Jeremiásában, de persze volt sikerem má-
sutt is, hisz öt évig egyebet se tettem, 
csak a vidéket jártam. Megfordultául Ko-
lozsvárt, Miskolczon, Kassán, ahol külö-
nösen kedves kalandon mentem keresztül. 
A Knabe Farkas Jeremiás szerepét játsz-
tam. (Egyike Újházi leghíresebb szerepei-
nek. A szerk.) Játékom annyira tetszett a 
kassai uraknak, hogy Bérezik Gyula 
édesapja meghívott magához ebédre. El 
is mentem, de ügyet se vetettek reám. 
Csak ott lézengtem a vendégek között, 
amikor egyszerre odajön hozzám a házi-
gazda. 

— Ugyan, hol marad az öreg? — kér-
dezte tőlem. 

— Biztosan el fog jönni — válaszol-
tam, mivel azt hittem, hogy az öreg Lata-
bárt gondolja, aki szintén hivatalos volt 
az ebédre. 

Az öreg Latabár meg is érkezett, erre 
aztán őt fogta ostrom alá Benczúr : | 

— Hát az öreg Újházi nem jön el? 
— Itt van az már! — szól mosolyogva 

Latabár, és rám mutatott. 
A kassai urak csak csóválták a fejüket. 
— Nem lehet az. A fia ez, vagy az 

unokája. A 18 éves Újházi. 
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Tudniillik Knabe Farkas Jeremiás öreg 
ember és én olyan élethű alakítást produ-
kálhattam, hogy nem hitték, hogy fiatal 
vagyok. No de aztán Latabárral együtt 
mégis csak meggyőztük őket, és attól 
kezdve nagyobb tiszteletben részesítettek. 

Ezt az epizódot egyébként csak azért 
mondtam el, mert szakasztott ugyanez az 
eset ismétlődött meg velem, amikor elő-
ször léptem fel a Nemzeti Színházban. 
Nevezetes dátum volt. 1869., augusztus 
13-ika, péntek, a világosi fegyverletétel 
évfordulója. Ennyi ominózus mellékkörül-
mény sem szegte a kedvemet és bár nem 
volt valami különös sikerem, a közönség 
tetszéssel fogadott. Az „Othelo"-ban játsz-
tam Jágót. No aztán jött a második fel-
lépésem a „Falura kell menni" című da-
rabban, majd a harmadik, amikor legjobb 
szerepemre, a Knabe Farkas Jeremiásra 
került a sor. 

Radnóthfáy igazgató akkor éppen nem 
tartózkodott Pesten, s amikor a helyette-
sét, gróf Ráday Gedeont, a híres kor-
mánybiztost megkérdezték szerződtetésem-
ről, legyintett : 

— Á' fenét ! Majd egy ilyen öreg fo-
gatlan embert szerződtetünk ! Van itt a 
Nemzetinél elég öreg szinész! 

Szóval, az volt megint a baj, hogy 
nagyon élethű voltam. Szerencsére idő-
közben megjött Radnóthfáy, akinél aztán 
leviziteltem. De megmondták, hogy ne 
menjek magyar nadrágban, mert Radnóth-
fáy modern ember, aki nem kedveli a 
magyar cifraságokat. Most aztán elindul-
hattam pantallót szerezni. Kaptam is egyet 
Kováts Gyulától, aki istentelenül kövér 
ember volt, én meg sovány voltam, akár 
az ujjam. Lötyögött is rajtam a nadrág 
és a szalonkabát istentelenül. De, ugy 
látszott, még sem tehettem rossz benyo-
mást a direktorra, mert azt mondta, hogy 
majd fölléptet, aztán meglátjuk. De nem 
léptettek föl megint, hanem pár nap múlva 
szerződéssel kínáltak meg. És pedig 
1200 forint fizetéssel. Borzasztónagy do-
log volt ez akkor. Különösen az én ese-
temben, hiszen meséltem már, hogy tízen-
hat forintos gázsival kezdtem pályafutá-
somat. . . . No és hát azóta a Nemzeti 
Színház tagja vagyok. Hogy mi minden 
történt velem azóta, azt talán el se kell 
beszélnem. A közönség különös szerete-
tével tüntetett ki, a lapok is többnyire 
kedvesek voltak hozzám és igazán nem 
volt okom panaszkodni . . . Hogy mikor 
lépek föl megint ? És igaz-e, hogy utól-

Ujházi 1875-bcn. Újházi 1886-ban. 



SZinuÁZiÉLCT 5. oldal 

\ Mester legnagyobb sikerei: 1. Kapi György. 2. Pont Biquet család. 3. Tiborc. 
4. Crampton mester. 5. A sztrájk. 
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jára lépek föl? Nem tudom, semmit se 
tudok. Majd ezekre is meghozza a fele-
letet az idő. 

A délutáni lapokat hozták. A Mester 
vett egy újságot és belenézett. Bölcs nyu-
galommal futotta át a hasábokat, úgy 
látszik, a politika nem érdekli különöseb-
ben. Mégis örült, amikor Károlyi Mihály 
grófnak a delegációban elmondott beszé-
dét olvasta. 

— Nagyszerű ember ez a Károlyi 
— mondta. — Az én tanítványom volt. 
Én tanítottam beszélni. 

— A szomszéd asztaltól közbeszólt 
valaki : 

— Ugy lát-
szik, a Mester 
alaposan meg-
anitotta, mert 
nagyszerűen 

beszélt. 
A Mester 

mosolygott. 
— Politi-

kára nem én 
tanítottam, — 
mondta. — De 
azért is örülök 
neki, hogy a 
tanítványaim 
nem csak a 
színpad desz-
káin, de Eu-
rópa előtt is 
megállják a 
sarat. 

És frissen, 
hetvenkét esz-
tendejét meghazudtoló elmésséggel, be-
szélgetni kezdett a legaktuálisabb kérdé-
sekről. 

A Mester otthonában. 

már erősen fölmelegedett iránta a hangulat. 
Amikor — még mindig vendég gyanánt 
— az „Imotheusz apát keres" cimü Seribe-
darabban játszott, a közönség szivébe 
fogadta a fiatal Újházit, de a legesleg-
igazibb sikerét a negyedik vendégfellépés 
hozta meg, amikor „A miniszter előszo-
bájában" cimü darabban játszott és pedig 
olyan óriási hatással, hogy harmad vagy 
negyednapon deputáció kereste föl Újházi 
Edét szegényes lakásán. A deputáció tagjai 
valóságos hálaimákat zengtek Újházihoz, 
mert olyan nagy részvétet keltett játéká-

val a napidi-
jasok iránt, 

hogy Lónyay, 
az akkori mi-

niszterelnök 
egyszerre föl-
emelte a dij-
nokok napidi-
ját ötven kraj-
cárról egy fo-
rintra. Ilyen 
patriarkális 
idők jártak 

még akkori-
ban és a 

Mester mél-
tán összeha-

sonlíthatta 
csodatevő mű-

vészetét Orpheus művészetével, mert 
emez csak a madarakat és fákat főzte 
meg, Újházi Ede azonban magát az 
államot. 

1869 augusztus 13-én, pénteken, a 
világosi fegyverletétel napján lépett fel 
először Újházi Ede a Nemzeti-szinházban. 
Otheloban játszotta Jagot, míg E. Kovács 
Gyula Othelot, Desdemonát pedig Feleki 
Munkácsi Flóra alakította. Ez persze még 
vendégszereplés volt és nem is járt kü-
lönösebb sikerrel, de második fellépésén 
a „Falura kell menni" cimü darabban, 

Ettől kezdve Újházi rendkívül gyorsan 
férkőzött a közönség kegyeibe. A sztrájk 
cimü népszínműben, ahol Anselm kovács-
legény szerepét játszotta, már kedvence 
volt a közönségnek. De a legérdekesebb, 
hogy egyik legklasszikusabb szerepét, a 
Falurossza Gonosz Pistáját milyen kö-
rülmények között kapta ? Amikor a szerep-
kiosztás történt, Újházi betegen feküdt. 
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A Mester tanítványai : 
1. Boldizsár Andor, 2. H. Pauli Aranka, 3. Odri Árpád, 4. Lóránt Vilmos, 5. H. Nóvák Irén, 6. Csendes 

"Alise, 7. Gyulay Zsiga, 8. Vándori Guszti, 9. Dezső József, 10. Margittai Arthur, 11. Gábor József, 
12. Krammer Teréz, 14. Ferenczyné Lári Ilona, 15. Kelemen Mária, 16. Harmalh Hedvig, 17. 
Rózsahegyi Kálmán, 18. Pap Miska, 19. Molnár Gyula, 20. Lóránt Helén, 21. Andor Mária, 22. B. 
Baróthy József, 23. Fehér Dezső, 24. Császár Imre, 25. Török Jenő, 26. Szirmay Imre, 27. Szerémy 
Zoltán, 28. Sik Rezső, 29. Krammer Riza, 30. Törzs Jenő. 31. Kondrát Ilona, 32. Bányai Irén, 
33. Bogár Teruska, 34. Beatrice Revi, 35. I. Gazdi Aranka, 36. Jakab Fanni, 37. I. Kürthy Sári, 

38. Fodor Ella, 39. Poor Lili, 40. Timár Béla, 41. Varsányi Irén. 
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Vakbélgyuladása volt. Rákosi Jenő láto-
gatta meg naponként és ő vitt hirt a szín-
házban történtekről.. Mikor a Falurossza 
már a bemutatáshoz közeledett, az öreg 
Szigeti Imre, akinek Gonosz Pista szerepét 
kellett volna játszania, kijelentette, hogy ő 
bizony nem enged cimbalmozni a hátán 
és nem áll négy-kézláb az istennek se ! 
A direkció és a szerző kétségbeesetten 
kutattak uj Gonosz Pista után, akit Rá-
kosi Jenő közbenjárására végre meg is 
találtak Újházi Ede személyében. És a 
beugrás ugyancsak javára vált Tóth Ede 
klasszikusan szép és örökéletű népszín-
művének. Újházi sikere szinte példátlan 
volt, pedig abban az időben a közönség 
nem fukarkodott tetszésének nyilvánításá-
val. Megtörtént például az Ibolyafaló 
premierjén és még egy pár előadásán, 
hogy Újházinak, aki a tót káplárt játszotta, 
egy egész jelenetet meg kellett ismételnie, 

Újházi Ede Abbáziában. 

mert a közönség nem győzte eleget él-
vezni Újházi kacagtató alakítását. 

Persze bajos volná itt felsorolni a 
Mester minden nagy szerepét. Ő maga 
szerényen inkább hallgat és nem szívesen 
bolygatja a multak emlékeit. Rendkívüli 
sikere volt A zalameaí bíróban, a Pont-
Biquet családban, a Velencei kalmárban, 
a Rang és módban, a Lengyel zsidóban 
stb. Ujabb szerepeit pedig ismeri a kö-
zönség, hisz alig van vidéki színpad, ahol 
el ne játszotta volna a Crampton mestert 
és a Constantin abbét, ezeket a csodála-
tos finomsággal és az élet tökéletességé-
vel kidolgozott szerepeket. A királyi kegy 
is nem egyszer rásugárzott. Megkapta a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjét, kapott 
vaskoronarendet és királyi elismerő kéz-
iratot. De ami még ennél is többet jelent, 
megkapta a közönségtől azt a szeretetet, 
amely csak kivételesen nagy embereknek 
jár ki. 

A Nemzeti Színházban legutoljára ta-
valy télen lépett föl Blahánéval együtt a 
Rang és mód-ban. Hogy mikor lép fel 
ismét, nem tudni, csak az az egy bizo-
nyos, hogy föllépése meghatóan meleg 
ünneplés keretében fog lefolyni. 
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A Mester tanítványai : 
1. Hajós Mariska, 2. Lukács Juliska, 3. Zilahy Gyula, 4. Hannel Aranka, 5. Szakács Andor, 6. Vámos 
Hugó, 7. Vidor Dezső, 8. Verő Margit, 9. Lenkey Erzsi, 10. Huzella Irén, 11. Fáy Flóra, 12. Tanay 
Frigyes, 14. Szabó Erzsi, 15. Dező József, 16. Győző László, 17. Takács Mihály, 18. Harmath Hedvig, 
19. F. Barathy Irma, 20. Tapolczai Dezső, 21. Körmendi Margit, 22. Chiari Berta, 23. Papp Miska, 
24. Garas Márton, 25. B. Judik Etel, 26. Varga Irén, 27. Csortos Gyula, 28. Bezsdy Kálmán, 
29. Kardos Ede, 30. Kürthy József, 31. Magas Béla, 32. Dobi Ferenc, 33. Bátori Mária, 34. Almási 
Endre, 35. Gróf László, 36. Rátkai Márton, 37. Kiss Lajos, 38. Payer Hildegart, 39. Szegedi 

Ilonka, 40. Forgács Sándor, 41. Földesi Vilmos. 



SZÍNHÁZI ÉLET 

A Mester és nagyváradi tanítványa. 

Nagyváradi vendégszereplése alkalmával készült felvétel. 

Nyilatkozatok a Mesterről. 
Újházi Edénél éltjük meg igazán, meny-

nyire tragikus minden színész művészete : 
Ilyen nagyszerűnek, ilyen jóságosan szép-
nek és fölemelönek sohasem volna szabad 
elmúlnia. _ . . . . , , Çeothy feaszlo. 

Az ő lelkén szárad, hogy szinész let-
tem, de az én lelkemen szárad, ha Ő elé-
gedetlenebb velem, mint Én az ő nagy-
szerű színészi meg tanári művészetével és 
saját magammal. ^ ^ ^ ^ 

Mint „közönség" is mindig csodáltam 
Újházi Edét és együtt ünnepeltem az ün-
neplőkkel. Mint színigazgató is, örömest 
veszek részt oly ünneplésben, amely Új-
házi Edének szól, méltatva érdemeit, di-
csőítve művészetét, példaképpen állítva 
oda őt új nemzedékeknek Hálásan gon-
dolok reá, mert hiszen tagjaim közt szá-
mosan vannak, akik az ő tanítványai, és 
akik velem együtt tisztelik benne a — 
Mestert. „ . . . raludi (aabor. 

Mit írjak Újházi Edéről, amit meg nem 
irlam már százszor? Hogy milyen ragyogó 
szinész, hogy ifjú korom legszebb emlé-
kei hozzá fűződnek, hogy a legnagyobb 
szivü embei ebben az országban? Mind-
ezt — ismétlem, — száz egyszer elmon-
dottam már magam is, elmondották mások 
is. A Mesterről való véleményemet nem 
vethetem tehát papírra és nem is beszél-
hetek róla senkinek. Azt teszem hát, hogy 
leülök a gramofon elé és bele tapsolok 
egy órahosszat. A gramofon felveszi a 
tapsot és ezzel meg van örökítve az Újházi 
Edéről v.iló véleményem. 

Faragó Jenő. 
Újházi Edéről irní nem lehet. Mert 

Újházi Ede egyike azon kevés, kiváltságos 
művészeknek, akiknek neve élő fogalom 
lett. Mit mondjunk róla? Ugyanazokat a 
jelzőket, ugyanazokat a dicsérő szavakat, 
amelyekkel a határokat és fokozat' >kat nem 
ismerő kritika nálánál annyival kisebbeket 
és jelentéktelenebbeket is kitüntetett? Uj-



A Mester tanítványai : 
I. Végné Holléci Ilona, 2. Szénási Ilka, 3 Szerémy Gizella, 4. Bátori Mici, 5. Bartkó Etus, 
6. Szabados Gizi, 7. Keszler Margit, 8. Komlós Ilonka, 9. Klenovits György. 10. Gonda István, 
II . Pálmay Ilka, 12. Deley Emil, 14. Kecey Irénke, 15. F. Hegyesi Matild, 16. Haraszti Mici, 
17. Csérnél Berta, 18. Szerény Gizella, 19. Berki Lili, 20. Tornai Ella, 21. Gábor József, 
22. Rétey Lajos, 23. Szécsi Sára, 24. Kovács Manci, 25. Keszler Margit, 26. Rothauser Teréz. 

27. Sárdi Valéria, 28. Haitas Emma, 29. Kormos Ilonka. 
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házi kivételes pozíciója éppen abban áll, 
hogy nevének leirása tökéletesen elég 
mindenkinek, akinek nálunk kulturához, 
színházhoz, irodalomhoz bármily köze van, 
azonnal kiegészíti önmagában ezt a ne-
vet mindazzal, amit az ő számára is je-
lent. S ez a pozíció annyira fölényes és 
szép, hogy szinte kár időről-időre aláhúzni. 

Farkas Pál. 
Drágám ! 

Feddl< Sári. 
Mesterem volt, tanított a színész aka-

démián. Sokat — amit tudok — neki kö-
szönhetek. Vele a legnagyobb magyar 
szinész vonult nyugalomba. 

Góth Sándor. 

Nagyon sok kedves órát töltöttem a 
Mester társaságában, de mind között 
azokra az időkre emlékszem legszíveseb-
ben, amikor én is játszottam Újházival. 
Igen, körülbelül két éven át csaknem 
minden áldott este játszottam vele. Én 
voltam a partnere s szép számmal voltak 
nézőink is, különösen politikusok. A Ba-
laton-kávéház hires politikai törzsasztalá-

23021 .'XÍL.jv 

TISZTEIT MESTER ! 

Midőn nemzeti színházi diadalmas működése 40*ik év-

fordulójának ünnepségén üdvözlöm Ö 11 T , örömmel ragadcm meg 

ez alkalmat, hegy kifejezést adjak annak az őszinte nagyrabecsü-

lésnek, melyet művészi egyénisége iránt érzek. 

Azok a nagy Sikerek, melyeket művészetével a tlmnzeti 

Színház színpadán szerzett, nemcsak azért értékesek, mert d 

magyar színművészet történetem* legjelentősebb dátumalt jelen-

tik, s mert az ujabb magyar szmmúvész-nmzedékrek valósággal 

irányt jelöltek, hanem annál a méqlecsülhet el1 en nevelő hatás-

nál fogva is, melyet egyénisége a közönség lelkére gyakorclt. 

Kedves kötelességemnek tartettm, begy ezer meggyőző-

désemnek testant ünnepélye alkalmából Is kifejezést adjak. 

Budapest.1910.épi deczembcr hó 21. 

nak tagjai. Mert ott játszottunk. A Bala-
ton-ban. Nem színházat, hanem alsóst. 
S a művészetének kijáró hódolat hatalmas 
koszorújába hadd fűzzek én is egy szál 
babért: az alsós-partner elismerő hódo-
latát. Mert meg kell adni, a Mester re-
mekül játszotta ezt is. 

Hervay Frigyes. 

A legnagyobb színészek egyike, aki 
gyönyörű missziót teljesített a magyar 
színpadokon. Igaz és melegszívű ember 
és talán nincs is a világon még egy 
művész, akinek egyénisége és művészete 
annyira harmonikus lenne, mint az övé. 

Janovits Jenö. 

Egyszer sziniakadémista koromban a 
többieket akarta a Mester összeszidni s 
így mutatott rám : 

— Látjátok ! Ebben a gyerekben van 
szusz ! . . . 

Egész életemben erre a dicséretre va-
gyok a legbüszkébb. 

G. Kertész 611a. 

Harminc éven át láttam játszani Új-
házit. Sohasem láttam fiatal szerepben és 
mindig üde, fiatal, természetes volt, ami-
lyen üde, fiatal maga a természet. Ter-
mészetet és művészetet szembe szoktak 
állítani egymással. Újházi művészetében 
a természetet imádtuk. 

Komor Gyúld. 

Újházi Edét háromszor láttam játszani. 
Egyszer a színpadon a zsebkendőjébe 
temette arcát. Másodszor egy kávéházban 
mesélt el valamit — bájosan. Harmadszor 
a villamos megállónál tett egy tréfás moz-
dulatot. Ezt a három gesztusát — három 
távoli gesztus, amely széles színházi ská-
láját összeköti — örök emlékül elrakom 
az emlékezetembe. Azoknak, akik utánam 
jönnek sokat mesélek erről a három 
gesztusról. 

Kosztolányi Dezső. 
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A Mester tanítványai : 

I. Baán Nelli, 2. Váradi Aranka, 3. Harsányi Gizi, 4. Fűzi István, 5. Farkas Mica, 6. Győri 
Matyi, 7. Haraszti Hermin, 8. Hatai Adrien, 9. Gulyásné Székely Renee, 10. Batizfalvi Elza, 
I I . Szalai Margit, 12. Kormos Ilonka, 14. Nagy Sándor, 15. Bányai Kató, 16. Molnár Gyula, 
17. Góth Sándor, 18. Szirmai Imre, 19. Pálfy Anna, 20. Tapolcay Dezső, 21. Hegedűs Gyula, 

22. Fekete Lajos. 
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Hogy a Mestert nyugdíjazták, az ap-

rányi kislányomon esett sérelem és mind 
a kicsinyeken, akiktől azt a szenzációt 
veszik el, hogy majd egyszer Újházi mű-
vészetében gyönyörködjenek. 

Kürti József. 
Sokszor elnéztem a mestert, amint a Panno-

niában — ahol egy időben asztalt tartott, — ebéd 
után gyermekdeden szendergett. Feje, amelyet 
— bár idős emberről van szó, — kénytelen va-
gyok bájosnak nevezni, kicsit félrebillenve hevert 
a széles kerevet támláján, szájaban mindig ott a 
britanika, mert avval a rejtelmes tulajdonsággal 
bir, hogy álmában is képes szivarozni, arca de-
rült és mosolygó — egy bűbájos bölcs és ked-
ves ember, akire mi — elcsöndesedett s szavain-
kat elhalkitó vendégei, szeretettel figyeltünk. Né-
hány iró ült ott az asztalánál s néhány színész, 
meg egy-két vidéki vendége, mert az ország min-
den részéből jöttek hozzá, hogy sütkérezzenek a 
barátsága s szeretete melegségében, melyet szinte 
válogatás nélkül árasztott minden emberére. Ne-
kem. elvadult és élénk embernek, langyos eső 
volt ez a szeretet, máig és mindenkor feledhetet-
lenek az órák, melyeket vele tölthettem, de — 
emlékszem — különös tüneménynek tetszett, hogy 
lehet e keserű és aggodalmas világban ember, 
aki ilyen derűvel jár az élet utjain. Később meg-
értettem, hogy ez a rendithetetlen derű s az élet-
hez való meleg bizodalom onnan származik, mert 
ez a kivételes és nagyszerű ember mindig biztos 
volt a művészétéban. Ugy képzelem, hogy min-
dig elementárisán hatott, lehetetlen volt neki 
ellentállani. És — ez megint a legnagyobb do-
log — mindez nem került neki nágy erőfeszíté-
sébe, tehát sohasem látszott meg rajta a privát 
életben sem a rettenetes fáradság, mely leher-
vasztja és tönkreteszi a művészt Nem volt szük-
sége arra, hogy felvegye a nagy színészi masz-
kot, verejtékes részletmunkát végezzen, mert 
olyan hatalmas kedély s a melegség, egyszerű-
ség és igazság annyira a kezeügyébe esik, hogy 

Biróné, a Mester gazdasszonya, 
a Mester kutyájával. 

játszva végezhette el , a nagyszerű feladatokat 
melyekre elhivatott. Én szeretem a gyötrődő s 
magukba vájkáló embereket, akik keserves ön-
kinzással jutnak el ahhoz, hogy ki tudják fejezni 
magukat, de viszont minden csodálatom azoké a 
kivételes embereké, akiknek erre egyszerűen nincs 
szükségük, mert náluk sohasem voltak zárva az 
utak, melyek a szívhez vezetnek. Így járt negy-
ven év minden zivatara és slilusváltozása köze-
pette Újházi Ede a magyar színpadon, igy lett 
fejedelme ennek a különös birodalomnak, való-
ban „Isten kegyelméből." 

Isengyel /V\en\?hért. 

A dráma Carusója — Újházi Ede; 
Wagner Richárdja — az a szerző, aki 
Neki szerepet ir; Bayreuthja — az a szín-
ház, amelyben Ő játszik. 

/VIárl<us Dezső. 

Tizennyolc éves süldő, vidéki ujságiró 
voltam, amikor Újházi Edével először be-
széltem. Az első impresszióm nem volt 
fölöttébb kellemes. A Mester tudniillik azt 
mondta bemutatkozásom pillanatában, 
amik or melegen kezet rázott velem, hogy: 
Marha ! Nagyon elszégyeltem magamat, 
mert nem tudtam, hogy Újházinál inkább 
kedveskedés-számba megy ez a titulus, 
mint sértésnek. Azóta azonban sokszor 
megvigasztalódtam, valahányszor Újházi 
nagy és nemes művészetének fénye felém 
sugárzott a színpadról. 

^Violnár Jenő. 

Sokszor ebédeltem együtt Újházival 
mig legényember voltam. Mig legényember 
volt. Mégis inkább igy: mig legényember 
voltam. Nyáron együtt ebédeltünk és va-
csoráztunk, télen csak a vacsora közös. 
Rendesen velünk evett még a jó János 
bácsi, méltóságos Gyöngyössy János és a 
kedves Zoltán Sándor, csöndes kísérője, 
illedelmes barátja az öregnek. Az öreg 
engem nagyon szeretett mert velem, ha 
én ott voltam, vidám és fiatal lett, vicce-
ket és tréfákat adtam elő, mire jó étvágya 
lett, nagyokat nevetett, étel közben nagyon 
kedves az Újházi. A levest egy óráig eszi, 
ugy szereti a levest, hogy a kezivel eszi. 
Nem a levest eszi kézzel, hanem benne 
az aprólékot, a fejeket, a nyakakat, a 
gégét. Gundelék az öreg levesébe egész 
családokat ölnek bele. A levest nagyon 
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szereti, benne a tésztát nem igen eszi 
meg, ott szokta hagyni, hanem a csonto-
kat órákig szijja, rágja, szopja. Mikor már 
egész kész egy csirkenyatkal, még egyszer 
megnézi és még egy iagyot szí rajta, 
azután kézzel odateszi a tányér szélére, a 
többi kifacsart csirkecsor.t mellé. A húsok 
közül a sertéskarajt szereti, ha szép fehér 
és puha, este a libát, ryáron hidegen. 
Ha jó kedve van, mindjárt az először 
ajánlott húsba beleegyezik, ha valamiért 
haragszik, oda se figyel a. pincérre, aki 
néha tizenöt húsételt egész hatástalanul 
szaval el az öregnek. Végül azt mondja : 
„Fogoly nincs?" „Foglyot már ajánlottam, 
— mondja a pincér — tetszett mondani : 
nem kell." „Hát csak ne beszéljen olyan 
sokat, hozzon foglyot !" A vad húsokat 
nagyon szereti, megmártogatja áfonyában, 
hála isten, izük neki, ilyenkor oldalt hajtja 
a fejét, evés közben, mintha mulatna. 
Kenyeret most már pár éve nem eszik, 
az orvos megtiltotta. Graham-kenyeret 
eszik, amit mindig magával hoz. Gyűrött, 
barna selyempapirosban tartja s mindig 
nadrágzsebéből kaparja elő, rendszerint 
külön, előbb a papirost és külön a kenye-
ret. Hála isten, sokat eszik a mester, az 
isten tartsa meg, szereti a tésztát is, utána 
pedig gyümölcsöt, főleg szőlőt ősszel, a 
szemeket kettenkint, sőt hármankint teszi 
a szájába. Inni nem iszik, csak Salvator-
vizet, ha nagyon szép hölgy van a tár-
saságban, akkor egy pohár vörös bort, 
de akkor azután mosolyog az egész te-
rem, mindenki örül. Ebédután kimossa a 
száját és megmossa az ujjai hegyét ciíro-
mos vizzel. Az ebédet 1A4-kor délután, 
a vacsorát tizenegykor szokta befejezni a 
mester. Feketét is szokott inni s a végén, 
mint egy király, rágyújt a britanikára és 
bizonyosan nem cserélne Rotschilddal, 
legfeljebb, ha az illető Rotschild husz 
vagy harminc évnél nem lenne öregebb. 

Nádas Sándor. 

Újházi maga a tökéletesség és maga 
a természet, aki nekem a legnagyszerűbb 
színházi élvezeteket szerezte. Akkor is, ha 
a partnerem volt, akkor is, ha a néző-
térről gyönyörködtem benne. 

Rákosi Szidi . 

Imádom, mert a legdrágább művész 
! és a legdrágább ember, a legdrágább ta-
! nár és a legdrágább minden egyéb. . . 

Paulav? Grzsi. 

Egyszer növendék koromban péknek 
küldött. . . Bár megfogadtam volna a sza-
vát, talán ma Spolarits volnék s ő volna 

; az én vendégem, mig igy, mí mind — 
vagyunk vendégek az ő nagy művészete 
asztalán. 

Rózsahegyi Kálmán. 

Levél Újházihoz : 
Nem tudom vannak-e sokan olyanok,kik 

mint én, Önt első budapesti föllépése óta 
nézik és figyelik. Ott voltam mikor Ön elő-
ször játszott a Nemzeti Szinház desz-
káin s láttam azóta próteuszi vándorút ját, 
melyen taps, virág, disz és elismerés kí-
sérte eddig a mai napig, amikor ötven 
esztendő dicsősége egy pillanatba koncen-
trálódik, hogy az Ön lelkét megrohanja. 
Nagy hegyre kapaszkodott Ön fel, Kedves 
Barátom. Fáradságát, verejtékét, melybe a 
dolog került, virág takarta el ; keble zi-
hálását elnyomta a zugó taps, amely ki-
sérte utján. Most fenn van, a dicsőség 
hegyének tetestetején. Álljon meg, üljön 
le egy mohos szirtre és nézzen vissza. 
Lenn a völgyben tolongnak a nemzedé-
kek — éljenezve, tapsolva, kendőt lobog-
tatva — melyek az Ön művészetében, 
pályafutásában gyönyörködtek. Ugy néz-
nek fel Önre, mint évtizedeken át jótevő-
jükre, aki varázserejével mosolyt és ka-
cagást fakasztott ki belőlük és — néha 
mint Mózes a sziklából — vizet a sze-
münkből. Ez a hálás sokaság ünnepli 
Önt ma. Intsen nekik, a művészet feje-
delmi önérzetének és jóságának keveréké-
vel intsen nekik viszontüdvözletet. És 
nézzen a hegy meredek oldalaira. Rajokat 
lát Ön ott, melyek az Ön nyomán ipar-
kodnak felkapaszkodni. Azok ezek, akik 
az Ön dicsőségén meggyúltak, megszomjú-
hoztak, példáján föllelkesültek és neki 
rohannak a dicsőség hegyének az Ön 
ösvényein. 

Hányan fognak feljutni e verőfényes 
magaslatra. Nézzen le rájok. Intsen nekik 
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testvéri bátorító szóval. Nézzen mentül 
tovább, integessen Isten kedvező jóakara-
tából még igen sokáig. Gyönyörködjön 
azokban, akik egy életen át gyönyörköd-
hettek Önben. Ezek között vagyok én, 
úgyis mint ujságiró, úgyis mint az Otthon 
elnöke, úgyis mint a Budapesti Hirlap fő-
szerkesztője, úgyis mint színműíró, s úgyis 
— last but not least — mint publikum. 
Üljön meg ott fön a dicsőség hegyének 
az ormán s várjon egy kicsit, talán el 
tudok én is odáig kapaszkodni, s akkor, 
ha üt az óránk, s isten is ugy akarja, 
együtt induljunk le a túlsó lejtőn, ahol 
már nem fognak többé látni azok, akik 
ma Ön felé ujjongnak, csak emlékezni 
fognak még. Isten koszorúzza meg Ked-
ves Újházi. Az Ön régi hive és barátja 

I^ál<osi Jenö. 

Mesterem ! 
Igazi nagy emberek sorsa a Szen-

vedés ! 
Szenvedés mindig ! . . . 
Szenvedés a küzdelmek kezdetén, szen-

vedés a siker ormán, didergő szenvedés 
a tél jegén . . . s a szenvedésnek csak 
egy kisérőtársa van — kezdettől végig — 
a Vágy ! 

Vannak, akik sirva ismerik be . . . 
Vannak, akik tagadják ! . . . És vannak 
sokan, akik ezt nem értik ! . . . 

Somlav? Arthur. 

Főpróba, díszlet, butor, kellék — 
Constantin abbé. Irgalom, vigyázat, ne 
hogy a mester egy pár „marhát" elosz-
togasson. Én a színfalak mögött tartóz-
kodtam, hogy a mestert szórakoztassam. 

Sürgönyhordó jön, sürgős, válasz fize-
tett sürgönyt nyújt át a mesternek, amit 
irgalom nélkül felbont. 

„Suergoenyezze mibe játszik " 
Ugyanis Aradról Debreczenbe került 

a mester. 
— Hát mit játszhatom, „marha?" 

Ilyen buta kérdés. 
Az ügyelő e percben hivja a mestert 

jelenésre. Az öreg ur oda szól nekem : 
— Válaszolj annak a „m . . . nak" : 

Constantin, Pont Biquet és . . . . bánom 
is én, akármit. 

Én megírtam a sürgönyt, harmadik 
darabnak oda irtam „Mikádó". 

Röviden ! Debreczenben elájultak, uj 
sürgönyt küldtek: „Nem tévedés?" 

A mester dühösen válaszolt: Nem té-
vedés. (Természetesen nem tudott a Mi-
kádóról.) Tessék elképzelni a mester meg-
lepetését, mikor Debreczenbe érve, az utcai 
falragaszokat olvasta. 

E l ő l e g e s je lentés . 
Ujházy Ede ur, a Nemzeti Színház 

művésze vendégjátéka. 
Csütörtök : Constantin abbé 
Péntek: Pont Biquet család 
Szombat : Mikádó vagy egy napTitipu városában. 

Hogy én ezért mit kaptam a mester-
től, ahhoz senkinek semmi köze. 

Szil<lay Cornél. 

Én akkor Párisban voltam, magányos 
és hazátlan, mikor Újházi Ede az első 
darabomat játszta a Nemzeti Színházban, 
Áron rabbit, a „Péntek Esté"-ben. Első 
álmomat a legnagyobb magyar színész 
valósította meg! Sohasem fogom elfelej-
teni ! . . . 

Szomory Dezső. 

A Mester mindnyájunk ideálja és az 
ő albumába csak egy szót Írhatunk, azt, 
hogy: r 

— Éljen ! . . . 
/VI. Szo^er Ilonba. 

Mit mondjak róla ? 37 évig éltem és 
dolgoztam vele egy színháznál, mit mond-
jak többet 37 évig bámultam és szerettem. 

Tóth Imre. 

Boldog vagyok, hogy Újházi Edéről 
valami szépet mondhatok, csak az bánt, 
hogy nincs elég szép szavam és jelzőm 
annak a szeretetnek kifejezésére, amit 
iránta és művészete iránt érzek. 

Var&dn\?i Irén. 

Drága Ujházikám, Mosolygó bácsikám . . . 
P. /Vlárl<us Gmma. 
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Az Újházi asztalnál. 

Ahires szállóige, amelyik ugy szól, 
hogy „Színház után gyerünk a New-
York kávéházba" — nem csinál olyan 

reklámot ennek az előkelő irodalmi kávé-
háznak, mint az a tény, hogy vacsora 
után ott üti fel tanyáját a Mester és tár-
sasága. A New-York kistermében, a 
Mester-asztal körül Budapest színházi és 
irodalmi világának minden valamire való 
csillaga föllelhető. Minden színház, min-
den lap képviselve van a Mester körül, 
aki ugy ül ott az obligát britanika-szivarral 
a szájában, mint ahogy a napot képzeli 
a gyermek-fantázia a csillagok seregében. 

Konstatálni kell, hogy nem a Mester 
tette meg magát a kör központjává, hanem 

Mester tisztelőinek csodálata és szere-
tete. A New-Yorkban már intimusabba han-
gulat, mivel csupa ismerős járkál ki és be. 

— Szervusz ! — mondja a Mester 
boldognak boldogtalannak, miután nincs, 

17. oldal 

aki érkezéskor vagy elmenőben ne kö-
szöntené illő tisztelettel. És az asztalnál 
is folyton váltakoznak az emberek. Min-
denkinek jól esik, ha egy két szót válthat 
Újházi Edével, s a Mesternek mindenkihez 
van pár szives szava. Vidéki direktorok 
ostromolják, mikor jön már. Autogramm-
kérő bakfisok settenkednek hozzá pirulva, 
fiatal asszonyok meleg tekintete cirógatja 
végig a Mestert és nagymamák bólon-
gatnak beléje. A nagymamák az elmúlt 
szép időkre gondolnak, amikor még az ő 
szivükben is romantikus érzések lobogtak 
és fiatalon, délcegen látták Újházi Edét. 
És kicsit szomorúan látják, hogy fölöttük 
már elmúlt az idő, mig ime, Újházi Ede 
fiatal maradt, a tekintetében még lángok 
lobognak, s a szelleme fürge, mint egy 
meggondolatlan fiúé. 

Az éjfél már itt van és Újházi körül 
még vidám az élet a New-York kávé-
házban. Nemhiába volt egyike azoknak 
akik megteremtették a pesti éjszakát, ma 
sem birja megtagadni magát. 
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E r z s i k e . 
égen Erzsikének hivták. Azután Erzsinek. Most Tóth Lajosné, asszony. 

, - fmm Ö az én, öltöztetőnőm és semmit sem túlzok, mikor azt mondom, hogy 
e z a jó, szőkehaju asszony egyik legderekabb ember az egész világon. 
Hozzátartozik a színházi életemhez és nem szeretnék nélküle színházat 

játszani. Igen nagy szeretet fejlődött ki a szívemben iránta, amire volt is elég idő, 
mert ő volt az én legeslegelső öltöztetőnőm. Nagyon fiatalok voltunk, mikor együtt 
elindultunk. Azóta aztán együtt rohantunk és együtt vánszorogtunk, és egy leírhatat-
lan jó érzés volt minden útamon magam mellett tudni ezt a hű lelket. Most persze 
könnyű nevetni az „induláson", de akkor bezzeg fájt a szívünk. Azt hiszem külön-
ben, hogy nem is nevetünk most sem, sőt ha visszagondolunk, mintha a szívünk 
is fájna egy kicsit. 

Rákosi Szidi egy napon berendelt a Magyar színházba statisztálni. Azt 
mondta, látni akarja, hogy nézek ki színpadon. Azt hittem, örömömben elájulok, mi-
kor hallottam, hogy játszani fogok. 

Pár hónapja jártam csak a sziniiskolába és máris „játszani fogok". Majd 
megőrültem. A „Gésák"-at játszották és a tengerészek között volt egy kis kadét, aki-
nek az volt a teendője, hogy folyton masírozott. Hát álmodtam én azt, hogy ilyen 
hamar fogok egy igazi nagy színpadon masírozni! Fellármáztam minden ismerősö-
met, hogy az első fellépésemre jöjjenek el. Pista testvérem is Pesten volt akkor és 
persze őt hivtam a legjobban, már csak azért is, mert rettenetesen ellenezte, hogy 
szinésznő legyek. Meg akartam neki mutatni, hogy tulajdonképpen miért is jöttem 
én el hazulról. Pista aztán be is ült az első sorba hetei Horváth Pista barátjával. 
(Azért irom hetei Horváth, mert igen sokat tartanak arra, hogy ők zsentrik és hát-
hogyha elolvassák valahol ezt a pár sort és még azt mondják, hogy nem tudok 
finom lenni.) Elég az hozzá, hogy beültek az első sorba. Én fent öltöztem a leg-
felső emeleten. Nem felejtem el, amig élek. Az arcomat olyanra festettem, mint egy 
paprikajancsi, a két szemem olyan volt, mintha vak lettem volna, annyi feketét rá-
kentem. A világos szőke paróka alól kilógott az én sötétebb hajam, mert az elejét 
tettem hátra. A tengerész-ruha, amit fel kelletett húzni, egy kis vézna leányra volt 
szabva, az én vállam pedig már akkor is szélesebb volt, mint háromé együttvéve. 
Az ujjak rövidek voltak, a nadrág félig ment csak fel és egy világoskék selyem sál-
lal kellett eldekorálni ott, ahol muszáj volt. A jó Erzsike összetüzködte rajtam és 
előre kötött egy nagy máslit. Fene kis tengerész voltam, az bizonyos. Én azonban 
mindebből nem tudtam semmit. Nem birtam a boldogságommal és a szívem dobo-
gott és dadogtam és sírtam és mentem — játszani. Úgy mentem le a lépcsőn, mint 
egy alvajáró. Legnagyszerűbbnek képzeltem magam és folyton csak azon csodálkoz-
tam, hogy az emberek nem borulnak le előttem. Azt hittem, én vagyok a mesebeli 
királyfi és boldog, aki hozzám érhet. Ilyen butaságot! De teljesen beszámíthatatlan 
voltam, úgy megrészegített a szinpad. Lent a színpadon aztán azt hittem, hogy össze-
dűl a világ, mert én színpadra léptem. Tele volt a szívem csordultig és masíroztam 
rendületlenül és forogtam és leültem és sétáltam és nevettem és minden és megvol-
tam győződve, hogy mindenki engem néz és édes Istenem, hallatlan boldog voltam. 

Előadás után lázasan, lihegve futottam le, hol Pista bátyám a következő 
szavakkal fogadott: 

— Azt hittem, lesül a pofámról a bőr, mikor megláttalak. Az én nevemet 
ne viseld, változtasd amire akarod, de az én nevemet ne viseld. Pfuj, de ronda 
voltál I . . . 

Azután — nagyon szépen megkövetem — köpött egyet és ott hagyott a 
faképnél. 
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Erzsike ezalatt mindig mellettem állott. Kicsit állottunk még, aztán elindul-
tunk haza. ő kint lakott a ligeten túl, én meg az Aréna-úton. Lassan mentünk el-
hagyott utcákon, egy lélek sem járt arra. Nem beszéltünk egyetlen szót sem. Lehaj-
totta a fejét, úgy ment mellettem. Nekem pedig irtóztatóan fájt a nyomorúlt kis 
szívem. Talán nem ís fájt annyira, mint halálra volt rémülve, hogy hátha igaz, amit 
otthon annyiszor mondtak, hogy hiába megyek, soha sem lesz belőlem semmi. Úgy 
éreztem, megfúlok, szerettem volna azt a csendes, nyugodt éjszakát átugrani, hogy 
megint világos legyen, nap legyen és ^n ismét tanulhassak és dacosan és erőszako-
san mehessek az álmaim után. Csendesen kiértünk a ligetbe. Szó nélkül leültünk 
egy padra. Kihalt és barátságtalan volt minden körülöttünk. Én folyton csak bele-
néztem egy lámpába. Nem is tudtam már, hogy mellettem ül valaki, mikor egy ked-
ves, nyugodt hangon a következőket hallottam : 

— Azt mondják a babonások hogy ha az ember elibe — 
köpnek az szerencsét jelent. 

Kedves, kedves, okos, jó Erzsike ! . . . 

Fedák Sári cikket ir a „Színházi E le f -be . Mészöly"felv. 
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Szinészpárol{ egymásról. 

A körkérdésnek uj és kissé talán bizarr 
formája az, amellyel a budapesti nevesebb 
szinészpárokhoz fordultunk: nyilatkozza-
nak egymásról. Férj és feleség — ha 
elfogultak is egymás iránt — bizonyára 
másként látnak, mint mi, akik csak a 
szinpad világításában látjuk őket. S talán 
ez az intim világítás, amely egészen 
közelről vetődik a kölcsönösen nyilatko-
zókra, uj erények fölfedezését teszi lehe-
tővé a közönség számára. 

Azon persze nem szabad csodálkozni, 
ha az alant közölt nyilatkozatok egytől 
egyik loyálisak lesznek. Mert hát hogyan 
becsülje meg őket a közönség, ha ők 
nem becsülik egymás művészetét? 

tfiriUAZI ELET 

Melyik szerepében tetszett nekem 
legjobban a feleségem ? 

Pierre Wolfnak: „Az Ingovány" c. 
darabjában tetszett nekem a legjobban 
a feleségem. Soha olyan mélyen szí-
nésznő meg nem renditett engem, mint 
ő a második felvonásban egy kis utcai 
lánynak Denis Fleuryner szerepében. 

Oóth Sándor. 

Melyik szerepében tetszett nekem 
legjobban az úram ? 

Mindig a — legutolsó — szerepében 
tetszett legjobban, mert azt hiszem 
nincs nálamnál hálásabb publikuma. 

Q. Kertész^Ella. 

Góth Sándorék otthon. Mészöly felv. 
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Melyik szerepében tetszett nekem 
legjobban a feleségem ? 

Szokványos szinészférj-szellemes-
séggel élve : itthon, a tűzhely, vagy a 
batikasztal mellett. 

Mint szerelmes : a Goldoni „Ha-
zug"-ja Roziná jában {ekkor szerettem 
bele). 

Mint karrikaturista : a „Pathelin-
mester"-ben-

A decorateur szemével: a „Viola" 
alispánnéjában. 

A costume-tervező hiúságával : a 
„Rang és mód" Clarisse-ában. 

Mint esztéta : a „Szentivánéji álom" 
Titaniá-jában. 

Mint naturalista : a „Remény" Léni-
jében. 

Mint partner : a „Kolostorból" gróf-
nőjében — és 

mint kritikus: a „Fátum" Kovács 
Margit-jában és a „Hálás utókor" Riii-
derné-jében. 

Sajnos, azokban a szerepeiben, a 
melyeket a legjobban ő szeret és a 
melyekben — tanuk állítása szerint — 
a legjobb, sohasem láttam. 

Kiirthy György. 

Melyik szerepében tetszett nekem 
legjobban az uram ? 

A „Meguntam Margot"-beli szere-
pében, mert azt játszotta a legjobban. 

„Miss Wobbs" Edwerds Kingsearl-
jében, mert abban hasonlít legjobban 
ahhoz az emberhez, akit legjobban 
szeretek : önmagához. 

K Vizváry Mariska. 

Kürthy György és Vizváry Mariska. Mészöly felv. 
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Papp Miska és felesége otthoil. > 

Melyik szerepében tetszett nekem leg-
jobban a feleségem ? 

Hát Istenem! (Ugye igy kell kezdeni?) 
„legjobban" tetszett mindegyik szerepében 
adaát a „jobbparti" időnkben (hej Buda, 
hej Horváth-szinkör!) mert hát együtt 
„pályáztunk", együtt „partnereskedtünk" és 
együtt — nem törődtünk a világnak száz 
bajával. 

Legjobban tetszett oedig a Koncertben, 
amikor beugrásával megmentette az elő-
adást (el sem olvashatta a hatalmas sze-
repet)—ekkor hódoltam meg „bátorságos 
szereplésének". 

Azután még ebben is, azután még 
abban is. Ch én szegény elfogult I (Nem 
irigylem aki nem az !) Legutóbb Krúdy 
Zoltánkája cigányasszonyában, mert hát 
Istenem! (ugye helyén van még egy sóhaj?) 
szép is volt, jó is volt, cigány is volt. 

P a p p Miska. 

Melyik szerepében tetszett nekem leg-
jobban az uram ? 

Uram és parancsolóm ezelőtt körül-
belől 15 évvel Hódmezővásárhelyen mind-
járt legelső fellépte alkalmával a Király 
házasodik kiskopjai szerepén tetszett nekem 
a legjobban 

Tévedés ! 

A „Krampton mester" Miksájában, mert 
akkor volt először az én partnerem — 
nem ! 

Legeslegjobban az apa szerepében 
tetszett amikor Miska" fiunkat két hetes 

JB 

korában mindenáron az asztalra akart* 
ültetni. 

P a p p n é 
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Vidám epizódod a f e s t e r 
életéből. 

A Mester életét és művészetét talán leginkább 
az jellemzi, hogy valóságos kis irodalom fejlő-
dött ki vidám eseteiből és mulatságos tréfáiból. 
Szolgálatot kívánunk tenni az Újházi-irodalomnak, 
ha tréfái közül mi is elmondunk néhányat. 

• 
Csöndes nyugalommal sétál Újházi Ede a 

dunaparti korzón, amikor hirtelen eléje toppan 
egy piros-pozsgás vidéki ur. 

— Jó napot, kedves Mester ! — harsogta Új-
házi felé. Fogadjunk egy britannikába, hogy nem 
ismer meg! 

Újházi ránézett az idegenre, belenyúlt a belső 
zsebébe, kihúzott egy britannika szivart, a meg-
lepett ember kezébe nyomta és pokoli nyuga-
lommal igy szólt r* 

— ö n csakugyan megnyerte a fogadást. 
És mintha mi sem történt volna, tovább sétált. 

* 

Ez Újházi tanárkodása idején történt. A Mes-
ter óráján az Akadémia növendékei valósággal 
boldogok voltak, mert senki olyan közvetlenül 
nem érintkezett velük, mint ő. De persze^az is 
megtörtént, hogy előadás közben — délután [ lé-
vén — kissé elszunyókált a Mester. Ilyenkorba 
ravasz tanítványok elmarkirozták mondanivalóikat, 
de bezzeg irgalmatlanul kezdtek szavalni, ha a 
Mester negyedórai szunyókálás után felriadt ál-
mából. 

— Nem jól van — szólt ilyenkor Újházi. — 
Csak mondjátok ugy a verseket, mint amikor 
aludtam. Akkor volt jó, mert akkor természe-
tesen beszéltetek. 

• < 

Olyan kérdés elé állítottak, amelyre a 
szerénytelenség vádja nélkül aligha felel-
hetünk. Mondanom se kell, hogy nagyon 

szeretjük egymás művészetét minden 
szerepben Hegedűs Gyula és 

H e g e d ű s Gyuláné. 

Hegedűs Gyuláék otthon 
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A Nagymama premierjét — amikor énekes 

szinmű lett Csiky darabjából — Újházi Ede való-
sággal sirva hallgatta végig. A mester nagyon 
meg volt hatva Blaha Lujza csodálatos művé-
szetétől, ugy, hogy valósággal megeredt a könnye. 

Az első felvonás után ő volt az első, aki 
felsietett Blaha Lujza öltözőjébe gratulálni. 

— Lujza, te . . . te . . . te isten 
— Na, na Edus! — kiáltott nevetve Blaháné 

és megfenyegette a Mestert — jó hogy végre ki-
nyögted, mert már biz'isten azt vártam, hogy 
szokásod szerint az következik, hogy „te . . 
te . . . — marha !" 

Feleségemet nagyon szeretem a "Royal 
színpadán, de az anya-szerepkörön fogom 
legjobban szeretni. 

Király Ernő. 

Ä Hemtudomka premiérje még nincs 
itt, de én ugy érzem, hogy a Nem-
tudomkában fogom legjobban szeretni 
a férjemet. K. Solti Hermin. 

i 
Király Ernőék otthon. Mészöly felv. 
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Újházinak egyszer egy fi;;tal szinész boldogan 
mutatta a menyasszonya arcképét. A menyasszony 
rendkívül csúnya volt, de hát a Mester nem akarta 
kedvét szegni a fiúnak és valami olyast mondott, 
hogy a fiatal vőlegény sugárzó arccal tette zsebre 
a fényképét. 

Odamegy valaki Újházihoz és megkérdi : 
— Mit mondott, Mester, annak a fiúnak a 

menyasszonyáról, hogy így meg van elégedve? 
A Mester elneveti magát. 
— A menyasszonyáról nem szóltam én egy 

árva szót sem. 
— De hát akkor mégis, miért volt olyan 

boldog ? 
— Tudja kérem, — szólt Újházi — nekem 

uj módszerem van. Hiszen tudjuk, milyen kelle-

metlen az, ha valaki a menyasszonya arcképét 
mutogatja és véleményt kér. Még jó, ha szép a 
leány. Az ember azt mondja : „Szép, gyönyörű 
szép" és az ügy el van intézve ; de ha véletle-
nül csúnya a leány, mint a jelen esetben is, ak-
kor a tapintatos embernek valósággal tojástáncot 
kell járnia, ha nem akar a vőlegénynek kelle-
metlen igazságokat mondani. Némelyek azt mond-
ják ilyenkor: „Érdekes arc !" Mások igy kiálta-
nak fel: „Pompásfotográfia !" A legelkoptatottabb 
frázis, amiért a jóravaló vőlegények már pofozni 
szoktak, ez : „Sok jóság sugárzik ki a szemé-
ből !" Az én módszerem azonban kitűnő. Ezt al-
kalmaztam most is. 

— És mi az ? 
— A vállára ütöttem a fiúnak és igy kiáltot-

tam fel : „Mégis csak pompás fickó — maga !" 

Nagyon sok alakítása van a feleségem-

nek, amit különösen szeretek, de mégis 

talán legjobban a Róza néniben tetszik 

nekem. 

T Ö R Z S J E N Ő . 

A Sasfiók . . . A Sárga li l iom . . . 
Az orvosok . . . de talán mégis irikább a 
Hamlet . . . vagy a Blanco Posnet. Hiszen 
mind gyönyörű és nem is tudom, melyikben 
tetszett legjobban. 

T . FOR RAI R Ó Z A . 

Törzsék otthon. 
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Amikor a Gundelt még Vampeticsnek hívták, 
Újházi Ede volt akkor is a vendéglő disze és 
fénye. Egy nyári estén egy fiatal festőművész 
tréfát 'akart csinálni abból, hogy Újházi a ven-
déglő királya. Kapta magát és fölvitte levesét a 
terraszon ebédelő Mesterhez. 

— Mester, — mondta — panaszom van a 
vendéglő ellen. Legyet találtam a gombalevesben. 
Itt van ni. 

— Jól van, fiam — mondta a Mester. — Te 
találtad ? 

— Én. 
— Bravó ! Nagyon szép tőled, hogy idehoz-

OTUÁZÍ ÉLET 
tad nekem, Más ember ezt eltitkolta volna. De 
te megtaláltad és elhoztad, há t csak tartsd meg 
becsületességed jutalmául. 

* 

A Mester fiatalabb éveinek egyik legszenzá-
ciósabb és legmegindítóbb szerepét „A minisz-
terelnök előszobájában" cimü darabban játszotta. 
Egyszer egy délelőtt csomagot hozott Újházinak 
a posta. A csomagban mindössze egy nedves 
zsebkendő volt és egy pársoros kísérőlevél. A 
kísérőlevél igy szólt : 

„Elküldöm ezt a zsebkendőt, amelyet tegnap 
este tele sírtam. Maga drága, ragyogó művész." 

Melyik szerepében tetszett nekem 
legjobban a feleségem ? 

Hosszú, nagyon hosszú kérdés. Még 
hosszabb lenne rá a válasz, ha ugy a 
szivem szerint adnám meg. így azon-
ban csak annyit, hogy nekem a Shaw 
Warrenné asszony mesterségében tet-
szettlmeg. Ezután már egész egyformán 
tetszett a Bródi, Molnár, Biró nagyszerű 
darabjaiban éppen úgy, mint Hatvany 
nagy sikerű darabjának, a „Híreseknek" 

Matild szerepében. Ha azonban azt 
mondanám, hogy a többiben kevésbbé 
tetszett, ugy tudva valótlant állítanék. 

Raj nay Gábor. 

Melyik szerepében tetszett nekem 
legjobban az uram? 

A feleség, kritikus és színésznő 
pártatlan szemével nézve: a Móricz 
«Sári biró»-jában és legfőképpen «A 
faum-ban. 

R. Gombaszögi Frida. 

Rajnayék otthon. 
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Valahol vidéken szerepelt két estén a Mes-
ter és a direktor köryöigött, hogy maradjon o 
harmadik estére is és játsza el bölcs Náthánt. 

Minthogy azonban másnap este fél tiz 
óra tájban feltétlenül el kellett utaznia, sehogy 
sem akarta a direktor indítványát elfogadni, aki 
hogy korán vége legyen az előadásnak, nagy 
húzásokkal akarta a darabot előadni. Addig si-
ránkozott azonban, mig végre nagynehezen bele-
egyezett a megkurtított előadásba. 

Másnap este gyorsan lepergett előadás után, 
a Mester már kocsiba akart szállani, amikor 
a „helybeli intelligencia" a patikus vezetésével 

küldöttségileg jött megköszönni a felejthetetlen 
z.nházi estét. 

Újházi türelmetlenül hallgatta a szónokot, 
mert alig néhány perc választotta már el a vo-
nat indulásától, amikor hirtelen felugrott a ko-
csiba és félbeszakította a szónokot. 

— Uraim, — kiáltotta a kocsiról — a beszéd 
másik felét csak akkor hallgathatom meg, ami-
kor én is el mondom önöknek a Bölcs Náthán 
másik felét. 

Intett a kocsisnak, aki a lovak közé csapott 
és a meglepett küldöttség csakhamar messze 
maradt a háta mögött. 

Melyik szerepében tetszett nekem 
legjobban a feleségem ? és 

Melyik szerepében tetszett nekem 
legjobban az uram ? mi egy kérdéssé 
sűríthetjük, eképpen : 

Melyik szerepünkben tetszettünk meg 
legjobban egymásnak? 

A válasz pedig erre: „A Regény e-

seku-ben, mert ebben játszottunk először 
egymással és ez a játék vezetett azon 
házassághoz, melyet mindkettőnknek 
mindezideig semmi oka sem volt meg-
bánni. 

Dezső József és felesége 
Ligeti Juliska. 

Dezsőék otthon. 
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A Mester egy vidéki színtársulatnál vendég-
szerepelt és két vendégföllépése között volt egy 
este, amikor nem játszott. Unalmában végignézte 
az előadást, még pedig nem a nézőtérről, hanem 
kulisszák mögül. Schiller „Teli Vilmos"-át ját-
szották. 

A mucsai Teli éppen azt a hires monológot 
szavalta, amely igy kezdődik: „E szlik ösvényen 
kell jönnie". . . De roppant emelt hangon mon-
dotta, sőt valósággal bömbölt a közönség felé 
fordulva. Újházi Ede nem birta tovább, a kulisszák 
széléhez lépett, a kezeiből tölcsért csinált és 
ugy suttogta be a színpadra, a szinész felé : 

Marha ! Ne bömbölj olyan hangosan, mert el-
riasztod Gesslert. Akkor aztán lesheted itt holnap 
reggelig! . . . 

* 

Ez a jóizü történet vándorszínész korában 
esett meg Újházival. Egy derék csizmadiamester-
nél lakott a művész. Reggelenként, amikor Új-
házi elment hazulról, a csizmadiamester sohasem 
mulasztotta el megkérdezni tőle : 

— Hova megy, művész ur ? 
— Próbára ... felelte Újházi minden reggel. 
Mikor már vagy két héten keresztül minden 

áldott nap ezt a választ kapta a csizmák atya-
mestere, egyszer csak nem állotta meg szó nélkül : 

— Ugyan mi az isten csudáját próbál annyit 
a művész u r ? Ha látja, hogy nem megy, miért 
nem hagyja inkább abba ? ! 

* 

A Nemzeti Színház egyik főpróbáján történt, 
hogy Márkus Emilia, mielőtt a függöny felment 
volna, odalépett a sugólyuk elé és leszólt a 
súgónak. 

Kérem, nekem ne súgjon az előadáson. Olyan 
jól tudom a szerepemet, hogy csak zavar, ha sug. 

Utána Gál Gyula adta ki utasításait: 
— Nekem csak az első szavakat adja fel. 

Többre nincs szükségem. 
Amikor már az összes szereplök megadták a 

kellő utasításokat, Újházi is odalépelt a súgóhoz. 
— Nekem — szólt — csak súgjon fel minden 

szót pontosan és hangosan. Majd én meghányom-
vetem magamban, hogy mit közöljek a szövegből 
a közönséggel. 

1918. 
(Biró Lajos a Magyar Színházban.) 

Bíró Lajosnak, a „Sárga Liliom", 
a „Rablólovag" és az „Utolsó 
Csók" diadalmas szerzőjének 
új és talán mindeneknél izgal-

masabb drámája kerül szinre szombaton 
este a Magyar színházban. A darab cime : 
„ 1 9 1 3", s ebből az ominozus évszám-
ból már kiérzik ennek az esztendőnek 
minden idegizgalma és feszültsége. 1913. 
elején pusztító háború rémei fenyegették 
a monarkiát és a határra tolt hadtestek 
minden pillanatban ütközetre készen áll-
tak az ellenséggel szemben. Ebből az 
önként adódó drámai helyzetből ragad ki 
Biró Lajos egy drámára valót. S ahogy 
megcsinálta, valóban egyike lesz az esz-
tendő legszenzációsabb színpadi termékei-
nek. Biró Lajosban az éles szemű újság-
író és a pompás fantáziájú iró egyesült. 
S e két kiváló sajátsága teszi, hogy új 
darabjában szerencsésen egyesül a reális 
szituáció a drámai erővel. De legokosabb 
lesz, ha magát a cselekményt mondjuk el 
ennek az állításunknak igazolásául. 

A darab lent játszik egy délvidéki vá-
rosban, ahol egy mozgósitott hadtest várja 
Westerland tábornagy parancsnoksága 
alatt a háborús parancsot. Westerland 
tábornagynak (Vágó) van egy gyönyörű 
leánya (Gombaszögi), aki szerelmes Törő 
mérnökbe (Csortos). Törő nem közönsé-
ges ember. Szociálista elvei miatt le kel-
lett mondania tiszti rangjáról és ő maga 
hirdeti, hogy: „hazátlan bitang vagyok!" 
A hazátlan bitangra azonban most szük-
sége van a hadseregnek, mert föltalált 
egy rettentő erejű robbantószert, amelyről 
bebizonyosodott, hogy amely hadsereg 
e robbantószer birtokában van, az tönkre-
silányithat minden más hadsereget. 

Westerland tábornagy estélyén kezdő-
dik a darab. Megérkezik a hadügyminisz-

KRTÓ DÁNIEL budrpest, 
B Ő R Ö N D Ö K L E G O L C S Ó B B 1 X ' 1 ' W ^ ' 1 1 N 1 L . . 
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terium sürgönye, amely 5 millió koronát 
igér Törő mérnök találmányáért. De Törő 
mérnök már az idegen hatalommal is tár-
gyal. A város tudniillik tele van kémek-
kel és vezérük Theodor kapitány (Tarnay), 
aki erősen emlékeztet Rédl ezredes alak-
jára. Theodor egészen elkábítja Törőt, 
25 millió koronát igér a találmányért és 
a mérnök nem tud ellenállni a csábitó 
szónak. Nyiltan megmondja Westerland 
tábornagy előtt, hogy robbantószerét el-
adta az idegen hatalomnak, amely alatt 
minden valószínűség szerint Oroszorszá-
got érti a szerző. 

— Ezt ön megteheti — mondja a tábor-
nagy — de vegye tudomásul, hogy e pil-
lanattól kezdve fogoly. Ezt a házat további 
rendelkezésig el nem hagyhatja. 

Ebben az izgalmas helyzetben Theodor 
kapitány azt tanácsolja a mérnöknek, hogy 
szökjék meg. Ő majd színleges alarmot 
fúvat, de egérutat nyújt a szökevénynek, 
aki magával fogja vinni a szerelmes 
Beatricet is. A leány tudniillik nem akarja 
elhagyni szerelmesét, mert fél, hogy mind-
örökre elveszti és titkon azt is reméli, 
hogy visszahódíthatja őt a hazának. A 
szökés tényleg sikerül. A fiatalok auto-
mobilja elrobog, Theodor későn fúvatja 
az alarmot s a két szerelmes autója messze 
robog már, amikor Törzs, aki egy főhad-
nagyot játszik, egy csapattal üldözésükre 
indul. 

A második felvonás a határszélen, az 
ellenség előőrsén történik. Beatrice addig 
könyörög, amig Törő megérti, hogy nem 
szabad feláldoznia hazáját semmi pénzért. 
De ekkor már késő, mert az idegen tisztek 
fogolynak nyilvánítják a mérnököt, aki 
szökésében magával vitte halálosan beteg 
asszisztensét is. Az ajtó előtt katonák 
állnak, s a helyzet éppenséggel kétségbe-
ejtő, amikor az asszitens igy szól : 

— Az én életemért úgysem kár. Én 
kifogok rohanni az ajtón, a katonák engem 
fognak agyonlőni, ön pecíig meneküljön 

a zűrzavarban a kert felé. Csak arra 
kérem, gondoskodjék gyermekeimről. 

S a másik pillanatban durran a katonák 
j puskája, az asszisztenst agyonlőtték, mig 

Törő csakugyan elmenekült. De ott marad 
Beatrice. És most következik a darab 
egyik legizgalmasabb jelenete. Az orosz 
tiszt terrorral próbál Beatrice lelkére hatni, 
hogy mondja meg, merre menekült a 
mérnök? Azt mondja, hogy ha nem vall, 
akkor odadobja a szereleméhes és brutális 
katonáknak. Az izgalom a végsőkig tor-
nyosul, a leányt már megragadják a 
katonák, amikor az üldöző csapat élén 
megérkezik Törzs, a főhadnagy és ki-
szabadítja a leányt. 

A harmadik felvonásban Törő és 
Beatrice otthon vannak ismét és lelep-
lezik Theodor kapitányt, akinek, hogy 
elkerülje bünhődését, revolvert lopnak a 
szobájába. És evvel a revolverdurranással 
zárul a darab. Theodor agyonlövi magát 
és — 1913-nak vége. Egészen bizonyos, 
hogy ez a darab akkor is hatalmas sikert 
aratna, ha nem emlékeztetne az év sok 
rendkívül izgató aktualitására, mert mint 
dráma kerek, egész és megokolt, amellett 
Biró csodálatosan fegyelmezett technikájá-
val van felépítve. A főpróba közönsége 
szinte elkábult az 1913. hatásaitól és mi 
sem természetesebb, hogy a premier 
igazolni fogja főpróba közönségének 
Biró Lajosra való rendkívül hízelgő 
ítéletét. 

„Arc festés színpadra" 
gazdagon illusztrált szakkönyv megjelent 

Ezen könyvből minden szakember köny-
nyen elsajátíthatja a színpadi arc festés 
művészetét és a különböző szakáilak és 
===== bajuszok ragasztását. = 

A mű bolti ára 2 korona. 
Megrendelhető a szerzőnél utánvétellel is. 

König Károly szakirónál, (Darosuásá rhe ly t . 
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Az Operaház műsora 
karácsony után. 

Az Operaház karácsony után való 
programmja felől munkatársunk kér-
dést intézett Hevesi Sándor dr.-hoz, 

az Operaház főrendezőjéhez, aki az Opera-
ház szezónjának második feléről a követ-
kezőket mondotta: 

— Az Operaház vezetőségét több opera 
felujitása, több repertoárdarab uj inszce-
nálása és néhány újdonság bemutatója 
foglalkoztatja. Hogy ezek közül melyekre 
kerül sor már ebben az évadban, előre 
megmondani nem tudom. Valószínű, hogy 
valamennyivel elkészülünk, lehet azonban, 
hogy néhány a jövő évadra marad. íme 
a lista: 

1. Massenet: Manon (repríz). 
2. Schumann-balett (bemutató). 
3. Weber: Oberon (bemutató). 
4. Mozart: Don Juan (repríz). 
5. Mozart : Bastien és Bastienne (be-

mutató). 
6. Mozart: A színházigazgató (be-

mutató). 
7. Mozart: A varázsfuvola (repríz). 
8. Wagnei : A Rajna kincse (repríz). 
9. Wagner : A Walkür (repríz). 

10. Wagner: A nürnbergi mesterdalnok 
(repríz). 

11. Wagner: Lohengrin (repríz). 
12. Bizet: Carmen (repríz). 
13. Massenet: Werther (bemutató). 
14. Verdi: Álarcos bál (repríz). 
15. Radnai Vilmos: Az infánsnő szü-

letésnapja (bemutató). 
16. Bartók Béla: Ballett (bemutató). 
17. Kicolai : A windsori víg asszo-

nyok (repríz). 
18. Bizet: Djamilih. 
19. Domieth: A szerelmi bájital. 
A Manon reprize inkább csak szerep-

lőkben hoz ujat. A címszerepet Hajduné 

Ilonának osztottuk ki, Des Grieux Paccani 
lesz, Lescaut Parvis, Des Grieux atyja 
pedig Szende. Rendezésben nem lesznek 
számottevő újítások, persze, mint minden 
előadáson. A Manonén is akad sok retu-
sálni való. A zenei betanítás munkáját 
Szikla Adolf végezte. 

A Schumann balett szövegét én csi-
náltam. Kerete egy nagyon öreg házaspár 
házassági évfordulója, amelyen csupa öreg, 
nagyon öreg ember van jelen. Az öregek 
visszaemlékeznek gyermekkorukra. Valaki 
a zongorához ül és a Trämerei eljátszá-
sába fog. A melódiát a zongorától átveszi 
a zenekar és ez az átvezető zene a má-
sodik képhez, amely a társaságot ugy 
mutatja be, mint gyermekeket egy óriási, 
biedermeier-kertben, játék közben. A har-
madik kép szine : ugyanaz, mint az elsőé. 
A zenét Schumann zongoradarabjai közül 
válogattuk össze, a gyerekdarabokból, 
Kinderscenen, Album für die Jugend, 
Kindersonaten stb. gyűjteményekből. Ösz-
szesen 32 zeneszámból áll a balett mu-
zsikája. A hangszerelés Rékai karmester 
munkája, a díszleteket Bánffy gróf készíti. 

Weber Oberon-ját káprázatos diszlete-
zéssel mutatjuk be. Ezt az operát Kerner 
István tanítja és Bánffy gróf diszletezi. A 
szereposztás a következő : 

Oberon — Sz. Marschalkó Rózsi 
Reziales — Sebők Sarolta 
Puck — Bársony Dóra 
Hüon — Székelyhidy Ferenc 
Seraznim — Gábor József 
Fatimeles — Váradi Margit. 
A darabban van néhány csak beszélő 

szerep, ezekre a Nemzeti Színházból fo-
gunk kölcsönkérni személyesitőket. Obe-
ront — második szereposztásban a szín-
ház tehetséges fiatal énekesnője : Havas 
Györgyike is énekelni fogja. 

A Mozart-ciklus az idén három szám-
mal gazdagodik. Teljesen uj szereplőkkel 
és díszletekkel játszuk a tavasszal a Don 

Az 1896. évi ezred-
éves orsz. kiállí-
táson arannyal és 
díszoklevéllel ki-

: tüntetve. : : 

KÖNIG JÓZSEF 
MELL- ÉS VÁLLFÖZŐ-KÉSZITŐ 

BUDAPEST,IV.,KOSSUTH LAJOS-U.l. 
(Ferenc iek-bazár udvarában. )  

Megrendelések di-
vat szerint, mérték 
és rajz után pon-
tosan készíttetnek. 
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Giovannit. A címszerepet Szemere Árpád-
nak osztottuk ki. A többiek: 

Donna Anna — Sebők 
Donna Elvira — Medek 
Zerlina — Hajduné és B. Kosáry E. 
A kormányzó — Venczel 
Leporello — Szende. 
A Varázsfuvolát is változtatásokkal ad-

juk az idén, a két utolsó kép dekorációi 
helyett ujakat alkalmaztunk, uj lesz Ta-
mino szerepében Székelyhidy. 

Bemutatunk két egyfelvonásost a Bas-
tien és Bastiennet és A színházigazgatót. 
Ezekre vonatkozólag még nem történtek 
intézkedések. A Don Giovanni, A varázs-
fuvola, a Bastien és Bastienne, A színház-
igazgató mellett, természetesen sorra fog 
kerülni a ciklus folyamán A szöktetés a 
szerályból és az Ámor játékai is. 

Sokan kifogásolták, hogy az Operaház 
játékrendjéről leszorult Wagner. Szívesen 
elismerjük, hogy ma nem foglalja el azt 
a helyet, amely megilleti. Mi azonban 
újraszerveztük a színházat és együttesün-
ket nem állíthattuk azonnal a legnehezebb 
feladatok elé. Hogy azonban nem feled-
keztünk meg a Wagner-zenedrámákról 
sem, bizonyítja, hogy három nagy és 
nehéz dalmű teljesen uj betanítását illesz-
tettük ez évi programmunkba. Sorra kerül 
még az idén 

A Rajna kincse, 
A Walkür és 
A nürnbergi mesterdalosok. 

A Rajna sellőit legjobb énekesnőinkkel 
játszatjuk : Sándor Erzsivel, Sebők Sarol-
tával, hogy ki lesz a harmadik, még nem 
tudom. A Walkür szereposztása a követ-
kező : 

Siegmund — Burrián és Környey 
Sieglinde — Medek és Sebők 
Hunding — Venczel 
Brunnhold — Haselbeck 
Wotan — Rózsa. 

A legközelebbi reprizek egyike a Car-
mené. A szereposztás.: 

Carmen — Szamosi és Dömötör 
Don José — Környei és Burrián 
Escamilló — Rózsa és Szemere 
Micaëla: Buttykayné és Hajduné. 
Távolabbi feladatok : Massenet Wether-

jének a bemutatása. Ezt az operát Tangó 
tanitja és Bánffy gróf diszletezi. Azután 
Donizetti vigoperája A szerelmi bájital, 
itt Sándor Erzsi és Székelyhidy jutott 
nagyobb szerephez. 

A legközelebbi reprizek: 
Az álarcos bál, Környey Béla, Szemere 

és Sebők éneklik a főbb szerepet, az uj 
fordítás Zoltán Vilmos munkája. 

Djamileh, Bizet egyfelvonásosa, Szé-
kelyhidyvel és Marschalkó Rózsival é s£J 

A windsori vig asszonyok. Falstaff 
Venczel lesz, a két hölgy Sándor Erzsi 
és Váradi Margit. Ezt a reprizt Ábrányi 
Emil készíti elő. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c n a 
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gyobb művészeinek s elismeréssel mond-
juk, olyan ambícióval játszották őket, 
mint a legnagyobb szerepeket. Rákosi 
Szidi, az öreg királyné és Gyenes az öreg 
király szerepében csupa kedves meleg-
ség és vidám jóság. Rózsahegyi, Szőke, 
Mikrényi parasztbojtárjai mintha a nagy 
pusztáról jöttek volna el. Jászai Mari 
öregasszonya, Rajnai fürge táncos hajdúja, 
Bakó betyárja, Bartos öreg parasztja, 
Mátrai Erzsi király leánya, Ligeti Juliska 
tündérkirálynéja, Demjén Mari cigány-
asszonya, mind egy-egy remek. És a 
gyermekek. A bájos, kacagó és tréfáló 
apróságok. Csókolni valóak. Különösen a 
kis Szakváry Vilma, ez az ennivaló kis 
müvésztalentum mind között a legbájo-
sabb és a legszebb. Ivánfi gazdag ren-
dező művészete adott nagyszerű keretet 
az óriási sikerhez 

Az egyszeri l<irdlyíi. 
— Szép Ernő a Nemzetiben. — 

zép Ernő bájosan megható szín-
játékát már mult heti számunk-
ban részletesen ismertettük s 
most csak annyi hozzátenni va-
lónk van, hogy a bemulató és a 

nagy siker minden várakozásunkat felül 
multa. A premier lázas hangulatának köz-
vetlen impressziója alatt állapítjuk meg 
itt, hogy Az egyszeri királyfi a publikum 
részéről a legszeretetteljesebb és legmele-
gebb fogadtatásban részesült. A mese 
naiv bája és mélységes hangulata teljesen 
megfogta a közönség szivét, a ragyogó 
kiállítás elbájolta a szemét s mindezekért 
bőségesen kijutott a csattogó, zugó taps-
elismerés szerzőnek, színháznak és szí-
nészeknek egyaránt. 

A siker tehát Szép Ernő diadalát hir-
deti, de ebből tisztes és megérdemelt fele-
rész illeti meg a szereplőket, akikegytől-
egyig remekeltek nehéz és komplikált 
feladataikban. A két főszerepet Mészáros 
Alajos és Pethes alakították s mindketten 
sikerekben gazdag művészpályájuk leg-
nagyobb diadalát érték meg ebben a két 
pompás szerepben. Mészáros Alajos, a 
királyfi, csupa fiatalos báj, szépség, mély 
őszinte érzelmesség, férfias erő és gració-
zitás. Meleg és ragyogó szinü organuma 
néhány szép dal strófában ép oly 
őszinte hatással volt j^szben, mint sze-
repének prózát részeiben. Pethes öreg és 
magyaros halálalakja Dürer és és Hogarth 
remekeire emlékeztet : artisztikusan mély 
és nagy hatású ez az alakítás, melyben 
megrázó szépség és kedves humor forr-
nak össze csodálatos egységgé. 

A két nagy szerepen kivül csak ap-
róbb feladatok jutottak a Nemzeti legna-

SZINHAZ UTAN A GAMBRINUSBA MEGYÜNK! 

Ha színházba megy, okvetlen puderozza be magát minden hölgy, 
mert ezáltal megvédi arcbőrét a hideg ned-

/ ves idő, szél, stb. befolyása ellen, azon-
kívül szép, üde arcszíne lesz, de csak akkor, ha jo és megbízható pudert használ. Mi legjobban 
ajánljuk a Kriegner-féle akácia-pudert, mely dobozonként 1 K-ért fehér, rózsa vagy krém színben 
minden gyógyszertárban és drogériában kapható, de csak Kriegner-félét fogadjunk el. Postán 3 dobozt 

3 K-ért franko küld az egyedüli készitő : Kriegner-gyógyszertár, Budapest, IV., Kálvin-tér. 
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Nemzeti-Színház. Az egyszeri k i rá ly f i . 
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Alexy felv. 



HAMLET 
Egy angol iró mon-

dotta: Ha a világon nem 
lenne olyan ember, aki 
nem látta a Hamletet — 
ezerszer boldogabb 
lenne a világ és ezer-
szer kevesebb lenne a 
rossz ember. Mikor tar-
tunk azonban itt, ennél 
a csodálatos álomnál? 
Mikor zeng végig min-
denki szivében Shakes-
peare imádni való és 
dübörgő zenéjü drá-
mája ? Pár évvel ez-
előtt merő utópiának 
hittük még ezt, de ma 
látnunk kell, hogy nem 
is nagyon utópisztikus 
dolog ez. Látni pár 
hét múlva mindenki 
fogja már a dán királyfi tragikus histói íajat, látni fogja mindenki, r-ert ahova nem jut el a könyv, 
az újság vagy a hordókra rakott színpad: oda eljut a film, s eljut most a fény szárnyán Hamlet 
dán királyfi tragédiája is. 

A sok moziszenzáció ugyan elfásithatta már a közönséget, de nem hisszük, hogy akadjon olyan 
ember, aki ennek a szenzációnak a mérhetetlen jelentőségét nem ismerné fel. 

A Gaumont-gyár, a 
világ egyik legnagyobb 
filmvállalata szerezte 
meg az egész világra a 
Hamlet előadási jogát. 

A Shakespeare m i 
filmdramatizálására egy 
direkt e célból alakult 
angol társaság vállal-
kozott, s leszerződtették 
a két leghíresebb angol 
színészt G. Forbes-
Robertson-1 és Ger-
trude Elliott-ot a két 
főszerepnek, Hamle tés 
Ofélia szerepeinek el-
játszására 

A csodálatosan szép 
skót és dán vidékekre, 
a meghatóan finom és 
borongós tájakra men-



angol színpadokon. 
.Partnere, a_csodaszép Gertrude Elliott szintén mellette áll úgy hirnév, mint művészet dolgában. 

___Egyes jelenetek külön irodalmi szenzációk lesznek. A Hamlet hajóútja például oly hűséggel van 
Megcsinálva s oly szép, hogy minden egyes kép valami ódon metszettel ér fel. 

A Qaumont-filmgyárnak, amelynek védnöksége alatt készült a film, a legnagyobb áldozatokat kel-
lett nyújtani, hogy igy sikerüljön a film. Maguk a felvételek több mint háromszázezer shillingbe 
kerültek a színészek 
eddig példátlanul ma-
gas gázsiján kívül. Nem-
csak üzleti szempontok 
vezették azonban a gyá-
rat amikor megszerezte 
Hamletet, de az a tudat 
is, hogy a kuiturának 
tesznek igen jelentős 
szolgálatot, lia a világon 
»inüenkivel megismer-
tetik e fönséges tra-
gédiát. 

• Pár hét múlva jele-
nik meg Budapesten a 
Hamlet, de már most 
konaiatailiató, hogy filip 
»egjelenese elé ilyen 
várakozással nem né-
zett még sohasem a 
közönség. 

Y J Í I U A 4 U ' . l 

A FILMEN, 

^ m i 

tek el játszani Hamletet. 
Itt diadalmaskodik fő-
képen a moziszinpad 
technikája a színpadé 
felett. Mindazok a jele-
netek, amelyek nincse-
nek meg a színdarabban 
a szinpad nehézkessége 
miatt: itt híven elját-
szattak. A mozidarab 
Hamlet utóiéri mindaast 
az illúziót, amely nem-
zedékek agyában ért 
meg. 

Hamlet személyesi-
tője.G Forbes-Robert-
son csodálatosan nagy 
e szerepben, amely 
annyi diadalt hozott 
számára a legelőkelőbb 
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A „Kultura" jegyében. 
A maga nemében páratlanul érdekes, 

nagyszabású vállalkozás indult meg e hó 
19-én, Budapesten. A vállalkozást nem 
előzték meg nagyhangú reklámok s talán 
ez az egyik legkomolyabb bizonysága 
annak, hogy a Pedagógiai filmgyár, 
amelyről itt szó lesz, tényleg olyan nagy 
kulturális haladást fog jelenteni, mint 
amennyi reményt fűznek hozzá a hiva-
talos körök s azok, akik a vállalkozás 
megalakulását elejétől fogva szemmel ki-
sérték. 

A Magyar Tanitók Otthonának kinizsi-
utcai helyisége már tavaly is egyik első-
rangú tényezője volt az ifjúság nevelésé-
nek. A vállalkozás ezúttal is a Magyar 
Tanítók Ottonának égisze alatt történik s 
ha csak a vállalat élén álló korifeusok 
névsorát átfutjuk, bizonyosra vesszük, 
hogy a grandiózus alkotás, amely mére-
teiben a művelt Nyugat bármelyik ha-
sonló intézményével vetekedik, hamarosan 
erőteljes kulturtényezővé növi ki magát. 
A Pedagógiai filmgyár színházat és mozit 
ad az ifjúságnak. A moziban lejátszásra 
kerül mindaz, ami az ifjúság tanulmányai-
ban való előrehaladását szórakoztató mó-
don megkönnyiti és élvezetessé teszi. 
Ifjúsági színdarabok és szkeccsek fogják 
tarkítani a műsort, amelynek összeállítá-
sán Ágothai Béla elnök, székesfővárosi 
szakfelügyelő, Virányi Jenő igazgató, 
Kacsóh Pongrác művezető, Lewiczki 
Aladár, a filmgyár igazgatója, Albrecht 

István titkár és Mosdósi Imre kir. taná-
I csos, a pedagógiai-bizottság elnöke fára-
I doznak. Ez a névsor a szakkörök előtt 

legerősebb biztositéka a Pedagógiai film-
gyár jövendő fejlődésének, hisz szaktudá-
suktól eltekintve valamennyien élesszemii 

j ismerői a gyermekiéleknek. 
De a közönség, amely bizonyára szin-

tén érdeklődésével fogja kitüntetni az új 
, vállalkozást, szintén bizalmat meríthet az 

itt felsorolt nevekből, amelyekkel külön-
böző vonatkozásokban gyakorta találko-
zott a napilapok hasábjain is. Virányi 
Jenő nevét pedig a „Színházi Élet"-ből 
ismeri a közönség. A Magyar Tanítók 
Otthonának ifjúsági színházában tavaly 
egy rendkívül bájos operettjét adták nagy 
sikerrel. Kiváló művészi érzéke, amely 
szaktudással párosul, ebben a keretben 
fog érvényesülni, különösen, amikor 
Ágothay Bélában olyan irányítóra taiált„ 

I aki egymagában is garanciát jelent a mü-
' intézet fejlődésére. 

Maga a vállalkozás — amely első-
sorban a tanulóifjúságra támaszkodik — 
számit a közönség támogatására is, 
annál is inkább, mert rendkivüli szolgá-
latokat fog tenni a közművelődés ügyé-
nek. Különben is a filmgyár úgy rendez-
kedett be, hogy létezéséről a külföld is 
tudomást vegyen, amihez bizonyára hozzá-
járul az is, hogy nem csak tudományos, 
de a magyar népéletből vett mozidarabjai 
föl fogják kelteni a külföld érdeklődését. 

N Í Í t Y ^ S Í t O ^ Ä W A N Y ! T A N G Ó H 0 Z . iourokra, piknikekre, bálokra, estélyekre f 
l m U l Ö n U V O Ü O D Z i U n 1 ! ajánl elsőrangú salon-vagy cigányzenekart, dí jmentesen: S 

NEMZETKÖZI HANGYERSENYÜGYNÖKSÉG S T ^ A Ï Ï Ï Î E ! | 
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Ninon de Lenclos. 
(Irodalmi moziszinjáték (kinemaszkeccs). 
Irta Edouard Stucken. Fordította és mozi-

szinpadra alkalmazta Siklósi Iván. 

A Napkirály udvarának kápráztató 
fényéből, romlott, de parfőmös levegőjéből 
és precienzködéséből veszi ki az uj mozi-
szinjáték a legromlottabb asszonyt, Riche-
lieu bíborosnak és a Napkirálynak gyö-
nyörűséges ágyasát: Ninon de Lenclost. 
A legszebb asszony, az örökifjú assszony 
tragédiája ez a darab. Díszes, gyöngéd 
és érzelmes történet ez, azokra a finom 
és bágyadt pasztellekre és gobelinekre 
emlékeztető, amelyek az akkori boudoá-
rokat díszítették. 

így jelzi a Corso mozi szinlapja a 
bemutatót : moziszinjáték. Tényleg a maga 
genrejében is uj műfaj ez. Nem az, amit 
általában moziszkeccs néven ismernek, 
mert drámai a cselekménye, s mert nél-
külözi az akcióknak a gyors perdülését 
és céltudatosságát, amely a moziszkeccset 
jellemzi. Edouard Stucken müve után 
Siklósi Iván fordította magyarra és dol-
gozta színpadra és mozira a színjátékot. 

Munkája sokkal több a fordítóénál, mert 
amit a Corso mozi előad, talán még fino-
mabb, még poétikusabb, mint maga az 
eredeti. És ahogy a kettős színpadra át-
dolgozta a finom cselekményü novellát, 
teljes színműíró kvalitásokról tett bizony-
ságot. 

A Corso mozi, amely egyike a főváros 
legelőkelőbb mozijainak, úttörő ezzel a 
teljesen uj műfajjal, de kétségen kivül áll, 
hogy sikert fog vele aratni. Publikumsikert 
épen ugy, mint irodalmit, mert abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy a leg-
jobb közönséget, az irodalmi szenzációk 
iránt legtöbb érzékkel birót mondhatja a 
magáénak. 

Ninon de Lenclost, XIV. Lajos udva-
rának legragyogóbb hölgyé Richelieu fe-
dezte fel. A nagy bíboros maîtresse volt, 
mielőtt a Napkirály közvetlen közelébe 
került volna. Itt ragyogott, itt uralkodott 
káprázatos pompában az asszony, akinek 
örökké tartó szépsége volt a tragédiája. 
Még ifjúságában fia született, akit egy 
esztendős korában elhagyott. Ez a fiu a 
későbbi Williers lovag, aki tizenkilenc 

Nemzeti-Színház. Az egyszeri királyfi. 
Mészáros Alaios (a királyfi) — Pethes Imre (a halán. 

Alexy felv. 

i 
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esztendős korában megismerkedik vele a 
nélkül, hogy tudná, hogy az udvar leg-
ragyogóbb szépségű maitresse-e, Ninon de 
Lenclos az ő édesanyja. A csodálatos szép-
ségű maitresse-be beleszeret, s amikor egy 
megrázóan tragikus jelenet során megtudja 
róla, hogy ő az édesanyja, öngyilkos lesz. 

Ez mélységes tragédiája Ninon de 
Lenclosnak. 

A Corso mozi elsőrendű művészgárdát 
szerződtetett a moziszinjáték eljátszására. 
A címszerepet a kiváló tragika Feld Irén 
játssza. A kornak tökéletes ismeretét ol-
vasztotta fel e nagyszerű talentumu színész-
nő egyéni, dus művészetében. Pompás 
alakítás a Ninon de Lenclos-é, még abban 
a sikerben dus repertoárban is jelentős 
lesz, amelyet eddig ért el a művésznő. 
Williers szerepét egy férfias szépségű és 
kitűnő talentumu fiatal szinész Pethő Pál 
játsza, akinek ez a szerepe biztos kezdete 
karriérjének, Pesti Kálmán és Székely 
Károly játszák a másik két férfi szerepet. 
Pesti Kálmánt ismeri már a közönség az 
Uj Szinpadbeli sok sikerű szerepléseiről, 
Székely uj ember még, de ő is, mint Pesti 
is kitűnő alakitást produkálnak. 

Gyermekek öröme. 
Akik ott voltak Komor Gyula és 

Stephanidesz Károly mulatságos és bájos 
gyerek darabjának első előadásán, kons-
tatálhatták, hogy tulajdonképpen csak 
gyerekeknek érdemes irni. A gyerek a 
leghálásabb publikum, mert megtalálja a 
közvetlen kapcsolatot önmaga és a szín-
pad között. Egy talentumos szerző kell, 
aki a gyerekek közbeszólását ki tudja 
provokálni és néhány ügyes szinész. akik 
a gyerekek kedvéért rögtönözni is tudnak 
és kész a legtökéletesebb, legmulatsá-
gosabb gyerek darab. 

Komor Gyula már biztos ösvényen 
halad, amikor szórakoztató gyerek darabot 
ir. Ő a cselekményt szépen megosztja a 
színpad és nézőtér között. Egy kis fur-
fanggal ugy csinálja meg a dolgát, hogy 

I a gyerekek is mindig azt akarják, amit ő 
akar. Ennélfogva mint a záporeső huüik 
a sok közbeszélés, utasítás a nézőtérről. 
És mennyi kacagás van! Hogy tud tap-
solni Komor Gyula közönsége ! Hogy tudja 
élvezni Stephenidesz karmester édes, 
pajkos muzsikáit! 

Az „Aladár nem szamár" Komor 
1 Gyula e zsánerű munkáinak legjobbjai 

közé tartozik. Példátlan sikerében és nagy 
népszerűségében azonban méltón osztoz-
kodnak a színészek is, akik közül külö-
nösen a Kemenes-Pallay pár aratott rend-

j kivül sok tapsot. 

PALAIS DE DANSE 
VI., Szerecsen-u. 3 5 K e z d e t e 10 ó r a k o r Telefon 120-77 

Decemberi favorit-müsor. A szezon slágere! COMTESSE DE 
VILLENEUVE indiai tüztáncosnö a „Buddha áldozata" cimü 
csodás táncmimodrámájában a párisi „Folies Bergeres* 
s z e n z á c i ó j a . Ferenczy Károly, Lónyay Piroska, Vera Rodin 
m o d e r n é l ö s z o b r o k , Simay István, Őrlette trio t a n g ó - c s o p o r t , 
Bradford?? s a többi attrakciók. Előadás után vidám 
táncmulatság reggelig. Jegyek elővételben az összes jegy-

irodákban és este 9 órától a pénztárnál kaphatók. 
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S Z É K E L Y A L A D Á R 

Vígszínház. — Aladár nem szamár. 
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Megadatott, /X 
Hogy benézhettünk ama rácson, 
Amelyen megtudtuk, 
Hogy kinek mit hoz a karácsony 
S mert egyesek 
A kíváncsiságtól égnek, 
Amit láttunk, 
Megsugjuk a közönségnek. 
Hát 
Láttunk egy fát, 
Amelyen — óh Gott! 
Ezernyi szép ajándék lógott, 
Hogy mi minden volt raita ? 
Csupa színházi fajta 
Ajándék, 
Látszik, kegyes volt az égi szándék. 
Már nem választ el 
Csupán csak pár nap, 
Majd meglátják 
Akik a Vi g be járnak, 
S aki látja az kábul, 
Mert a \/ig, mint egy harmonika 
Kitágul, 
Hogy a Mértföld kövek sikere végett 
Befogadhassa a közönséget 
S látunk egy másik ágot, 
Ahol más ajándék várja a világot 
Ezen az ágon hintáz 
Tiz uj kabaré-színház • 
S hogy feltűnjenek jól a szembe, 
Mind ott lesz egymással szembe, 
Amott, mint börtönéből a rab, 
Vígan kijön egy uj Molnár-darab, 
Amelynek tantiémje egy milliom, 
S híresebb lesz, mint a Liliom. 
A sok Eedák rajongóinak 
Szintén fölvirrad a jó nap 
S akik szeretik őt epedőn, 

mi ka rá 
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s ö n v f á n k . Látják majd színpadon 
És mozilepedőn. 
Márkus Dezsőnek, aki 
A jók közül is kivált, 
A karácsonyfa hoz egy Parsivá/t. 
Az egyik ágat sajnos letörte 
A tata, Tutyu és Pufi súlya, 
Am náluk sokkal szerencsésebb 
A Csortos Gyula, 
Az ő gavallériája meghatotta 
/4 z- eget 
S egy gummirádler visszahozta 
Az évi fölösleget lnek< 

Az is meghaladja 
A sablonos keretet, 
Hogy Beöthy, mint Magyar Király 
Uj pénzt veretett. 
E sok ajándék a fán maradt, 
A többi lent van a fa alatt 
S meghalkitom a szót itt, 
Mert kaptunk egy uj Bródyt, 
S amelyet mindnyájan szerettek, 
Egy uj nagyszerű operettet, 
Melyet a könyvön felsoroltak 
Koholtak 
Részben zenéből, részben szóból 
De ugyebár elég a jóból 
Elég az ajándék mára itt 
Egy uj szkeccsben látjuk Nyárait . 
S ekként mindenki ki el égül, 
Ezért végül 
Adjuk azt a tanácsot, 
Kiki szakítson le egy ágot, 
5 hogy boldogabb legyen a szép 
Ettől, ' tnap 
Tegye el karácsonyi ajándéknak 
A Színházi Élettől. 
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Boris Godunov. 

Az Operaház újdonsága uj világot tár fel a 
közönség előtt. Ez a zene és ez a történet a 
a világ egyetlen operájával sem mutat hasonló-
ságot, egyedül, rokontalanul áll az operairoda : 

lom történetében, megállásra és csodálatra kész-
teti publikumunkat, mert eddig soha nem látott 
tüneményt revelál előtte : az orosz geniet. 

A szerzője : Muszorgszkij, rég meghalt, 
korában kevéssé népszerű és kellően meg nem 
becsült komponista volt, akinek sajátos és tel-
jesen egyéni kifejezési nyelvét csak az utolsó 
évtized alatt ismerte meg a világ. A legmoder-
nebb mesterek hívták fel rá a figyelmet, a leg-
újabb franciák, akik egyik mesterüket és ősüket 
tisztelik a korpulens, alkoholista külsejü és ál-
modozó szemű orosz-lengyelben. 

Pestre csak két műve jutott el. Egy zene-
karunk játszotta A kopár hegyen c. szimfónikus 
költeményét és egy koncerten gyermekdalait éne-
kelte, évek előtt, de feledhetlenül, egy fiatal né-
met énekesnő. 

Az utolsó évek chef d'ouvrejét is diadalra 
vitték, a Boris Godunovot, amely Puskin hasonló 
cimü színművéből készült. A dalmű befejezetle-
nül maradt az utókorra, az orosz komponisták 
között levő testvéries barátság azonban arra kész-
tette az uj orosz iskola fejét, Rimskij Komatoffot, 
hogy egykor való barátja művét befejezze és 
nagyszerű szinpadismeretével helyenkint javítsa is. 

Így került a mű a nyugat színe elé és a 
címszerepben Saljapinnel tomboló sikert aratott. 

A meséje sok művész alkotásához szolgálta-
tott anyagot. A történet hőse : Boris Godunov, 
történelmi alak, Rettenetes Iván cár korában kor-
mányzó volt. A cári koronára vágyott. Megölette 
a trónörökös Demetriust még gyermekkorában 
és elfoglalta ura trónusát. Uralkodása delén 

azonban egy fiatal ember tűnt fel Ukrániában, 
aki Rettenetes Iván fiának adta ki magát és kö-
vetelte a trónt. A történelemből tudjuk, hogy a 
trónkövetelő igénye alap nélkül való volt, mert 
a cárevicset valóban elpusztította az orgyilkos 

! keze. Boris Godimov azonban ezt nem tudta 
ilyen bizonyossággal és ezért lelkiismerete marta, 
emésztette, végül pedig a halálba üldözte 

Ezt a megrázó, grandiózus lelkidrámát festi 
alá Muszorgszky zenéje. A zene igazi orosz faji 
muzsika, telve szláv neztelenséggel, paz?r ragyo-
gással, népies kolorittal, az orosz melódiák 
azonban egy végtelenül szenzibilis, finom és 
előkelő művész lelkén átszűrődve, egy ragyogó 
fantáziájú orkeszterművész szemeível stilizáltán 
és feldíszítve lépnek közönségük elé ! 

A mű előadása a legnagyobbszerű színház-
művészeti feladatok közé tartozik. Az Operaház 
óriás apparátust mozgósít a siker érdekében, 
csatasorba küldi első művészeit. A színpadot 
tündérkertté varázsolják Kéméndy Jenő meglepő, 
zseniális szinpadtervei, kosztümjei, csoportjai, a 

; zenei betanítás minuciózus pontosságáért. Tangó, 
a legnépszerűbb pesti karnagy, hetek óta küzd, 
hősen és diadalmasan, mint egy nagy hadvezér, 
négyszázfőnyi seregével. A rendezés és a fordítás 
munkája Hevesi Sándoré, a főszerepben művészi 
fejlődésének egy új határkövéhez érkezett el 
Szemere Árpád. A férfiszereplők közül Székely-
hidyről és Rózsáról, a hölgyek közül Sebők 
Saroltáról, Sándor Erzsiről. Kosáry Ernáról és 
Fodornérói kell megemlékezni a legnagyobb 
elragadtatás hangján. 

A zenei évad legnagyobb eseménye ez a 
premiér, véle a csúcspontot érte el az új rezsim 
reorganizációs munkája. 

SORRENTO 
KÁVÉHÁZ 
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A gladiátorok. 

APasquali filmgyár klasszikus, hatal-
mas filmjei között is legelső hely 
illeti meg a gyár új drámáját, a 

„Gladiátorok"-at, amelynek története Róma 
fénykorában játszódik le. Spartacusnak, 
a hős thrák királynak megrendítően szo-
morú sorsát, szerelmét és halálát játszák 
le e filmen a Pasquali nagyszerű fölvé-
teleiben. Spartacus thrák király húgával, 
ldamissal együtt Crassus római consul 
hatalmába kerül és gladiátor lesz ennek 
udvarában, mig huga a consul leányának, 
Emiliának rabszolganője lesz. Emilia azon-
ban szerelmes a gyönyörű termetű hősbe, 
aki nagyszerű küzdelmeivel és fényes lelki 
tulajdonságaival urának becsülését is ki-
érdemli. 

Egy estén Crassus azt kivánja Spar-
tacustól, hogy álljon ki küzdelemre Armo-
ricussal, aki Spartacus húgának, Idamis-
nak vőlegénye. Spartacus nem teljesiti a 
parancsot, föllázad és Róma valamennyi 
gladiátorát föllázitva, tábort üt velük egy 
fennsíkon. Megütközik az ellene küldött 
római sereggel és csel segítségével diadalra 
viszi a gladiátorokat. Spartacus békét 
kötött és keresztül vitte, hogy minden 
rabszolgát és gladiátort felszabadítsanak. 
Ekkor azonban Noricus nevű vetélytársa 
bosszút esküszik ellene, elteszi Idamist 
láb alól és Spartacus ellopott kardjával 
orvúl megöli Crassus konzult és bevá-
dolja Spartacust, hogy ő volt Emília 
apjának gyilkosa. 

Spartacust arra ítélik, hogy vadállatok 
tépjék szét : Sorsa be is teljesül és Emilia 
csak akkor értesül ártatlanságáról, amikor 
már széttépték a vadállatok. Természete-
sen a valódi bűnös is elveszi méltó 
büntetését. 

Ez a gladiátorok rövid meséje, amely-
hez szinte lehetetlen elképzelni azt a 
korhű milliöt, amelyben a Pasquali fel-
tálalta ezt a poétikus, drámai történetet 
A kép képviselője Magyarországon az 
Általános Mozgóképipari részvénytársaság. 
A gladiátorok már a jövő héten szinre-
kerül a Mozgókép Otthon elegáns és 
tágas helyiségében. 

\ 

Sftródy J/Cifísa. 

JMit a 9esti Jfapfóh'ar. 
(9fvassáf a £föródyt, 

Sudjáf;, fiogy szeíTemévef ftódit. 

ofőt bódít, 
SzenÁ'ivüf nemcsak szerzc, 

mint ffritifíus, 
Qirek't cserző, 

fevágja a dórét 
és £icserzi a Sörét 

és főfeg 
j é[fensége a rossz szerzőnek 

Jstfmig sorai fcfött efmész, 
I Jfonstatáfod, fiogy mifyer. efmés 

és igazságos, 
é>me(fett vigasságos 

ó ftritifíája 
d/7 ezért még az sem fiaragázi f; 
JMit irásfan és szófan 
Serántott a f^esti JíapfáSan. 

rája 
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HAllO MIUJ5ÁG 
A „botiemia" jegyében jelenik meg szombaton a 

Színházi Élet New-York törzsasztal 
száma lesz, telve rendkívül sok 
karrikaturával és intimitással. 

Pékár Gyula, ismét beállt a Nemzeti Szinház 
szerzői közé. „A Drághy Éva 

esküje" óta, mely olyan sikert aratott, hogy 
a múlt esztendőn át nem irt darabot Pékár. Most 
aztán elkerült új darabja a három felvonásos 
„Kölcsön kért kastély" mely szintén történeim' 
milliőben játszik. Az új darab egyik legközelebbi 
bemutatója lesz a Nemzetinek. 

A Népopera legközelebbi feladatairól Márkus 
Dezső igazgató a következőket mon-

dotta: Január 1-én lesz a Parsifal bemutatója. 
Az előadásban résztvesznek : Anthes, Krammer, 
Bihar, Gábor és Pajor. A díszletek Loeffler Tamás 
tervei szerint készültek, az áruk 100.000 korona. 
Uj operett kettő lesz. Kálmán Imréé'. A kis-
királyok és Gajáry István—Szomory Emilé, a 
Böske. Tavasszal műsorunkba iktatjuk A nürn-
bergi mesterdalnokokat. Többet nem mondhatok, 
de azt elárulhatom, hogy a többi rendkívüli szen-
záció lesz és hogy valóban az is legyen kell, 
hogy legalább egyelőre még titok maradjon. 

A kaposvári szezon hatalmas sikerek között zajlik 
január l-jével. LegutoljáraBéldi-Mérey-

Zerkovich operettje, a Katonadolog került bemu-
tatóra, s úgy a pompás operett, mint a szereplők 
igen nagy tetszést arattak. Különösen dr. Márffyné 
Mezey Jolán játéka és éneke tetszett, aki mellett 
Kiss Cecilnek, Ladányi Mariskának, Stollnak, 

! Székelynek és Ivánfinak volt erős sikere. Küry 
Klára és Beregi Oszkár vendégszereplései is 
nagy érdeklődést váltottak ki a rendkívül intelligens 
kaposvári közönségből, amely szeretettel támo-
gatta dr. Márffy igazgató törekvéseit. A társulat 
január 1-én Sopronban fog már játszani. 

A Vígszínházban az új év legelső napjaiban, 
valószínűleg január 3-ikán tart-

ják meg a soron következő premierei. A Pygma-
liont, Shaw Bernhard vígjátékát fogják bemu-
tatni Varsányi Irénnel és Hegedűs Gyulával a 

Nemzeti-Szinház. Az egyszeri királyfi. 
Ligeti Juliska — Rózsahegyi Kálmán — Bakó László. 

Gedő rajzai . 
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két vezető szerepben. Ezután valószínűleg Lengyel 
Menyhért új színmüve, a Fekete pillangó követ-
kezik, amelynek címszerepét a Taifun szerzője 
Varsányi Irén számára irta. A férfifőszerepet 
Fenyvessy Emil játszsza. A Fekete pillangó után, 
de esetleg előtte is, a Két kacsa, Tristan Bernhard 
mj bohózata következik, amelyben Góth Sándor 
és Góthné Kertész Ella fognak főszerepet játszani 
Azután Gábor Andor darabjakövetkezik, C/Mamen. 

Nemtudomka lesz a Király színház legközelebbi 
újdonsága. A pompás magyar ope-

rett január 8-án vagy 10-én keiül először színre 
és miután előreláthatólag be fogja tölteni a Király 
színház egész hátralevő szezonját, Granichstädten 
Bruno operettje, a Nadmé, valószínűleg csak a 
jövő szezonra marad. 

Bemard Shaw, a gyilkos humorú angol iró lesz 
a Magyar színház legközelebbi attrak-

ciója. Legújabb groteszk darabja, az „Androclus 
és az oroszlán" kerül színre a Magyar színház-
ban. Ez a komédia már rövid pályafutása alatt 
is rendkívül sokat beszéltetett magáról egy jele-
nete révén, amikor az oroszlán elé vetett Andro-
clussal az oroszlán táncra perdül. Androclust 
Törzs fogja játszani, az oroszlánt pedig — való-
színűleg — Körmendi János. 

Az Újházi Album gazdag tartalmára való tekintet-
tel a „Színházi Élet" ezúttal mellőzte 

a képeslevelezőlap mellékletet Ezentúl különben 
nem fogunk minden héten képeslevelezőlapot 
adni, hanem koronként értékes ingyen műmel-
léklettel lepjük meg a „Színházi Élet" olvasóit. 

1 MIT KELL TENNI I 
§ ha lapunk egyik vagy másik pél- % 
]| dánya elmarad ? ® 
® Abban az esetben, ha lapunk valamelyik száma ® 

elmarad, kérjük az ottani postahivatalnak bejelen- ® 
teni akár szóval, akár küldönc által, néhány sor- JJ 
ban, körülbelül ilyenformán: 

S Tekintetes Postahivatal! A Színházi Élet október22-én ® 
2, megjelent 43-as számát, melyet rendesen vasárnap g, 
5 kézbesítenek számomra, nem kaptam meg. Kérem S 
^ ezt hivatalosan és díjmentesen reklamálni. ^ 
0 Nagybecsű előfizetőinknek az elmaradt számot & 
£ azonnal, legkésőbb azonban 8 napon belül kell & 
£ hivatalosan megreklamálniok. Ha a postahivatal $ 
£ ezt megtagadná, kérjük nagybecsű előfizetőinket, $ 
0 hogy figyelmeztessék az illető postahivatalt, hogy Sí 
£ van egy miniszteri szabályrendelet, (ezt legutóbb 8> 
% a posta- és táviróvezérigazgatóság megújította), $ 
£ mely szerint az előfizetők reklamációját dij nélkül $ 
% és portómentesen kötelesek foganatosítani. Ha e $ 
£ hivatkozás ellenére is megtagadná a posta a dij-
£ mentes reklamációt, kérjük ezt velünk néhány S 
gi sorban feltétlenül tudatni, hogy a szükséges in- 9 
£ tézkedést megtehessük. :: :: :: :: :: 9 

® ®®»fí®»®®®®®®»®»« T ® » » 3t® « « « » « » I 

Üzleti é le lmesség Mint 
tudvalevő, egyik legnagyobb 
mozinkban rendkívül nagy si-
kerrel megy már hetek óta a 

,,Kék egér", Engel és Horst német bohó-
zatirók kacagtató darabja. Egy kültelki 
mozitulajdondos a film drágaságára való 
tekintettel nem szerezhette meg a bohó-
zatot, viszont mégis reklámot akart magá-
nak csinálni. Ezért plakátot tett ki a mozi 
elé, amely igy festett : 
Szenzációs ! Szenzációs ! 

A KÉK EGÉR 
de nem oly kitűnő, mint „A rózsaszinii mókus". 

* 

Az is kedves egyébként, hogy a kül-
telki mozisok hogyan oldják meg a slá-
gerek cimkérdését. Nemrégiben valame-
lyik mozi Hugo Victornak „A nyomo-
rultak" (Les miserables) cimü darabját 
adta. A „Les miserables" tudniillik ere-
deti címe Hugo Victor regényének. A 
mozi plakátján a cím igy jelent meg: 

A NYOMORULTAK 
Irta: Leo Miserables. 

Villany-körte üveg nél-
kül . Kürthy Györgynek, a 
Nemzeti színház kiváló tag-
jánakvan egy négyesztendős 
unokaöccse, Magyar Bálint, 

Magyar Elek újságíró kollégánknak a kis-
fia. A Bálint gyerek, aki már a modern 
idők szellemében nevelkedik, a napokban 
látogatóban volt Kürthyéknél és ott meg-
látott egy árva diszgyertya tartót, amely-
ben egy árva diszgyertya várja a felgyujtást. 
A kisfiú kerekre nyitotta a szemeit, mi-
után ő még soha másfajta világító szer-
számmal nem találkozott, mint villany-
körtével és bámulva szól a nagymamájának: 

— Jé, erről a villanyról letörték az 
üveget. 





Marha ! 
Igyál Gottschl ig-rumot ! 

A Gottschlig-kuplé nélkül nem lenne 
teljes a Színházi Élet Újházi-albuma. 
Mindenki emlékszik, mennyi derültséget 
váltottak ki a publikumból a Gottschlig-
féle szeszgyár humoros plakátjai, amelyek 
a Mester sikerült karrikaturája alatt a 
következő szöveget hozták: 

Marha ! Igyál Gottschlig-rumot ! 
A Mester csodálatos népszerűségére 

= n 
jellemző, hogy ezen a néven egyszerre 
nélkülözhetetlen és keresett ital lett a 
különben is kitűnő Gottschlig-rum. Az 
ember akármerre járt, mindenütt igy fo-
gadták : 

— Marha ! Igyál Gottschlig-rumot ! 
És e szállóige sikerét betetőzte, hogy 

a Royal Orfeumban kupiét énekeltek a 
Gottschlig-rumról. Ezt a Gottsc hl ig-kup-
iét, amely szintén beszélő, sőt énekes 
adaléka az Ujházi-kuttusznak, itt közöljük 
olvasóinkkal : 

H. 

És fejemben egymás mellett 
Számos marha ott legelget. 
Szénát kapnak hébe korba, 
Lemarházom őket sorba, 
Van ott orvos, ügyvéd, biró, 
Színész, művész, kupléiró 
Isten minden barma ! 
Herceg, báró, generális, 
És még sok más koloszális 
Marha ! 

111. 

Hát a múltkor csak azt látom, 
Hogy kint állok egy plakáton, 
S felhívom a publikumot: 
Marha! Igyál Gottschlig rumot! 
Szájam szélén lóg egy bag®, 
Ugy csinált a képfaragó, 
így kennek a falra 
Na a képem szépen kinéz, 
!gy lettem én reklámszinész : 
Marha ! 

IV. 

Délután a Kossuth utcán 
Összecsődült a sok kislány, 
Janka, Blanka, Sári. Málcsi, 
Megjöti a jó Edus bácsi, 
Kísérgetnek elől, hátul. 
Nincsen nyugtom a sok lánytu! 
Se jobbra, se balra, 
Tüzet fogok én is lassan, 
S oda szólok bizalmasan : 
Marha ! 

Interieur 

Korányi Jenő 
Butor kiá l l í tás min E l s ő r e n d ű nagy butor 
c s a - n o k a ain: A bútorok jóságáért a l eg -
n a g y o b garanc ia vái la l tat ik ;iux: T e l j e s 
l a k b e r e n d e z é s e k cizxrj Nagy vá lasz ték 
:xxix: Újpest. V á r o s h á z - é p ü l e t é b e n axx» 
cnoj am: V i l l amos m e g á l l ó h e l y ona eux» 
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sorsolunk ki. 
I. dij: Egy művészi arckép a 

művésznő sajátkezű aláírásával. E héten 
Újházi Ede autogrammjával ellátott 
arcképét adjuk I. dij képen. 

II. díj: Egy színházi páholy jegy 
az e heti fővárosi színházi előadások va-
lamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb csütörtökön 
estig szerkesztőségünkbe (Erzsébet-körut 
36.) küldendők. 

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése: Mária Antonia. 

Helyesen fejtették meg: 
Galamb Pirkó és Laci Kaposvár, Molnár Ella, 

Molnár Sándor Arad, Schwartz Rózsika, ifj Szente 
Gyula, Rébék Pál Körőstarcsa, Guth Irénke, 
Bereczky Gitta, Steiner Juliska, Füsti Molnár 
Ilona Szentes, Detréné Balassa Piriké Rum, Kiss 
Mihály Seregélyes, Lindenmayer Elza, Kuborska 
Gusztáv, Gáli Ernő Nagykörös, Vályán Tusy, 
Nébel Sámuel Polgár, Hirschler Gizi, Kabos 
Vera Temesvár, Urai Dezsőné Kalocsa, Weintraub 

tózsa, Winter Gyuláné Gracanica, Szendrődy 
)énes Pécs, Sebesy Miklós Nagyvárad, Grosz-

mann Sándor Ungvár, Csiszár Mariska Brassó, 
Kőry Magda és Dódy Szolnok, Friepmann Aranka 
Alsórákos, Dr. Hubertné Valkány, Komlós Irén 
Újvidék, Komlós Márton Újvidék, Staufer Rezső 
Újvidék, Bárdos Gizike, Janriska Lajos Pécel, 
Dr. Tepliczky Aladárné Érsekújvár, Landesmann 
Elza, Grosz Rózsi Ozd, Lengyel Emma, Borbély 
Irma, Sognenfeld Ilonka, Stark Irénke, Orenstein 
Lajos, Fogarassy Hajnalka, Illés István, Tirnauer 
István, Bodeczky Gyula, Maróczy Mária, Fuhr-
mann Olga, Zöldhelyi Stefi, Kittner Miska Bony-
hád, Weisz. Jolán, Lőwenberger Olga Újvidék, 
Kovács Juliska, Piltz Gyula Mezőberény, Káplán 
Károly, Schnabel Cenci, Jirzizek Rezső, Fischer 
Ernő, Kohn Andor, Molnár Sándor, Fischer 
Aladár, Löffler Rózsika, Roboz Viktor, Kemény 
Mvrgit Győr, Agotha Baba, Berger Lipót Nagy-
Kanizsa, Szabó H. Debrecen, Diószeghy Mártha, 
Suschny Zsuzsi, Krausz István, diószegi Dió-
szeghy Klárika, Hoffmann Erzsi és Irén, Stampfl 

Ede, Pápa Zoltán, Csillag Renée, Kiss Mariska, 
Garay B. J. Újpest, Palotás Ary, Radó , Lily, 
Tunidai Antal, Murányi Magda, Kunos Ádám, 
Hirsch Samu, Weisz Ella, Markovits Margit, 
Breszler Frida, Antal Jenő, Lóránt Lola, Csák 
Margit, Mahrer Jenő, Eibenhöh Illy, Schlama-
dínger Emmy, Waltej Béláné Rákosliget, Lőwinger 
Lili, Silberschutz Ferry, Mahrer Gizike, Fehér 

I Gizella, Braun József, La Fleur Terus, Kepes 
Ilona Tasnád, Engel Elzuka Újvidék, Sárközi 
Piroska, Tenyeres Aranka Szabadka, Stieber 
Richárd Nándor Újvidék, ifj. GyŐrffy Aladár Deb-
recen, Mamusch László Mezőhegyes, Lessek 
Nándor Csap, Bencsics Blanka, Gillány Zoltán, 
Ransburg Sándor, Löblowitz Klárika, Guttmann 
Zsigmondné, Brüll Jenő, Löblowitz Magdus, 
Fischer Jolán Lukanényes, Juhász Árpád Miskolc, 

I Csillag Lona Szeged, Renner Böske, Rothmann 
Dezső. Markstein József Kudsir, Lőwinger Bözsi, 
Mészáros Ferenc, P. Orbán György, Ormai István 
Szolnok. Kaposi Márta, Schandl Laci, Weisz 
József Gáborján, Persa Toncsy Arad, Tóth Er-
zsébet, Takács, Klára, Nikicsné Csámer Kamilla, 
Keimer Loncika, Szokolay Iréné, Roskayné, Serák 
Gézáné, Dr. Bánczik Samu Késmárk, Rosenberg 
Irénke, Klainik Margit Nyíregyháza, Némethy 
Jani Debrecen, Uzony és Barna Debrecen, Mun-
kácsy Irénke Szolndk, Pogány Erzsike Pécs, 
W. Wohlmouth Ilonka, Roskay Ernő, Kalmár 
Ilona, Szigety Belluska Szentgotthárd, Sárkány 
Ferenc Gyöngyös, Szigety József, Kósh Ili, Perényi 
Jolánka Nagykanizsa, Sonnenfeld Károly, Fekete 
Margit, Mahrer Jolly, Roth Mátyás, Szamathy 
Amelia Pozsony, Gláuber Biru, Melczer Imre, 
Koronky Gizike Alsóárkos, Grim Fülöp Libet-
Ezry Sándor, Hoffer Lajos, Lukács Antal Szom-
bathely, Beke Gyula és Lacika. 

A sorsolásnál — melyet Fényes An-
nuska ejtett meg — Mészáros Giza 
sajátkezű aláírásával ellátott fényképet 
Kemmerer Jenőné, a páholyjegyet pedig 
Bodonyi Gedeon Budapest nyerte. 

FŐVÁROSI 
ORFEUM 
WALDMANN IMRE igazgató. 
VI. ker., Nagymező-utca 17. sz. 

Ma é s m i n d e n n a p J J j FELLÉPÉSEK. 
Az előadás kezdete 8 órakor. 

PAVILLON MASCOTTE 
UJ ATTRAKCIÓK !! 

Kezdete fél 11 órakor. 
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Ä Rester a Gambrinusban. 

jházi-asztal három van Buda-
pesten Az egyik, ahol a Mes-
ter ebédezik. A másik, Gamb-
rinus, ahol vacsoráját költi el, 

s a harmadik, ahol este tizenegy óra táj-
ban tűnik fel Újházi általánosan ismert 
alakja. Van persze még néhány jelen-
téktelen stációja a Mester napi körút-
jának, de ez a három hely, domináló sze-
repet játszik a magyar színészet e példát-
lanul népszerű alakjának életében. 

Gasztronómusok már régen tudják a 
Mesterről, hogy ahová ő beteszi a lábát, 
oda valóbaij érdemes járni. S a Gambrinus 
sem szerezhetett volna jobb cégért magá-
nak Újházi Edénél, aki nemhiában részesül 
fejedelmi megtiszteltetésben, a gyomrát 
is fejedelmi ellátásban részesiti. Itt a 
Gambrinus Újházi-asztalánál születtek 
meg a legjobb Újházi-viccek. Pezsgő 

mellett, amikor ünnepelt színészek, írók 
és újságírók ülték körül a Mester asztalát, 
mint a bomba robbant föl egy-egy pajkos 
ötlet. A Mester jó vacsora közben mindég 
elemében van, igy hát Oláh Gyárfás 
Mihály jó konyhája is részes Újházi tréfái-
ban. A legkedvesebb mindenesetre az, 
hogy az Újházi-asztal körül lévő asztalokat 
okkupálja legszivesebben a közönség. A 
pincérek busás borravalót kapnak, ha 
Újházihoz közel szereznek asztalt. És 
csupa áhítatos nyárspolgári család vacso-
rázik Újházi közelében. A derék emberek 
szinte az evésről is megfelekeznek. Lesik 
a Mestert és roppant gyönyörűségük telik 
benne, ha egy-egy ötletét elkapják. És ha 
azután a Mester észreveszi, hogy körülötte 
a közönség mosolyog, boldogan konsta-
tálja : 

Megint jól alakítottam ! 
Szóval a Mester még a Gambrinusban 

is kénytelen játszani. 

A Mester és társasága a Gambrinusban. 
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Atlantis és fciebelei. 

Majdnem háromnegyed éve készül a 
Nordisk-gyár Gerhardt Hauptmann világ-
hírű darabjának, az „Atlantis"-nak fel-
vételére. Különösen nagyszabású dráma 
ez, s a gyár majdnem akkora pénzt ölt 
már a darabba, hogy Bulgária ezzel a 
pénzzel bátran megkezdhetné az új bal-
káni háborút. Szédületes apparátussal dol-
gozik a Nordisk-gyár. Legjobb színészein 
kivül több mint 3,000 statiszta mozog a 
képen, ami már magában is jelzi, hogy 
óriási szenzációnak készül a német dráma-
írók fejedelmének darabja. 

A darab egy kivándorlóhajó utasai 
körül játszik. A hajó elsülyed a nyilt ten-
geren mintegy háromezernyi utassal. A 
sülyedési jelenetet gyilkos hűséggel vette 
föl a Nordisk-gyár, amely külön e célra 

megvette a Roland nevű cirkálóhajót és a 
nyilt tengeren elsülyesztette. Maga a hajó 
százezer koronájába került a gyárnak. De 
hát elképzelhető, hogy egy film, amely-
nek lejátszása majdnem három órát vesz 
igénybe, mennyi szenzációval, mennyi iz-
galmas, érdekes és művészi szituációval 
szolgál a közönségnek. 

A Nordisk filmgyárnak minden neves 
művésze szerepel a filmen. A Nordisk szí-
nészein kivül játszik még Unthan, a vi-
lághírű kéznélküli artista, akiről Gerhardt 
Hauptmann a regény főalakját modellálta. 
A női főszerep Ida Orloff kezeiben van. 
Rendkívül érdekes szerepet játszik még 
Olaf Fönss, r.emkülönben a pesti nőik 
dédelgetett bálványa, Psylander és a szép-
séges Ebba Thomsen. De ha már a szí-
nészekről van szó, minket magyarokat 
külön érdekelni fog, hogy igen szép 

Jelenet az Atlantisból. A középen áll fehér sapkában Kertész Mihály, a Magyar Színház tagja. 
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szerep jutott a filmen Kertész Mihálynak 
is, a Magyar szinház rendkívül talentumos 
fiatal művészének, aki, mint a Projekto-
gráf főrendezője, nyári szabadságát tanul-
mányozás céljából a Nordisk - gyárban 
töltötte el, s egyúttal föl is lépett az 
Atlantisban. Most közölt képünkön ő is 
látható; fehér sapka van a fején. 

Az Atlantis magyar előadási jogát az 
Apollo szerezte meg. A hatalmas szen-
záció, amelynek megszerzését az Apollo 
rendkívüli áldozatkészsége tette lehetővé, 
januárban kerül szinre. Jellemző egyéb-
ként, hogy Németországban az Atlantis 
előadási jogát egy direkt e célra alakult 
részvénytársaság szerezte meg félmillió 
koronáért, 

* 

Az Atlantis-sal egyidőben készült el a 
Nordisk-gyárban a Nordisk „Autoren 

film" sorozatának második darabja. Ez a 
darab Schnitzler Arthurnak, az osztrákok 
leghíresebb szerzőjének „Liebelei" című 
műve, amely évekkel ezelőtt a Nemzeti 
Színházban is igen nagy sikert aratott. 
Irodalmi finomságokban és gyönyörű hely-
zetekben gazdag film lesz ez, amelynek 
érdekességét növelni fogja, hogy főszere-
pében Psylander egészen új oldalról fog 
bemutatkozni a közönségnek. 

A Liebelei természetesen szintén az Ap-
pollóban fog szinre kerülni és bevezetője 
lesz az Autoren-filmsorozat további meg-
lepetéseinek. így például ebben a soro-
zatban fog jönni Carmen Sylva román 
királynőnek „Astra" című darabja, amely-
ről minden cáfolat ellenére megírhatjuk, 
hogy csakugyan készül már és hamaro-
san a legkelendőbb portékája lesz a világ 
minden film-börzéjének. 

Részlet az Atlantisból. 
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5zebbe t 
BüDösebbet 
Dem láttam még én 
5 nem láttál te se , 
flz e g é s z olyan mint egy 
Karácsonyi mese , — 
5írni lehet a üégén. 
\7alaki ül egy nagy ház előtt 
fl padon 
5aIIgatagon 
S az emberek 
Felnőtt, meg gyerek 
Dézik őt nagyon. 
flztán jön néhány 
S z i n é s z fiu é s leány 
5 körülállják ottan 
meghatot tan . 
Fr i s s sz iuarra 
Gyújt hamar, ha 
Fl régi elégett 
5 annak akiüel beszélget 
flzt m o n d j a : fTlarfia! 
S ez a s z ó ugy muzsikál 
(Hint édes zene 
Akinek mondják 
Könnyes l e sz tőle a szeme . 
5 akinek mondják 
B ü s z k e lesz erre 
S boldogan néz 
fl mes t e r r e . 
fl m e s t e r felkel 
mint egy szen t ugy áH 
Körül ragyogja a déli 

Téíi 
n a p s u g á r . 
S amint tipeg l a s s a n , féíüe 
Feledjük hogy az élet mostoha 
T a u a s z t lop mosolya 
Fl t é l b e . . . 
S z e b b e t 
Büuösebbet 
Dem láttam még én 
S nem láttál te s e 
Olyan mint egy karácsonyi mese , — 
Sírni lehet a üégén. 

* 

Erről beszé l bohémek 
B a z á j a 
Ezt hirdeti mindenkinek 
Fl s z á j a 
minden s z e r k e s z t ő megíratta 
fl lapjában 
Bogy a S z é p Ernő darabjába« 
Alapjában 
begérdekesebb a fiatal k a s z á j a , 
fl nemzet i sikereit 
Egymás után araija 
S ime ez itt a nemze t i 
Egy uj k a s z a - d a r a b j a . 

* 

Ballottál erről már 
E z e r s z e r tán 
Bogy sze rdán 
flz Operában megeset t 
flz a fu rcsa ese t 
Bogy a páholyoknál , pont ott 
Egy esz te len 
mez te len 
Ember berontott 

S t e i n b e i ß e r manó a f ő v á r o s l e g n a g y o b b 

"Sc.rofcTó m i b u t o r á r u h á z a = 
kiárusítás. Ä S ; BUDAPEST, VI. KER., TERÉZ-KÖRUT 40-42. SZ. 
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Dühömet magamba nem 
Fojtom 
É s azon sírok, 
Bogy egy éve folyton 
1913-mat írok 
Amint telnek a napok 
S ezért én pénzt senkitől s e 
Kapok 
• e g é r t e n i ezt ba jos 
Ba 1913-a t ir, mért kap 
flnnyi pénz t Bíró b a j o s ? ! 

5zenes ember. 

S mint akinek semmise 
Derogál 
fl zeneka rhoz siet 
S dirigál. 
fl k ö z ö n s é g megijedt 
8 a gyöngébb nem 
flki még nem 
bátott ilyet 
ürült 
É s pirult. 
É s egy kis idő mufoa 
S z ó l egy bakfis pirulna : 
Ba én ez t előre sej tem 
fl gukkeremet otthon 
Dehogy is felejtem ! 

ATrocadero decemberi műsora a kö-
zönség legteljesebb tetszésével talál-
kozik. Esténként zsúfolt házak tap-

solják végig az előadást, amely tele van 
szenzációs és mulatságos attrakciókkal. 
A műsor egyik legnépszerűbb számát 
Rozsnyói (Rozáry) Gabrielle nyújtja. A 
fiatal művésznő kellemes és finom előadó-
modorával minden este tapsokat arat. 

M E D G Y A S Z A I YILMA 
KABARÉJA 

S y d e T Ä modern színpad 
VI.. Andrássy-ut 69 szám. — Telefon-szám 9S-I6. 

A nagys ikerű december i m ű s o r : 
Uroshima halála, japán ballada, szinre alkalmazta 
Márkus László, zenéjét szerzette Nádor Mihály; 
Az irónő, irta Molnár Ferenc ; Gábor Andor politi-
kája és uj Pufidarabja; Móricz Zsigmond paraszt-
históriája. A szép Meluzina, A tangó és Max 
Linder stb. Medgyaszay uj magánszámokkal. — 
Jegyek előre válthatók egész napon a városi jegy-
irodákban és d. u. 4 órától a kabaré pénztáránál. 

s a s 

T R O C A D E R O 
VII., Király-utca 77. • Telefon 15—10. 

Ma és a következő napokon az óriási sikerű 
decemberi műsor. Fellépnek pepi Weiss a 
világhírű német humoristanő. Trude Troli saját 
műsorával, Szőke Szakái nagysikerű szatírája: 
A betegsegélyzőorvos. Studentenstreiche. Posse 
in 1 Akt. Kovács Andor uj szólókkal, Lola 
Elkins táncmüvésznő azonkívül 18 attrakció. 
:: 12-ig tánckabaret, 1—5 táncmulatság. :: 
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M o z i a l m a n a c h . A folyton fejlődő mozi-
életnek, e nagyszerű 

branche esztendeinek pompás emléket ál-
lítanak a jövő januártól kezdve minden 
évben Lenkei Zsigmond és doktor Vári 
Rezső kollégáink. Mozialmanachot adnak 
ki, amely nemcsak a szakemberek szá-
mára hasznos tudnivalókat, hozzáértéssel 
megirt technikai részt fog tartalmazni, de 
hü, eleven tükre lesz az egész kinemato-
gráfiai esztendőnek. Háromszáz oldalas 
vaskos kis könyv lesz az első, 1914 évi 
Mozialmanach előkelő kiállításban s még 
előkelőbb tartalommal. 

A második Reinhardt-film is készen van már és 
bizonyára olyan nagy hatással lesz a 

közönségre, mint az első. Címe : Egy nászéjszaka 
története. Főszereplője ismét Reinhardt kiváló 
magyar színésze, Mátray Ernő lesz. 

Hoffmansthai mozidarabja. Januárban jelenik meg 
a nagy német költőnek, Hugo von 

Hoffmansthalnak első mozidarabja „Az idegen 
leány" cimen. A főszerepet Grete Wiesenthal, a 
világhírű táncosnő játsza. 

Egy moziszinész balesete. Furcsa, de kellemetlen 
baleset érte az amerikai „Seelig" 

filmgyár egy színészét. Egy darabban egy teve 
volt a partnere és „játék" közben leharapta a 
a fülét. A baleset nem súlyos és egy orvos 
mindjárt vissza is varrta a furcsa módon elrabolt 
hallószervet. A tevét persze a színházi bíróság 
elé állították. 

..Papillon, a kőfaragó" — mozi-
darab. A Nemzeti Szín-

házban került pár évvel ezelőtt óriási si-
kerrel színre L. Bernièrenek „Papiilon, a 
kőfaragó" cimü darabja, amelyből a fran-
cia Le Film d'Art társaság mozidarabot : 
készített. 

Ida Orloff szerződése. Ida Orloff, a világhírű tragika, 
- aki tudvalevőleg az Atlantis női fősze-
repét kreálta. s aki a múltkoriban lépett ki egy 
meglehetősen zajos botrány kapcsán a wieni 
Burgtheaterből, leszerződött az angol Great 
Northern filmgyárhoz tizenkét film főszerepének 
eljátszására évi százhúszezer shilling fix gázsival. 
A filmekből méterszámra külön percentet is kap, 
így a fizetése felmehet egész kétszázezer ko-
ronáig. 

szent biblia. A Pasquali filmgyár, amely a na-
pokban mutatta be meghívottak előtt a 

Gladiátorok cimü grandiózus filmjét, most ké-
szült el egy uj filmkolosszussal, amelynek A szent 
biblia a cime. A kép felvételei fél millió lírába 
kerültek. 

A Zigomár Írójának uj darabja. A világhírű Zigomár 
írója, Léon Sazie egy uj kalandos de-

tektivdrámát irt, amelynek a felvételeit mostan 
fejezte be egy francia filmgyár. 

Björn Björnson mozidarabja. Björnsterne Björnson 
fiának, aki most a berlini Literária film-

gyár dramaturgja, két mozidarabja jelenik meg 
legközelebb a Dania filmgyár kiadásában. 

Q I 

G. Jenő. Még ebben a szezónban szinre kerül, 
Hegedűssel és Varsányival a főszerepekben. — 
Fedák rajongók. Kívánságukat, mint láthatják, tel-
jesítettük. A felvétel a Pálffy-téri lakásán ké-
szült. — Nagyváradi előfizető. 1. Nem köthet egy 
kabaré-művésznő olyan szerződést, mely szerint 
előadás után ott kell maradnia; 2. Sok helyen 
csökken ez által a fizetés ; 3. Nem kell ; 4., 5. 
Igaz ; 6. Havi 240 korona. — Bakfis. 1. 34 éves ; 
2. Nincsen öt gyermeke, csak egy fia van ; 3. 
Igaz; 4. Hat éve. — K. D. 59 éves. — N. Jani, 
Debreczen. 1. Január elsejére; 2. Medgyaszay es-
ték. Köszönet az előfizetőkért. — K. Mihály, Ung-
vár. Sajnos, elkésett. — Rózsa-románc. 1. Nem 
igaz, hogy az Operaházban lép fel Jadlowker; 
2. Nincsen ; 3. Április elején ; 4. Bizony hiányozni 
fog; 5. Hofoper. 

H e l y e t t e s s z e r k e s z t ő : KÁLMÁN JENŐ. 

Apollo műsora dominál 
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A második anya. 
A Gauraont film gyár berlini atelier-

jéből, mult héten került ki a kará-
csony hetének legirodalmibb mozidarabja. 
December huszonkilencedikén kerül be-
mutatóra az uj Gaumont dráma, „A má-
sodik anya", amelynek külföldön, különö-
sen Németországban szenzációs sikere volt. 

E halk zsentimentálizmusu, de drámai 
erővel és tragikus összeütközésekkel teli 
darab chef d'oeuvre-je a gyárának. Tech-
nikailag is pompás, de tartalmilag, iro-
dalmi nívóját tekintve különösen jelentős 
darab ez. 

A főszerepet a legkiválóbb berlini 
moziszinészek mellett egy kis leány játsza, 
oly bámulatos ösztönös színjátszó képes-
séggel, amely messze kiemeli őt a csoda-
gyerekek közül. Művészetének komoly-
ságában és jelentős voltában a kis Suzanne 
Privat-hoz hasonlítható e kis színésznő, 
aki tudvalévőleg egyetlen szerepével vi-
lágra szóló nevet vívott ki magának. 

A második anya — a festő második 

felesége. A festő egy fürdőhelyen ismer-
kedik meg vele, hamarosan belészeret és 
feleségül veszi. Amikor azonban hazaérnek, 
a festő első házasságából született kis 
lánya egyáltalán nem tudja jó szívvel 
fogadni az uj anyát. Az antipátia a gyermek 
és mostoha anyja között kölcsönös s 
bizony a kis leány nem a legjobb bánás-
módban részesül. Az uj anya azonban 
nem érdemli meg a férj szeretetét sem. 
Megcsalja őt s tudatosan megcsalta akkor 
is, amikor az oltár előtt hűséget eskü-
dött neki. 

A dráma izgalmas bonyodalma folya-
mán a kis lánynak sikerült felfedni apja 
előtt a második anya hűtlenségét. A festő 
szivén ugyan mély sebet ejt ez a csalódás, 
de mégis elkergeti az asszonyt s most 
már egyedül él a kis lányával, hogy érte, 
vele élhessen örökké. 

Meghatóan finom és poétikus darab 
ez, amelynek előre látható sikere méltóan 
sorakozhatik a többi Gaumont siker mellé. 
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A sárga csikó és a Csábitónő. 

ind a két friss Pathé szen-
záció Párisból jön ugyan di-
rekt, de mint már többször 
megírtuk, az első magyar szü-

letésű s csak internationális. Szóra volt 
kiadva a francia fővárosba. Január havá-
ban végre meg fog jelenni az első magyar 
Pathé film, Csepreghy Ferenc klassz'kus 
szépségű, izzóan drámai népszínműve, 
amelyet Janovits Jenő dr., a kolozsvári 
Nemzeti Színház tudós direktora dolgozott 
át filmre. 

A Pathé filmgyárnak a világ majd 
minden országában van már film gyára, 
csak Magyarországon nem volt eddig. 
Goldenweiser Ernő, a Pathé Fréres buda-
pesti direktora, aki esztendők óta élénk 
figyelemmel viseltetett a magyar színházi 
élet iránt, átlátta, hogy azzal a páratlanul 
tehetséges szinészanyaggal, amely itt a 
gyár rendelkezésére áll, a sok zseniális 
iró művésszel, színpadi Írókkal, akik ma-
holnap az egész világot meghódítják, 
egészen uj, ötletekben dus és produktív 
filmgyárat lehetne itt csinálni. A tervel-
getés lassanként egész komoly stádiumba 
jött s megszületett a szövetkezés, amely-
ben Janovits direktor a színészeivel, a 
Pathé film gyár pedig egyik legtehet-
ségesebb rendezőjével Felix Vaniollal és 
egész szédítően nagy apparátusával vett 
részt. 

Berky Lili és Várkonyi Mihály a kolozs-
vári Nemzeti Színház legtehetségesebb 
tagjai játszották el Vaniol lendezése mellett 
a Sárga csikó főszerepeit, de játszottak a 
népes szinlapu darabban a színház összes-
tagjain felül az előkelő kolozsvári társaság 
amatőrjei is. 

Berky Lili bravúros alakítást produ-
kált. A párisi gyár, amikor a hozzájuk 
beküldött negativról az első pozi+ivfilmet 
megcsinálták és lejátszották, azonnal 
sürgönyzött Goldenweiser direktornak 
s a legteljesebb elragadtatását fe-
jezte ki. 

S valóban, akik látták a darabot már 
Pesten, el vannak teljesen ragadtatva tőle. 
Eleinte féltek ugyan attól, hogy a nép-
színmű furcsa, groteszk lesz a filmen, de 
a színészek decens, Ízléses játéka bebizo-
nyította, hogy a népszínmű érdekes, iz-
galmas és művészi jelentőségű attrakciója 
a filmnek, amelyik bizonyára népszerű 
lesz nemsokára az egész világon. 

Január havában jelenteti meg a Pathé 
gyár az első magyar filmjét, amelyiket 
több mint bizonyos, hamarosan fog kö-
vetni a többi is. 

A Pathé másik szenzációja francia ere-
detű teljesen. Jean Richepinnek, a nagy 
és világhírű francia irónak mindenütt is-
mert és népszerű regényéről, a „Csábitó-
nőröl" van szó (Laglue), amelynek sikere 
érdekében a legjobb színészeit és egész 
szédítően nagy apparátusát vitte harcba a 
gyár. A címszerepet a legnépszerűbb fran-
cia színésznő : Mistinguette játsza, s part-
nere a Pathé csodálatos talentumu színésze^ 
a Nyomorultak és a Germinal főszere-
peinek világhírű kreálója: Henry Krauss. 

Három olyan név ez, a Richepiné, a 
Mistinguette-é és a Henry Kraussé, amely 
magában is biztosítja a darab sikerét. 

A Csábitónő is január elején fog 
megjelenni. Akkor újból és részletesen 
írunk róla. 
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Földes Imre 
A második 

A siker csak akkor szimpátikus. csak 
akkor öröm a chroniqueurnek róla beszá-
molni, ha érdemest talált, olyant, akit nem 
csak a véletlen vakszerencse áldott meg, 
hanem aki maga is küzködött, verejtéke-
zett, elbukott, újból fölL.Ü és újból küz-
dött érte. És amikor a második Fedák-
film váratlan és impozáns sikeréről szá-
molunk be újólag, ilyen esetről van szó. 
Nem Fedák és nem Földes Imre sikeré-
ről : hisz ők kényeztetett gyerekei Siker 
istenasszonynak, s a nevükhöz szinte ref-
rén már a taps, a dithiramb. De szó van 
magának az Uher-Bolgár gyárnak a sike-
réről. Mi, akik kezdetétől fogva figyeltük 
Uher Ödönnek szinte fanatikus lángolásu 
ambícióját egy magyar filmgyár megte-
remtése érdekében, akik tanúi voltunk a 
legelső próbálkozásoknak, a kinos skru-
pulózitásnak, amelylyel minden jelenetet 
rendeztek: tudjuk leginkább megérteni, 
milyen nagy öröm a legújabb film Uher 
Ödönnek. 

A révbe esést, az abszolút produktivi-
tás kezdetét jelenti ez a film a gyár szá-
mára. Most látjuk, hogy a küzdelem nem 
volt meddő, mert ez a film már az Uher-
Bolgár gyár teljesen külföldi nívóját jelzi, 
és biztos, hogy Bolgár Soma, akinek ke-
zében a kereskedelmi vezetés, — szóval 
a filmdiva számára a világhírnév van — 
ismert márkává teszi a gyár csillagát az 
egész világon s Fedák szenzációs müvé-

mozidarabja. 
Fedák-fiim. 

szetén kivül az ő érdeme is lesz, ha a 
„Sári Fedák" név a világpiacon legyűri 
az összes eddigi filmtragikák nevét. 

A darab tartalmát egyelőre a nyilvá-
nos bemutatóig csak vázlatosan jelezzük. 
Arról van e nagyszerűen épített, lüktető 
drámaiságu s egészen eredeti sujet-jü da-
rabban szó, hogy Fedákot, aki egy falusi 
kovácsmester boldog, fiatal feleségét játsza, 
egy cirkuszi hipnotizőr hipnotizálja, s 
brutális imprezáriója parancsára magánál 
tartja. A hipnotizőr (Rátkay) beleszeret az 
asszonyba, s nem engedelmeskedik az 
imprezáriónak (Désy), amikor azt akarja, 
hogy tegye hipnózissal az asszonyt sze-
relmessé ő belé. Sok izgalmas kaland után 
végre sikerül a hipnotizőr segítségével 
megmenekülni az asszonynak, s a borzal-
mas álomból, lelkének e rab voltából ki-
szabadulva visszatér férjéhez (Thury). A 
hipnotizőr meg akarja ölni az imprezáriót, 
de ő is vele pusztul el. 

A színészek pompás alakításáról is a 
főpróba után fogunk irni. Egyelőre csak 
azt jelezhetjük a kíváncsiaknak, hogy kri-
tizálni való alig akad. 

Technikailag is teljesen kifogástalan a 
film, ez ifjabb Uher Ödön érdeme főkép. 
Abszolút megértője a kinematografiának 
ifjabb Uher, aki hosszas tanulmányokat 
végzett nagy külföldi atelier-kben is és 
mostan nivós dolgot produkált. 

PALMA KAUCSUK SAROK 
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ADRIA-BUFFET 
= RÁKÓCZI-UT 47. SZ. = 

AUTOMATA BUFFET, AMERICAN BAR ÉS ÉTTEREM. 
REGGELI, VILLÁSREGGELI, EBÉD, UZSONNA ÉS 
VACSORA KISZOLGÁLÁS. ÁLLANDÓAN NYITVA. 

Reggeli és uzsonnakávé, vagy csokoládé kenyérrel és vajjal 30 filL 
Villásreggeli ételek: 1 pár virstli, sajt, köritett liptói, stb. kenyérrel 20 Jill. 
Ebéd : 4 tál étel kenyérrel J . L- 1È 1 5 
Vacsora; étlap szerinti ételek 60, 70 és 100 Jill. 
Sörök, borok, szeszes italok. 
Amerikai baritalok poharankint . . . . . ' . . ? ~ öOjfill. 

A N E M Z E T I - S Z Í N H Á Z ÉS N É P O P E R A 
KÖZÖNSÉGÉNEK ^TALÁLKOZÓ HELYE. 
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Olympia mozgószinház. 
— Erzsébet-körut 26. -

Egy szenzációs kép reklámait nézik épen a 
legkedvesebb, legintimebb Erzsébetkőruti mozi, 
az Olympia előtt. Az idén lett igazán művészi 
kezekkel átalakítva az Olympia, s Borhegyi János, 
az Olympia igazgatója s a Magyar Kinematográ-
fusok Szövetségének alelnöke olyan hozzáértés-

sel vezeti, oly előkelő niveaun tartja, hogy egyes 
estéi valósággal théâtre parée számba mennek. 
Az Olympia műsorán a jövőben is a legelsőrendfl 
produktumai szerepelnek a kinematográfiának, a 
legművészibb ízléssel válogatott képek, amelyek 
mind a legjobb publikum számára vannak szánva. 

Az Olympia-mozgószinház. 
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B, Liszt 
A Royal-terem sok hangversenyt hallott 

falai között lépett a dobogóra ez a szép 
szőkehaju asszony, hogy mindjárt első 
énekszámával gyönyört lopjon a hallgató-
sága szivébe, emlékezetessé tegye magát 
és feledhetetlenné tegye ezt az estét. A 
kételkedő várakozást, amellyel a közönség 
egy uj énekesnő debüjének néz elébe, egy 
csapásra eloszlatta B. Liszt Mária, amikor 
dalra nyiltak ajkai és végigszántotta, be-
töltötte a nagy hangversenytermet hatal-
mas drámai erejű magas szopránhangja, 
amely könnyedén siklott fel a magasba 
és engedelmesen szállott le a mély re-
giszterekbe és visszhangot támasztott a 
szűnni alig akaró tapsokban, amelyekkel 
minden egyes számát készséggel hono-
rálta lelkes publikuma. 

Mária. 
Ha felvonultatjuk emlékezetünkben az 

azon estén hallottakat, ugy kénytelenek 
vagyunk kiemelni a művésznő program-
jából a Loreley-áriát, melynek interpretá-
lása operába illő nagyszerű és tökéletes 
volt. Ilyen magas fekvésben még nem 
hallottuk Loreleyt énekelni. 

Hisszük, hogy B. Liszt Mária nem fog 
elzárkózni attól, hogy gyakrabban lépjen 
a nyilvánosság elé és komoly zenét ked-
velő közönségünk szélesebb rétegei is meg-
ismerkedhessenek vele. Kívánatos volna, 
hogy a még tőle nem hallott operaáriákból 
állítaná össze legközelebbi műsorát, mint 
amely műfajra való rátermettségét már 
ezen első szereplésével is bebizonyította. 

S. E. 

Tercsányi Viki. 
A kolozsvári Nemzeti Szinház fiatal ! már tanúságot. Primadonnai erényeihez és 

primadonnája Tercsányi Viki, s bár alig karrierjéhez az is hozzátartozik, hogy na-
egy éves színésznő, máris szédületes sí- gyon szép, s amint a mellékelt ábrák mu-
kerekkel dicsekedhetik. A pompáshangu, , tatják, mindenképen érdemes volt a mult 
fiatal prímád Dnna tökéletes rutinnal játsza I héten lezajlott kolozsvári szépségverseny 
szerepeit, s amellett sok eredetiségről tett ! első dijára. 

Buksi. Tercsányi Viki legjobb szerepeiben. Leányvásár. 
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B. Liszt Mária 

Kotschy Erich Első mechanikai szőnyeg 
poroló é s megóDó intézet 

Budapest VI, 5ungária-ut 
94. szám. Telefon 5 -06 . 
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™ BRULL IRMA — 
= KALAP-DIVATTERME = 

BUDAPEST, IV. KER., PÁRISI-UTCA 1. SZ 

PALMA KAUCSUK 5AR0 

Filmrejtvénypályázat. 
Magyarország nem igen érett még meg a nagy 

üzleti bluff-ök számára, s igy érthetően nagy 
feltűnést, szenzációt kelt egy filmvállalat nagy-
szerű ötlete, amelyik nagyon sokáig fogja foglal-
koztatni a közönséget. 

Filmrejtvénypályázatot hirdet ez a cég. Csinál-
tak egy négy filmből álló mozidarabot, egy 
izgalmas, pompásan elgondolt és nagyszerűen 
megirt drámát — amelyik nem fejeződik be. 
Nyitva marad a publikum számára, a kérdés, 
hogy ki követte el a drámában előforduló 
cselekményt. A dráma során ugyanis több 
embernek érdekében áll egy cselekmény elköve-
tése — de a végén nem tudni ki követte el a 
dolgot. A darab szinre fog kerülni az ország 
legtöbb mozijában, aki végignézte : pályázhat. 
Nem elég azonban egyszerűen kitalálni a tettest, 
mert előre számítanak arra, hogy nagyon sok 
lesz a helyes megfejtő. Ezért meg is kell indo-
kolni, hogy miért volt a tettes az,rakit a megfejtő 
tippelt. Ez is számításba jön a rejtvény díjainak 
kiosztásánál. Kétezerötszáz koronát sorsol ki a 
pályázatot hirdető cég a megfejtők között. Egész 
biztos, hogy tízezrekre fog menni az érdeklődök 
száma — szóval a legjobb üzletet a pályázatból 
a nyerőkön kívül a mozisok fogják csinálni. 

A mozirel(lám. 

Kétségtelen, hogy mindenfajta üzletnél 
nagyon fontos a reklám, mint a moziknál, 
amelyeknél a helyes reklám mindenkor 
meghozza a maga gyümölcsét. 

Magyarországon még magyarázni kell 
ezt mindenfelé, de különösen magya-
rázni kell azt, hogy a reklámnak a lehe-
tőség szerint művészinek is kell lenni. 
A mozisoknak persze maguknak nem 
igen áll módjukban, hogy reklámjukat 
művészi nívóra emeljék, mindenképen 
dicséretes tehát az Unió filmkölcsönzőnek 
egy ujitása, amely szerint minden nagyobb 
filmhez mülapokat terveztetnek, hogy ezzel 
reklamirozzon a mozis. Tábort, az ismert 
és talentumos festőművészt és plakát-
rajzolót szerződtették ezeknek a műlapok-
nak a tervezésére. A közönség bizonyára 
látott már egy párat ezekből az Ízléses 
kis plakátokból, most azonban, azok 
számára, akik még nem látták volna itt 
közöljük az eddig megjelentek kollekcióját. 

Az Unió minden slágerét is megismeri 
az olvasó e kis kollekcióból. Itt van a 
legaktuálisabb Sárga láz, a „Milliók a 
föld alatt", egy szenzációs Wegeuner film 
és a többi, amelyek mind az Unió 
műsorából, egy változatos és gazdag 
programmból valók. 
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DIVAT ES SZÍNPAD. 
Azok az emberek, akikben meg van 

a szép iránti magasabb érzék, azt hiszem 
egyforma érdeklődéssel kisérik a szinpad 
és a divat mindenkori hajtásait. Mert hogy 
a kettő között szerves kapcsolat van, az 
talán csak azoknak a szemében tetszik 
különösnek, akik a divatban tisztán a 
ruházkodás divatját vizsgálják és látják. 
És épp ebben tévednek azok, akik ezen 
feltevésbeli megállapítás mellett foglalnak 
állást. Ugy amint a szinpad ma már nem-
csak magát a színdarabot adja a publi-
kumnak, hanem azt megfelelő decorativ 
keretben bocsájtja a néző elé, azonképpen 
ma az öltözködés sem pusztán testünk 
befogadására szolgál, hanem itt is meg-
kívántatik ugy a stilus, mint a decorativ 
keret. A divat megkompolásánál is bizo-
nyos szabályok vezetik a compositeurt, 
mert a stilustalanság itt is bántóan hat 
az alkotásra : s ami a színdarabnál a 
téma eredetiségét, a beszéltetést, a szin-
padi emberek megformálását, s a kifogás-
talan nyelvezetet képviseli, ugyanezt jelenti 
a divatkreációknál : a façon, a szin és 
az izlés. Közeledünk tehát már ama állí-
tásomhoz, hogy a divat és szinpad egy-
azon szerves lény, főképpen pedig akkor, 
ha figyelembe vesszük, hogy ma a kényes 
izlésü publikum a sziházban nemcsak 
hallani, de látni is akar. Látni még pedig 
a színdarab decorativ szépségeit a szó 
abszolút értelmében, ugy hogy nem egy 
esetben hozott sikert egy-egy igénytelen 
értékű és értelmű darabnak az a raffinált 
mesterségü decorativ rendezés, amelyet 
régebben talán álmunkban sem tudtunk 
volna elképzelni. 

A decoratió rendezésével szinte egy-
időben megjelent a divat is a színpadon, 
még pedig az a divat, amely kizárólag a 
divatcompositeur és a divatosan öltözködő 
színésznő úttörő munkája. 

Volt idő, amikor e téren Páris egyedül 
állott. S ha ma színésznőink a divatos és 

stílusos öltözködés szempontjából már ki 
is állják a versenyt azokkal, mégis egye-
sek bizonyos tekintetben még mindig nem 
eléggé forradalmi gondolkodásúak, mert a 
divat nem sablonos, de merészebb és talán 
költségesebb alkotásaival szemben kissé 
reservált magatartást tanúsítanak. Bajos 
volna megállapítani, hogy kit terhel e 
tekintetben a felelősség. A szinésznőt-e, 
aki toalettjei beszerzésénél a darab sikerére 
vagy sikertelenségére is tekintettel kell 
hogy legyen, a rosszabb anyagi helyzet, 
vagy pedig az a körülmény-e hogy nálunk 
kevesebb a színházba járó közönség, mint 
más — fővárosunkkal arányban álló vá-
rosban — miáltal a színháznál a jöve-
delem is kisebb, tehát a színésznő fizetése 
sem lehet oly nagy; amiből önként folyik, 
hogy nem minden színésznő jut abba a 
szerencsés helyzetbe, hogy minden darab-
hoz uj, úgynevezett „dernière cri" toa-
lettet készíthessen. 

Pedig, hogy a színházak általában erre 
is fősúlyt fektetnek és hogy a publikum 
ezt egyenesen megkívánja a szinésznőktől, 
arra nem egy példát tudnék felhozni a f. 
évben előadott színdarabokból is, ahol a 
siker elsősorban a színésznő pazar izlésü 
és eleganciáju toalettjeinek és a mesterien 
decorativ rendezésnek tulajdonitható. 

Ugy látom azonban, hogy közel értem 
ahhoz a ponthoz, ahol könnyen megbánt-
hatnám azokat, akik épp a színdarab szű-
zies szépségét követelik és egyenesen 
elitélik a decorativ rendezés mögé bújó 
sikereket épp ezért beszüntetem e téren 

I a quasi meg sem kezdet vitát, s azt mon-
dom, hogy az a színésznő, akinek tehet-
sége van a szinmüvészetben, fejlessze 

j ízlését a divatos és stílusos öltözködés 
tekintetében is, mert egyik a másik nélkül 
a mai embernél. csak félsikert jelenlhet. 

—— "//o /ze r~Sá ndor. 
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A „Grant kapitány'* a moziban és egyéb 
moziszenzációk. 

Amikor a moziriporter körüljárja a filmgyá-
rak pesti direktorait, majd mindig nagyon sokat 
kell az Eclair-gyár irodájában időznie. Itt tudják 
legtöbbször a legérdekesebb dolgokat mondani, 
innen indulnak ki azok a nevek, azok a cimek, 
amelyektől később hangos nemcsak Budapest, 
de az egész ország is, s amelyek olyan sokat 
jelentenek publikum és mozis számára. 

Karácsony hetére egész raktárra valóval 
pakkol ki az Eclair. Jön a Sherlock Holmes so-
rozat, jön a Jules Verne sorozat, jön egy Balzac-
regényből Íródott mozidarab Arquillière-rel, a 
Zigomár-ral a főszerepekben, jön egy Paul 
Gavault bohózat, egy Pierre Sales dráma — és 
amit akartok. Igy hirtelen azonban kár kipakkolni 
ezzel a sok jóval. Tehát : 

A Jules Verne sorozatban, amelynek első 
darabja a „Grant kapitány gyermekei" cimü lesz, 
meg fog jelenni pompás, az iró fantáziájához 
méltó kiállításban az összes Verne-regény. A 
Színházi Élet és Mozi ez első híradása bizto-
san érdekelni fog mindenkit, hisz még ma is 
kedves emléke mindenkinek a sok fantasztikus, 
furcsa és olykor heorikus Verne-alak. 

„A gályák királya" a cime a Balzac ha-
sonló cimü novellájából irott nagyszerű négy 
felvonásos drámának. A főszerepet, Jaques Collí-
nét, aki később még két más alakban is meg-
jelenik (egy ügyvéd és egy attaché szerepében) 
Arquillière, a Renaissance színház kitűnő mű-
vésze játsza, aki a Zigomár alakját is oly töké-
letes plaszticitással kreálta. Partnere az Eclair 
női favoritja, Renée Sylvaire kisasszony. Az iz-
galmas darabban arról van szó, hogy Collín 
gályarab, a „Gályák királya" megszökik s hosz-
szas viszontagságok után révbe érve, mint Vau-
trin ügyvéd, a csöndes ügyvédi praxis örve alatt 
folytatja gazságait. Amikor már kevés neki ez a 
második alakja, „Don Herrera, spanyol királyi 
attaché" néven szerepel s folytatja izgalmas ka 
landjait, vakmerő saltomortoleit a rendőrség 
szemeláttára — míg rajta nem kapják, s el nem 
éri a büntetés keze. 

Egészen más genreből való a Paul Gavault-
nak, a Vígszínházban is szinrekerült ötletes 

francia írónak „A kis csokoládésleány" cimü 
bohózata. Paul Normand miniszteri tisztviselő 
és Benjamine, a dúsgazdag csokoládékirály egyet-
len leányának kedves, bonyodalmakban dus sze-
relmi históriáját irta meg ebben a darabban 
Gavault. Szédületesen humoros, könyekig kacag-
tató bonyodalmak során Normand mester elveszti 
az állását, az előbbi menyasszonyát, de kárpó-
tolja mindenért Benjamine fehér kis kacsója, 
amely milliós hozománnyal van bélelve. 

Ujságszenzáció is volt egy tragikus eset kap-
csán a Savoyának, az Eclair védnöksége alatt 
dolgozó olasz gyárnak a Jack Hilton titka cimü 
pompás mozidrámája. Egy jelenetben Adriana Cos-
tamagnanak, az egyik legkiválóbb olasz színész-
nőnek egy leopárddal volt jelenése a felvevő gép 
előtt és a leopárd megvadulva halálra sebezte a 
színésznőt. Persze a gép megörökítette a tragikus 
esetet is, s a Jack Hilton titká-ba.n, amely iz-
galmas cselekményénél fogva is számot tarthat 
az érdeklődésre, meg van ez a jelenet is. 

Pierre Salesnak, a kiváló francia romancier-
nak jön még egy nagyszerű darabja a közel he-
tekben : A közös kut titka. Két testvér várja a 
váratlanul érkező gazdag, amerikai nagybácsit, s 
előre összevesznek az örökségen. A nagybácsi 
azonban nem érkezik meg — de reggel a közös 
kútban egy holttestet találnak : ez ő. A gyilkos 
után való őrületes, izgalmas hajsza a darab. 
Pompás technikával megoldott probléma, amely-
nek föltétlenül igen nagy közönsége lesz. 

Van még az Eclair repertoáron sok szen-
záció, de lehetetlen egyelőre minddel részletesen 
foglalkozni. A fentiekre is visszatérünk még a 
nyilvános bemutató folyamán : egyelőre csak tes-
sék kíváncsiskodni, majd lesz alkalom meg íb 
látni őket. 
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Sherlock Holmes a moziban. 
A mozi lassanként magához hódítja iro-

dalmi olvasmányaink legismertebb hőseit. 
A detektív regények dramatizálásának már 
rég hálás terrénuma a film, amit elősegít 
az is, hogy a mozi nem ismer térbeli ha-
tárokat. De soha egy detektív történetet 
sem várt a közönség olyan lázas érdek-
lődéssel, mint Conan Doyle világhírű 
Sherlock Holmes-történeteit. 

Az Eclair-gyár fedezte _ fel a film szá-
mára Sherlock Holmest. És ahogy fölfe-
dezte, már érintkezésbe is lépett magával 
az íróval, Conan Doyle-vel. A következ-
mény pedig az lett, hogy a hatalmas 

francia gyár minden apparátusával átköl-
tözött az angol Surrez nevü városkába, 
ahol a Sherlock Holmes történetek java-
része lejátszódik. Itt az iró utmutatása 
nyomán már készül is A beryll diadém, 
A pettyes szalag és a Silver Blase. A 
nagyszerű francia színészek valóságos 
csodákat produkálnak a Sherlock-filmeken, 
amelyek nemsokára diadallal fogják be-
járni az egész világot. Budapesten aligha 
lesz egy mozi, amelyik be ne mu-
tatná a Sherlock-filmeket, mert éppen 
nálunk van óriási közönsége Sherlock 
Holmesnek. 
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A turini Pasquali Magyarországon. 

Az az úr, aki a mellékelt glóbuson sziva-
rozik önök előtt, egyáltalán nem érdemli 
meg sem Danner Etienne úrtól, a Gaumont-
gyár pesti direktorától, aki boszorkányosan 
ügyes karrikaturista is, sem tőlünk, hogy 
igy állítsuk a publikum elé. Nem érdemli 

meg, mert egészen komoly, sőt érdemes 
ember ő, Sípos Gyula, az olasz Pasquali-
gyár budapesti exponense. De hiába, 
némely ember, többnyire azok, akik egyé-
nileg kellemes, szimpátíkus emberek, kihív-
ják magukra a mindenkiben lakozó humor 

ördögét. A New-York mozi-
asztalai körül senki sem hivja 
máskép, mint „Polidor" — 
és Polidor, mint méltóztatik 
bizonyára tudni, a turini 
Pasquali-gyár világhírű humo-
ristája. És amennyiben nép-
szerűek a Pasquali-gyár képei 
a^"nagyközönség előtt, olyan 
népszerű ő a mozisok kö-
zött tekintet nélkül arra, hogy 
konkurrens-e vagy se. És en-
nek a népszerűségnek kö-
szönheti elsősorban, hogy a 
Pasquali-gyárat Magyarorszá-
gon is a legnépszerűbb gyárak 
sorába sikerült emelnie. A 

Pompeji utolsó napjaira, en-
nek a grandiózus képnek a 
sikerére mindenki emlékszik, 
és emlékezetes marad a leg-
közelebbi Pasquali-bemutató, 
a „Gladiátorok" is. Sokat, 
nagyon sokat várhatni még 
ettől a tehetséges és produktiv 
gyártól, különösen amellett az 
adminisztráció mellett, amely-
lyel a közkedvelt magyar 
Polidor : Sipos Gyula igyek-
szik a gyárát és gyára ter-
mékeit népszerűsíteni Magyar-
országon. 
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M É P O P E R A 

A CSODAVÁSZON 
Énekes bohóság 3 felvonásban. Irta : Faragó Jenő. Zenéjét szerzette : Barna Izsó. 

SZEREPLÖK : 

Kis Buzgó András, földesgazda . Faragó Ödön Stefi, a fia Pázmán Ferenc 
Borbála, a felesége Tarnay Leona A tisztelendő úr Mátrai Ernő 
Kató, a leánya Nagy Magda A tanítónő Fehér Artúr 
Braunhaxler Sepp, gazdag sváb. Újvári Lajos Edison M. Manó, pesti ügynök Horthy Sándor 
Az első és harmadik felvonás egy bácskai faluban történik, Kis Buzgó András portáján, a második 

felvonás Budapesten, a Népoperában, manapság. 

A második felvonásban 

= = EDISON = = 
K I N E T O F O N J Á N A K 
(beszélő-mozgóképek) bemutatása. 

MŰSOR: 

1. Bemutafó-konferánsz 
Németül elmondja Hans Paul berlini szinész 

2. A nótás kovácsok 
Énekes játék. Előadják Edison színészei 

3. Napoleon gárdistája 
Dráma egy felvonásban 

4. Carmen - az orfeumban 
Amerikai varieté-jelenet 

»er Az előadások este 6 és 9 órakor kezdődnek. 

5. Said-pasa 
Kiállitásos operett 2 részben 

6. A kornevillei harangok 
(A második felvonás) 
Előadja egy angol operett társulat 

7. A pajkos diákok 
Énekes játék. Előadják Edison színészei 
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Filmrejtvénvpályázat 
jelenik meg a jövő hetekben. Szenzációs ujitás ez, szenzációs ötlet, 
amelyet követelni kell minden moziban. Önmagában is szenzációsan megirt 
és megjátszott darabokból álló filmciklus készült a rejtvénypályázat céljaira, 

t * 

Az a kérdés: 
ki okozta az izgalmas cselekmények katasztrófái is befejezését? 

Erre szavaz 
Magyarország minden mozilátogatója, aki abba a moziba jár, ahol a 

pályázat szinrekerül. 

A DIJAK: 
1 e l s ő dij à K 500 . . . . K 500.— 
2 második dij à K 100 . , . K 200.— 
6 harmadik dij à K 50. . . K 300.— 

150 negyed ik dij à K 10 . . . K 1500.— 
K 2500. 

A dijak a rejtvény megfejtői között lesznek kiosztva, akik mind a négy, 
három, két vagy egy filmrejtvényt leghelyesebben indokolva oldják meg. 
A pályázat eldőlte után a megfejtő filmet is bemutatják azok a mozik, 

amelyek a rejtvényt bemutatták. 

Érdeklődők forduljanak : 

Hegedűs H. Sándor és Társa 
mozgófényképvá l la la thoz 

= Interurbán = BUDAPEST, VII., Sürgönyeim: 

Telefon U3-01 E R Z S É B E T - KÖRÚT 14. "CL<>üf;,LM" 
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EGV ZSENIALIS 
MAGVAR ASSZONY. 

Valami cseh professzor föltalálta a 
cseppfolyósítható szenet és találmányának 
kire lóhalálában járta be a világot, pedig 
a tudósoknak még csak sejtelmük sincs, 
mit csináljanak a cseppfolyós szénnel? 
Egy kiváló magyar asszony, Biró Rezső-
né már évekkel ezelőtt föltalálta a hal-
csontnélküli fűzőt és világhíre pár évbe 
került. Hát igazság ez ? Kivált mikor 
tudjuk, hogy a fűző a modern és hódítani 
vágyó asszonyok kelléktárában az, ami a 
hadseregnél azágyu. 
De miként az ágyú 
nem egyszer vissza-
felé sül el, megrit-
kítván vele saját 
táborának legényeit, 
a z o n k é p p e n lehet 
veszedelmes a nőre 
a fűző. És ezért illeti 
dicséret és dicsőség 
Biró Rezsőnét, aki 
a halcsont nélküli 
fűzőt, a füzőpótlót 
kitalálta és forga-
lomba hozta. 

Mondanunk sem 
kell, hogy a Biró 
Rezsőné-féle Grácia 
fűző már évek óta 
nagy népszerűség-
nek örvend, különösen a színpadi világ-
ban, ahol a páncélszerü fűző merevvé 
tenné a nőket. A színpad természete 
majdnem minden esetben hajlékonyságot, 
gyorsaságot, fürgeséget követel a színész-
nőtől, aki valóságos áldásnak tekinti, 

hogy alakját nem kell belemerevitenie a 
különben is egészségtelen fűzőbe. Innét 
van, hogy bármikor keressük is fel Biró 
Rezsőné Andrássy-uti szalonját, mindég 
találunk nála színésznőket. E keresett-
séghez persze nagyban hozzájárul a bájos 
gazdának közvetlensége, kedves modora, 
amellyel úgyszólván ölökre biztosítja 
magának vevői barátságát. Biró Rezsőné 
szalonjába a főrangú nők ugy mennek 
fel, mint vevők és visszajönnek mint 

b a r á t n ő k . Az An-
drássy-uti déli kor-
zón gyakran látni 
mágnás asszonyo-
kat, akik a 38-as 
számú ház előtt sür-
gősen elbúcsúznak 
barátnőiktől. 

— Fölmegyek 
egy kicsit Birónéhoz 
beszélgetni. 

— Megállj, ak-
kor én is fölmegyek! 

És benépesül a 
szalon elegáns, cse-
vegő asszonyokkal. 
Persze, aki már 
egyszer fönn van, 
az nem megy el 
„Grácia" nélkül. 

Biró Rezsőnének nincs is miért pa-
naszkodnia. Nem csak Pest, nemcsak a 
vidék, de a külföld is megkeresi rende-
léseivel. Mert a fűző — Biróné receptje 
szerint — pótolható. De a füzőpótló 
pótolhatatlan. 
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— Ha ön, kedves szerkesztő 
ur, minden este táncolna, nem kér-
dezné meg tőlem, hogy miért vise-
lek Palma-sarkot? 

— A világot jelentő deszkák 
jobban ismerik a Palma-sarkot, 
mint bennünket: évek óta azzal 
tapossuk. 

— Várom már azt az operet-
tet, amiben nekem való kupié fogja 
dicsőíteni a Palma-sarkot és egye-
beket, aki fölötte van. 

^ f f n ^ a u / f y ^ - f 

— Nekünk, akiknek úgyszól-
ván kultur kötelességünk, hogy a 
színpadról izlést és divatot hirdes-
sünk, nem elég, ha tetőtől-talpig 
elegánsak vagyunk: a talpunkra is 
gondolni kell — ott pedig Palma-
sarok a divat. 

— A Palma-sarok nekem ta-
lizmán. Mindig azt hiszem, hogy 
azért van tele a Király-szinház, 
mert Palma-sarkot viselek. 

— Ha Achilles is Palma-sarkot 
viselt volna a sarkán, nem lett 
volna Achilles-sarka. 

— Miért viselek Palma-sarkot? 
Ugyanezzel az erővel megkérdez-
hették volna tőlem, miért csinálta-
tok Holzernél ruhákat. Mert min-
denben azt viselem, ami a legjobb, 
legszebb, legkellemesebb és leg-
olcsóbb. Ez az utolsó föltétel kü-
lönösen a Palma-saroknál érvé-
nyesül. 
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— Most nem tudom: a művé-
szet rögös utja lett kényelmesebb, 
mióta Palma-sarkon taposom: vagy 
azóta hordok Palma-sarkot, mióta 
kitapostam magamnak ezt az utat. 

— Cipőileg a suszter minden-
esetre jártasabb, mint én. És ha 
az én suszterem Palma-sarkot ver 
a cipőmre, jól van az téve. 

— Mióta Palma-sarkot hordok, 
nem kell ágaskodni, hogy a magas 
„c"-ét elérjem. 

cu< 

— Uri ember .Palma-sarokra 
áll, mikor előleget kér a direktortól. 

— A Palma-sarkot azért szere-
tem, mert nincsen mákos-rétes 
alakja, hanem sarok alakja van, 
mert nem a fején hordja az em-
ber, hanem a lábán és mert nem 
vajból van, hanem kaucsukból van: 
szóval, tökéletes. 

— Ez egy olyan különös kér-
dés, mint hogyha azt kérdeznék 
tőlem, miért hosszú az orrom ? 
Hát a Palma-sarok nem együtt 
születik a modern emberrel ? 

— Azért viselek Pálma-sarkot, 
hogy könnyen és nesztelenül sar-
kon fordulhassak, ha hitelezőt látok. 

— A Palma-sarok jó föllépést biztosit. És egy direktor szemében 
az a fontos, hogy a jó föllépésért ne kelljen túlsókat fizetnie. Ebben 
a tekintetben pedig 
a „Palma" - sarok 
ideális. 



74. oldal SZinUÁZl ÉLET 

A „Színházi Élet" kedvezménye. 
Legfinomabb bromezüst kivitelű 
(fénykép) képes l e v e l e z ő l a p o k 

Fedák Sári, Szoyer Ilonka, Medgyaszay Vilma, Petráss Sári, Küry Klára, 
Varsányi Irén, Váradi Aranka, Váradi Ili, Berky Lili, Ötvös Gitta, Beregi, Király, 
Ráthonyi Ákos, Rátkai, Törzs, Papp Miska, Papir Sándor, Tanay, Szirmai Imre, 
Gózon Gyula stb. arcképei, illetve külömböző szerepeik után készült összeválo-

gatott levelezőlapok á ra i : 
100 darab 6.50 korona | (Az általános for-
50 darab 3.50 korona galomban darabja 
25 darab 2.20 korona ) 20—24 fillér) 

Az összeg előzetes beküldése után bérmentve küldi a kiadóhivatal. (Budapest, 
VII., Erzsébet-körut 36) 
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a pneul< l<irátya 

Vezérképviselet: 1914. január hó 1-étöl 

r. t. 

Ç a d a p e s t , VI. l<er., beheimate a 25 . sz . 
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K Á R - KÁR - KÁR. 
D A I , 

Szövegét irta: SOMOGYI KÁLMÁN. Zenéjét zerzé: LEOPOLD ERNŐ, Opus 54 szám. 

L E N G Y E L L I P Ó T M 01 NT . H A N G J E G Y M E T S Z É S E B U D A P E S T , V . , V I S E G R Á D I - U T C A 3. 

PALMA KAUCSUK SARD 
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B U D A P E S T , ROZSA-U. 22. MERO ]ENO M 1 N T Û T F R M F K 
B Ú T O R G Y Á R A J :: MINTATERMEK 
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sák Felicián, az Országos Szini Aka-
démia első éves növendéke, akit a 
Színházi Élet mult számában oly 
különös körülmények között mutat-

ni be az olvasónak, péntek délután csak-
ugyan beállított, hogy elmondja életét, amely 
olyan, mint egy regény. Kissé bátortalanul kezdte 
az ügyet, mondhatnám akadozott és kertelt. Node 
sebaj. Demoszthenes is dadogott eleinte, mégis 
híres népszónok lett belőle. Később aztán ki-
derült, mi hiányzik Zsák Feliciánnak? Miután 
bizonytalan mozdulattal végig tapogatta mellé-
nyének belső zsebeit, igy szólt : 

— Nem kaphatnék véletlenül egy cigarettát? 
— Hogyne, hogyne, kedves regény ur. 
Mikor aztán füstölt már a szájában a finom 

egyiptomi cigaretta, egyszerre bőbeszédű lett és 
én konstatáltam, hogy ha Demoszthénesz a nyelve 
alá rakott kavicstól nyerte beszélő képességét, 
Zsák Felicián viszont a nyelve fölé rakott egyip-
tomi cigerettától kapott szónoki lendületet. Bár 
nem tudom, hogy Demoszthenesz használt-e 
annyi kavicsot, mint ahány cigerettát egy délután 
elszitt Zsák Felicián ? 

— Mindenekelőtt — mondta — nevemre 
vonatkozólag akarom önt tájékoztatni. Amint 
kegyed is bizonyára észrevette, művészi nevem 
feltűnően hasonlít a magyar középkor egy tra-
gikus hősének nevéhez. Az illetőt Zách Feliciánnak 
hivták és papája volt ama bizonyos Zách Klá-
rának, akiről jelen pillanatban nem tudok ada-
tokat szolgálni. 

— Nem baj. 
— Eleinte sokat tűnődtem, hogy az egyszerű 

Zsák nevet, amelyet atyámtól örököltem, minő 
keresztnévvel párosítsam. Tudniillik egy különös 
dilemma előtt álltam. Ön bizonyára halott Csák 
Mátéról i s ? 

— Egyet-mást. 

— Nos, én nem tudtam, hogy Zsák Felicián 
legyek-e, avagy Zsák Máté? Mert mondanom 
sem kell, hogy eredeti nevem, amellyel szüleim 
meggondolatlanul keserítették el kora ifjúságomat, 
nem felelt meg céljaimnak. Mit gondol, szer-
kesztő rur, ezzel a névvel, hogy : Zsák Ignác, 
lehet mai nap karriert csinálni? 

— Nem. 
Ugyebár. Nos, én álmatlan éjszakákon keresz-

tül sokat tűnődtem és vívódtam. Csák Máté 
ismertebb egyén a történelemben, mint Zách 
Felicián, viszont Mátét, a szóbanforgó Csákon 
kivül csak egyet ismerek, Dura Mátét. Beláthatja, 
hogy ezek után csak a Feliciánhoz ragasz-
kodhattam. 

Belátom. 
— Tehát igy lettem Zsák Felicián. És, amely 

napon én Felicián lettem, atyám a magyarpen-
telei kocsikenőcs és ostornyél nagykereskedő 
megvonta tőlem támogatását. Istenem, mikor ugy 
vonzott a színművészet. Ön még nem látta tőlem 
a Hamletet. . . 

— Nem — mondtam ridegen — de őszintén 
szólva nem is érdekel. Maga azt mondta nékem, 
hogy olyan az élete, mint egy regény. Bocsásson 
meg, a Hamletet megnéztem Beregitől, vagy 
Parwis Taurinotól, de én a regényre vagyok 
kíváncsi. 

Zsák I. Felxián feleletül belemarkolt a ciga-
rettás dobozba. Ezt nyilván a nagyobb ihlet ked-
véért tette. Miután pedig ihletet nyert egy ciga-
rettától, a kezeiből tölcsért formált és a fülemhez 
hajolt, Ezt súgta: 

— Góthné Kertész Ella ! 
Őszintén szólva bambán meredtem Zsák I. 

Feliciánra. Sehogysem értettem az összefüggést 
a regény, az elfogyasztott cigaretták és Góthné 
Kertész Ella között. 

— Mit akar ezzel mondani? — kérdeztem, 
amikor egy kissé magamhoz tértem bámulatom-
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ból. Zsák Felicián szemei a megdicsőülés fényé-
ben ragyogtak. 

— A legnagyobb nö a világon. Uram, ha ön 
látta volna a Mértföldkövekben. . . Micsoda nő 
istenem, micsoda nő. Szerkesztő ur, ha ön disz-
krét en.ber, nem mondja el senkinek. Szerelmes 
vagyok Góthné Kertész Ellába. 

Majd kis vártatva hozzátete : 
— Általán, ez az én tragédiám. Minden hé-

ten más nő rabolja el érzéseimet. Nem tudok 
állhatatos lenni. Mit gondol például, mire köl-
töttem a mult héten önöktől kapott öt koronát? 
No mit gondol ? Azt hiszi, hogy elvacsoráztam ? 
Nem. Öt koronáért virágot vettem Gombaszöghy 
Fridának. 

— No és átadta neki ? 
— Nem, mivel nem mertem ilyen kopottan a 

Magyar színházhoz menni. A virágokat hazavit-
tem, lepréseltem . . . 

Most kezdtem észrevenni, hogy ez a Zsák 
Felicián nem is olyan közönséges legény. Min- | 

denesetre van benne stilus. Virágot vesz Gomba-
szöghy Fridának, nem vacsorázik, de virágot vesz 
és lepréseli. Hát nem szép e z ? Zsák Felicián 
azonban legyintett a kezével. Majd meglátja, mi 
minden bolondot csinálok én — mondta. — És 
felragyogó szemmel hozzátette: 

— A jövő héten milliomos leszek! 
— Hogy hogy ? . . . 
— Statisztálni fogok a Szép Ernő úr darab-

jában. Minden előadásért egy koronát kapok. 
— És mit csinál ennyi sok pénzzel ? 
— Majd meglátja, szerkesztő úr — szólt Zsák 

Felicián — és mivel érezte, hogy elmondott már 
egy folytatásra valót, vette a kalapját. 

— Agyő, — szólt kedélyesen búcsúzva. — 
Csak később vettem észre, hogy az én kalapomat 
vitte el. De, Istenem, csak nem mehet egy ko-
pott kalapban a jövő Újházija ! . . . 

(Folytatom.) 
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TELEFON SZ. 135—70. 
• > • 

S z í n h á z i É l e t r e 
való hivatkozással 
:: árkedvezmény. :: 

VERES photoművészeti-szalonja 
B U D A P E S T , V. , H a r m i n c a d - u t c a 3 . s z . ( B é c s i - u t c a sarok) . 

TELEFON SZ. 135 70. 

u m m 

S z í n h á z i É l e t r e 
való hivatkozással 
:: árkedvezmény. :: 

Csak hölgyeket érdekli •!• 
Első magyar nöi egészségügyi és testápolási cikkek szaküzlete. 

K E L E T I J . B U D A P E S T 
IV., Koronaherceg-u. 14/16. (Gr.jSzapáry-udvar) 
A cég saját gyártmányú és külföldi különlegességei : Haskötők az ö s sze s 
altesti bántalmak ellen. :: Eredeti párisi fűzők és melltartók ép te rmetüek 
részére , valamint kiegyenlitőfüzők ferde növésüek számára. :: Cs. és kir. 
szab. sérvkötők. :: Egyenestartók. :: Hygienikus havibajkötők. :: Gummi-
harisnyák. :: A legkiválóbb francia és amerikai női óvszer-különlegességek ! 
Uj! Auto Vaginal Spray. Uj ! :: Irrigátorok, bidék, valaniint az ö s sze s beteg-
ápolási cikkek. :: Csak szakavatot t női kiszolgálás. :: Mérsékelt és polgári á rak . 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

MÉSZÖLY LÁSZLÓ 
BUDAPEST, IV. KER., VÁCI-UTCA 11/b. : 

MODERN 

FOTÓMŰVÉSZETI 
SZALONJA 

TELEFON 53-85. 

U F R ^ F N V R O V A
 l e S ° , c s ő b b > leggyorsabb, legmegbízhatóbb. 

V L 1 \ J L 1 1 Y - U V ^ T k e r é k p á r o s küldönc. JÓZSEF-KÖRUT 9. 
3-58. 

28-87. 
30-39. M inden megbízást pontosan elvégez, előzetes bejelen-

tés esetén minden összegért szavatosságot vállal. I TELEFON 3ÓSZEF 

„LILY" GŐZMOSÓDA 
Telefon 93-95. I., ÁTLÓS-UT 11. SZ. Telefon 93-95. 

i DOl • 
• 

• 
k o z m e t i k u m o k a legmodernebb hygienie Szépségápolás a kozmetika legzseniálisabb talál- • 

^ ^ szabályait kielégítik. mányaival: krém-kurák (dr. Schmén professzor • 
8 l e p o u d e r az előkelő világ kedvence. — Nagy módszere szerint), arciszap kezezelések, vibrációs • 
I doboz K 5.—, kis doboz K 3.—. masszázs, elektromos szőrtelenités. Szépséghibák • 
1 O a r c á p o l ó k e n ő c s . A teint bársonyos lesz. eltüntetése a legújabb francia kozmetikai eljárás- • g l l i Nagy tégely K 5.—, kis tégely K 3.—. sal. A „Door" kozmetikumok egyedüli képviselete: • 

a r c i s z a p , a tudomány legújabb vívmánya ! G á l f f y - f é l e k o z m e t i k a i in t éze t B u d a p e s t , • 
inn P-rammns riohnj K 5 —. VII.. Kirá lv -utca 102. V idék i s z é t k ü l d é s ! -

• 

LENGYEL LIPÓT LITHOQRAFIA ÉS KÖNYVNYOMDAI MÜINTÉZETE BUDAPEST, V., VISEGRÁDI-UTCA 3. 



SZinUÁZl ÉLET m. 

Ouinós orr formálása csontreszeléssfel a bőr alatt. 

• KOZMETIKAI 9 
GYÓGYINTÉZET 
Budapest, IU., Kossuth bajos-u, 4., I. em. 

Fennáll 1892 óta. :: Nyitva egész nap. 

Főorvos: Dr. ) U T A S S Y JÓZSEF bőrgyó-
gyász, egészségtantanár, a párisi Pour la Dame  
szépítő intézetnek is kozmetikus főorvosa-

Az intézet munkaköre: 
Szépségápolás és szépséqfeilesztés. — Hizlaló és 
soványító kúrák. — Arcplasztika. — Orrplasztika. 
Archámlasztás elrontott t J i u t gvors megtisztítá-
sára. — Hajbántalmak (őszülés, kopaszodás, 
archajak. — Kozmetikai bőrgyógyászat (zsíros, 
száraz, vörös, foltos, s/.ep !ös teint; miteszer, 
pórus, pattanás, sömör stb.) — Kozmetikai se-

Az intézet 
szépitőszerei 
ártalmatlan anya-
gokból Dr. Jutassy 
receptjei szerint ké-
szülnek s az otthoni 
kezelésrekészletekbe 
csoportosítva bő 
használati utasítás-
sal kaphatók. Bőr-
ápoló készlet a bőr 
finomítására s a her-
vadó, ráncosodó arc 
üditésére ; 10 K — Antiride a párisi Pour la 
Dame intézetből, a szarkalábak ellen s a pety-
hüdt arcok ruganyossá tételére ; 20 K. — Bőr-
koptató készletek szeplő és májfolt ellen; 10 K. 
— Bőrgyógyitó készlet mitesszer és pattanás 
ellen; 10 K — Vértisztitó a párisi Pour la 
Dame intézetéből ; olyan szépséghibák ellen, 

Korán hervadt arc paraff intöméssel gyorsan restaurálva. 

bészet (lencse, szemölcs, anyajegy, erek, him-
lőhely, sebhely stb.) — Kozmetikai kellemetlen-
ségek (izzadás, viszketés, kihevülés, pirulás, 
szajbüz stb.) — Kozmetikai divatok pl. tetoválás 
(szépséglencse, ajkpir, arcpir, szemgyürü), haj-

beültetés, zománcozás, szemfényesités. 

melyek vérszegény-
ségen, székrekedé-
sen, hószámzavaro-
kon alapszanak; 5 K. 

Hajgyógyitó készlet 
hajkorpa, hajmoly, 
hajhullás ellen; 10 K. 
Bőrhámlasztó készlet 
olyan arcokra, me-
lyeken egyszerre 
többféle szépség-
hiba van; 10 K. — 
Szörvesz tö készlet 
alkalmatlan archa-

hajak és szőrnövés el'en ; 10 K. — Hajfesték. 
Dr. Jutassy hajfestéke ez idő szerint a leg-
tökéletesebb folyékony hajfesték, mely csakis 
a jelzett szint adja, nem piszkít, nem fakul és 
használatához nem kell idegen segiiség. Kap-
ható szőke, világosbarna, gesztenyebarna és 

fekete színben ; 10 K. 

Olcsó míivésztarifa ! 

Postai szétküldés utánvét mellet. A kivánt készlet 
neve pontosan megjelölendő. 

Művésznőknek nagy kedvezmény! 

Cim: KOZMETIKAI 
GYÓGYINTÉZET 
Budapest , IV . , Kossuth büjos-u. 4. , I. em. Nyerges orr korrigálása paraffinnal egy ülésben. 
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Uher felvétel . . , 

^ _ _ lithograíiai és könyvnyomdái müintézete Budapest , V., Visegrádi-utca 3. — Telefon 13-3!, 

jelenet a második Fedák-filmből, 
Földes Imre darabja. (Rabiélek). 


