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A színházak szünetet tar-
tanak és én üresnek érzem 
a várost és kissé kietlennek 
az életet. Ez a lelki állapotom 
magamat is meglep, mert 
tulajdonképpen nem is va-
gyok szenvedélyes habitué, 
a szezonbnn ha hetenkint 
egyszer színházba jutok, az 
már sok. 

Azzal gyanúsítom maga-
mat, hogy nem is annyira 
a színpadi látványosságot, 
a „művészetet" nélkülözöm, 
hanem inkább azt a sokféle 
kavargást és lármát, forró-
ságot és pezsgést, amely a 
színházból kiárad és együtt-
véve Budapest színházi éle-
tét teszi. A feszültség, amely 
egy-egy uj darab bemuta-
tóját megelőzi; a mohóság, 
mellyel a színpadi csillagok 
a nekik engedélyezett arasz-
nyi időt fölhabzsolják; az 
összekoccanások, megbé-
külések, nobilis és léha 

gesztusok, amelyekben a 
közönség állandó figyelmé-
től mámoros „kedvencek" 
kiélik magukat; a színház, 
de még inkább a szinész-
kultusz kedves és furcsa 
kitörései; a hírlapi kritika 
becsületes túlzásai és raffi-
nált rosszmájuságai. Egyen-
kint tekintve jelentéktelen 
gyakran nem is nagyon Íz-
léses jelenségek, együttvéve 
azonban állandó erőforrást 
jelentenek, amely láthatat-
lan golfaramként fut végig 
a városon, mindent meg-
mozgat, fölhevít és meg-
termékenyít. 

Bizonyos, hogy a nagy-
városok, de elsősorban 
Budapest népe, a színház-
ban találta meg az élet nagy 
enyhítő körülményét. Nem 
csak a színészetben, hanem 
a színészekben is. A ho-
mályban élő tömegeknek, 
ha nem is nyílnak meg előt-



tük sokszor a színház kapui, 
jól esik a tudat, hogy vala-
hol a közelben nagy tűz-
források vannak, amelyek 
állandóan szórják a fényt, 
a szint, a forróságot és az 
életkedvet. A szinész izga-
tóan érdekes világításában 
az emberi élet olyan, ami-
lyennek lennie kellene: tü-
zes, szabad és mély; az 
emberek pedig kedvesek 
és érdekesek. 
Aszinészkultuszban, amely 

gyakran naiv félreértések-
ből indul ki és gyakran 
szertelenségekbe téved, a 
nagyvárosi ember a saját 
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faitáját becsüli meg; ön-
magát ; a maga javított ki-
adását. Mert a színészben, 
akit a karzat ma is csak 
kevéssé tud elválasztani 
a színpadi hőstől, a nép a 
maga pompásabb és bol-
dogabb másodiK énjét látja; 
valakit, aki elérte azt, amire 
mi többien csak vágyód-
tunk. És hogy a legyőzöttek 
nagy tömege az élet győz-
tesét gyönyörűséggel és 
lelkesedéssel tudja nézni: 
abban az emberiség ősi 
szeretetreméltósága nyilat-
kozik meg, amelyet meg 
kell becsülnünk. 

LEHÁR FERENC NÉG7 GRÁCIÁVAL ISCHLBEN 
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Öreg esztéták és vaskalapos irodalomtör-
ténészek hiába igyekeznek az ellenkezőjét 
bizonyítani: a romantika az az irodalmi 
irány, amely tekintet nélkül korra és időre, 
mindig megtudja találni a maga nagy párt-
ját, s amely talán a legkönnyebben oltja a 
szivekbe a művészi szép iránti szeretetet. 
Mert Istenem, ki ne ... 
volna fogékony a szent 
regényesség iránt; ki 
ne szeretné a rési vár-
romokat, a holdvilágos 
sétákat, az epedő sze-
relmeseket és azt a 
száz meg száz apró 
momentumot, amelyből 
a romantika lényege 
összetevődik. A mai 
színházi publikum meg 
egyenesen megköveteli, 
hogy a színpadról ro-
mantikát kapjon. Olyan 
drága az élet, olyan 
harcok dúlnak délelőtt 
és délután a reális vi-
lágban, hogy este min-
denki valami csodála-
tos felszabadítást vár. 
A romantika, ez a nagy 
felszabadító, amely a 
szerző játszi képzeté-
nek szárnyéra kapja a 
nagyérdemű publiku-
mot és egy csodás or-
szágba röpíti, ahol nin-
csen más csak piros szív, mosolygós élet 
és sok-sok fantasztikus virág, amelyek ugy 
illatoznak, ugy ragyognak a reflektorok va ' 
kitó világításában, hogy elkábítják, lenyűgö-
zik a fáradt sziveket. 

Midőn a Budai Színkör mult heti színlap* 
ján a „Kék álarc" című operett bemutató-
ját láttuk hirdetni és a szerzők élén Szoma-
házy István nevét olvastuk, első percben 
tudtuk, hogy itt van Romantika herceg uj 
honfoglalása. Fodor László költő a „Kék 
álarc" versszövegeinek írója és Somló Jenő 

a „Kék álarc" kompo-

D'ARRIGO és KONDOR IBOLYA 
Budai Színkör — A kék álarc 

nistájavalóban hálásak 
lehetnek a mesternek, 
aki nevének varázsá-
val és irásművészeté-
nek ragyogó értékeivel 
az ő tehetséges mun-
kájuk súlyát is tekin-
télyesre növelte. 

A „Kék álarc" lib-
rettója mindenképpen a 
„Mesék az írógépről" 
és a „Három a tánc" 
szerzőjének kézjegyét 
viseli magán. Szoma-
házy, a nagy mesélő, 
ezúttal a Jacht-Klub 
lampiónos parkjába 
viszi a nézőt, ahol a 
lordok és ladyk éppen 
izgalmas eseményről 
tárgyalnak. Nem kisebb 
szenzáció történik már 
pár nap óta a klubban, 
mint az, hogy rejtélyes 
gonosztevők egymás-
után rabolják el a csi-
nos és szemrevaló férfi-

tagokat. Mér alig akad hímnemű élőlény a 
Jacht-Klubban olyan eredményesen garázdál-
kodik a különös rablóbanda, amelynek azon-
ban sem eredetét, sem célját nem lehet ki-
fürkészn-'. Lord Country a klub fiatal és ele-

Mészöly felv. 
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BARNA SÁRI és GALLAI 
Budai Színkör — A kék álarc 

Mészöly felv. 

KONDOR ÍBOL7A és D'ARRiGO 
Budai Színkör — A kék álarc Mészöly felv. 

ben megismerkedünk két pompás nőalakkal 
is. Az egyik Lettice kisasszony, lord Country 
menyasszonya egy bájos karcsú angol lady. 
A másik amerikai miss Mollynak hivják és 
a foglalkozása még soha nem szerepelt ope-
rettben, amennyiben női riporter, a „Barkers 
Wakly" munkatársa. Az ő révén ismerke-
dünk meg a darab első felvonásának sláger-
duettjével, amely igy hangzik 

A férj a nagy detektív» 
A nő a kis riporter, 
A házasság effektiv 
S meglásd mily szörnyű port ver. 
A férj a rablók réme 
A bűnös akcióban, 
A nő a hölgyek erénye 
A nagy redakcióban. 

Lám, lám ilyen ám az ideális házasság 
A szivünket elönti a lázasság. 
Mert bünügy a mi pénzügyünk 
És pénzügy a mi bűnügyünk [ügyünk. 
S a szerelem, a szerelem az istenünk, sziv-

Lám, lém ilyen ám az ideális házasság 
Ahol a férj a legpompásabb társaság. 
Ideális költemény, kriminális bünregény 
Csupa csók és csupa, csupa lázasság. 

Ilyen előzmények után nem nehéz elkép-

gáns elnöke végső kétségbeesésében Bobby 
Puckárhez, a világhírű amerikai mesterdetek-
tivhez fordul, aki meg is érkezik a fürdőhelyre, 
hogy megkezdje a nyomozást. Nem sokáig 
nyomoz a mesterdetektiv, alig fordul egyet-
kettőt, körülveszi nyolc kékcsuklyás fantom és 
ugy elrabolja, hogy Iába sem éri a földet. 
Repülőgépen viszik el Bobbyt, aki azonban 
nem azért mesterdetektiv, hogy ne tudna még 
egy utolsó értesítést küldeni az aggódó világ-
nak. Egy viszkis palackban elrejtett üzenetet dob 
le a levegőből. Az üzenet — szerencséjük van 
a mesterdetektiveknek — éppen arra a hajóra 
esik. amelyen Fox, Bobby szolgája utazik, 
ugy hogy egy negyedóra múlva mér az egész 
Jacht-Klub a detektív fantasztikus elrablásá-
ról beszél. Lord Countryt annyira felháborítja 
az eset, hogy nekiindul az üzenetben jelzett 
Grimaldi vár felé, kiszabadítani a rabokat. 
Vele megy a Jacht-Klub férfikolóniája is 
Mollyval és Lelticé-vel. 

Eddig az első felvonás cselekménye, persze 
teletűzdelve a hangulatos és kacagtató jele-
netek ízletes mazsolájával. Mert persze köz-



n a z I n i n i 

D'ARRIGO és KONDOR IBOLYA 
Budai Szinkör — A kék álarc 

Mészöly felv. 

zelni, hogy a publikum milyen izgatottan 
várja „A kék álarc" második felvonását. A 
csuklyásharamiák rejtélye itt csakugyan ki 
is derűi. A csuklyásak fiatal hölgyek, akiknek 
igézően szép várurnőjük van. És hogy a vár 
úrnője sem mindennapi dáma, az szintén 
rövidesen kiderül, amidőn őnagysága bevallja 
lord Countrynak, hogy csak azért raboltatta 
el barátait, mert remélte, hogy ő mint hires 
bátor ember eljön a kiszabadításukra. Sze-
relmes a kék álarcos nő a lordba, de az 
visszautasít minden szerelmi ajánlatot. 

— Én Lettice-t szeretem — mondja Country 
és akkor sem tágít ettől a kijelentéstől, 
amidőn a vár úrnője megfenyegeti, hogy ha 
makacs marad, menyasszonyát kivégezteti. 
Ettől a jelenettől különösen a közönség 
bakfis-része mélyen meg van hatva. Szinte 
isteni csoda, hogy lord Country ellent tud 
állani a szépséges maszknak, mikor az oly 
nemesen felépített és hangulatos valcerben 
kérleli, mint amilyen a második felvonás 
nagy slágere : 

A kék vizén egy elhagyott sziget, 
Ott minden enyém s minden a tied. 
Hol tajtékzik a vad hullám, a morgó, 
Áll kastélyom, a kacsalábon forgó. 

A kapunál egy sárkány őrzi vadul. 
Tornyán ezüstlő szélkakas csikordul. 
S a cinteremben éjfél hogyha kondul, 
Ezer szerelmes szívnek vére csordul. 

Tündérsziget az oceánon — 
Odaszárnyal a vágy, meg az álom, 
Odavár, hogy szerelmet fakasszon 
Aranyszívű hercegkisasszony. 
Tündéri gyönyör ég az ajkán, 
Oda szállj te csodálatos sajkán. 
Ott gyönyörbe tűnnek a percek, 
Oda jöjj te aranyszívű herceg. 

A mese itt már szinte drámába menne át, 
ha nem történne a fináléban egy frappáns 
és meglepő fordulat. Már készülnek a meny-
asszony kivégzésére, amidőn egyszerre 
ehull az álarc a Kékszakáll hercegkisasszony 
arcáról és kiderül, hogy a női rablóvezér 
nem más, mint miss Leltice, aki az egész 
rablóhistóriát farsangi tréfának eszelte ki. 

A tréfa azonban balul üt ki. Lord Country 
hiúságát sérti a móka és büszkén utasítja 
vissza a karjait kitáró misst. 

— Kisasszonyom, a farsang elmúlt, — ma 
már hamvazó szerda van — mondja és el-
távozik Grimaldi várából. 

TAMÁS BENŐ és BARNA SÁRI 
Budai Szinkör — A kék álarc 

Mészöly felv. 
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KONDOR IBOLYA 
Budai Színkör : „A kék álarc" 

Mészöly felv. 

EGY IFJÚ SZÍNÉSZNŐ LEVELE ÉS A 
SZERKESZTŐSÉG MEGJEGYZÉSE 

Reichenhallban nyaralok — írja a müpésznő. 
A levegő pompás, a hegyek szépek. 
Az ember szinte újraéled. — 
(Az anzikszkártyán pomázi a bélyeg.) 

KÁLMÁN JENŐ 

BARNA SÁRI, FfcRENCZI FRIGY F.S a darab ren-
dezője, KONDOR IBOLYA és D'ARRIGO KORNÉL 

Mészöly leív. 

Merttapsolni, azt bőven lehet „A kékálarc"-
ban. Tapsviharra jogosult mindenekelőtt Szo-
maházy István, akinek biztos mesevezetése, 
nemesveretü operettstilusa, friss és üde alakjai 
üdülést hoznak az .operettsablonok után. Az-
tán Fodor László, akinek versei ritka szé-
pen rímelnek, mindig decensek és hallatla-
nul ritmusosak. És nem utolsó sorban Somló 
Jenő a zeneszerző, aki bér uj ember a szín-
padon, oly gazdag mondanivalóban és ezt a 
mondanivalót oly Ízléssel tálalja fe), hogy 
máris beérkezettnek számit. 

A szereplők közül Kondor Ibolya Miss Let-
tice szerepében mint csodálatosan szép szőke 
angol lady pompázik; Barna Sári a ripor 
terlányt játssza nagyszerűen. A bonvivant 
D'Arrigo Kornél elegáns és hóditó, Tamás 
Benő pompás detektivfigura. Külön dicséretet 
érdemel Gallai Nándor frappáns táncaiért és 
Hamvas Józsa, aki egy női porkoláb szere-
pében valóban kacagtató. És hogy kimerít-
sük a siker valamennyi korifeusát, Ferenczy 
Frigyes szindus rendezése és Donáth Lajos 
karmesteri munkája tökéletesek. 

Hatalmas finálé zárja be a darab regényes 
második felvonását. Minden dicséretet meg' 
érdemel érte Somló Jenő, a komponista. És 
minden dicséretet megérdemel Somló a má-
sodik felvpnás táncduettjeért, amelyet Gallai 
Nándor és Hamvas Józsa énekelnek és tán-
colnak tomboló tetszés mellett: 

A nő, a nő, a legszebb porkoláb, 
Nem enged ő tovább. 
Nincs nála mostohább. 
A nő, a nő nem enged szabadon, 
Akár egy feleség ott lóg a nyakadon, 
A nő, a nő rádforditja a kulcsot, 

fi. Ha ő vigyáz rád, mondjad be n fuccsot ! 
Lehet Zozo, lehet Kató, lehet, Terus 
Vigyázz reád mind[Cerberus,hogy el ne fuss-
A harmadik felvonás puskaporos hangu-

latban kezdődik. Hála Istennek azonban Szo. 
maházy mester nem azért kedvenc irója a 
női nemnek, hogy elválassza a szerelmeseket. 
A darab végén Lettice és lord Country va-
lamint Bobby és Molly mint két boldog pár 
távoznak Amerika felé. A közönség pedig há-
lásan tapsolja őket a háromórás kedves 
együttlétért. 



9 SZÍNHÁZI É L E T 

Gázsilista 1907-ből 
Medgyaszay Vilma havi gázsija 3000, 

Nyárai Antalé 800, Boross Gézáé 181 korona 
Tudós történetírók és archeológusok mond-

ják, hogy nincs nagyobb boldogság részükre, 
mint elmerülni elmúlt idők emlékeibe, ol-
vasni régi foliánsokban vagy maguk elé 
idézni letűnt korszakok életét. 

A mai kor gyermekének, ha ámulni és 
bámulni akar, ha a kutatás és fölfedezés 
lenyűgöző izgalmát akarja átélni, nem kell 
visszanyúlni elmúlt évezredek és századok 
fentmaradt emlékeihez. Elég, ha tíz évre 
megy vissza. 

A véletlen a kezünkbe hozott egy érdekes 
relikviát. 20 hosszúkás lapból álló füzet a 
Modern Színpad, a mai Ándrássy-uti Szín-
ház ősének első gázsilistája 1907-ből, a 
„Modern Színpad" kabaré első évéből. Min-
den tag részére egy-egy oldal fentartva és a 
lista oly illusztris neveket tartalmaz mint 
Nyarai Antal, Medgyaszay Vilma, Pálmay 
Ilka, Keleti Juliska és sok más, ma nagy-
nevű színész neveit. 

Nyárai Antalnak, aki akkor népszerűsége 
teljében állott, havifizetése 800 korona volt. 
Nyárai fizetését 20 és 30 koronás előlegekben 
vette ki és a hónap végére alig maradt valami 
hátraléka. 

A legnagyobb fizetése Medgyaszay Vilmá-
nak volt: havi 3000 korona. Medgyaszay is 
apró részletekben vette fel fizetését és az ő 
fizetési lapján már az első hónapban ott 
diszlett a ma mér divatból kiment „letiltás". 

Boross Géza, aki ma Pest egyik legnép-
szerűbb és legjobban fizetett színésze és 

amellett már a maga direktora, 181 korona 
havi fizetéssel kezdte meg működését. Na-
gvon szolid f:U lehetett a Boross, mert ezt a 
181 koronát nem aprózta fel mint a többi 
kolléga. Ugyanez áll Sarkadi Aladárra is, 
akinek fizetése 400 koronára „rúgott". 

Keleti Juliska, aki ma dollárokban keresi 
meg a magáét New Yorkban, nagyot nézne, 
ha látná, hogy akkoriban havi 400 koronával 
is beérte. És mit szólna hozzá Déry Blanka, 
Gyárfás Dezső özvegye, hogy akkoriban 50, 
mondd ötven korona volt a havi gázsija és 
ezt is 5 koronás részletekben vette ki ? 0 
boldog idők I 

De mindnyájukat felülmúlja szerénységben 
Mátray Ernő, a később Reinhardtnál nagy 
hirre szert tett pantomim-szinész, aki akkor 
növendék lévén még, napi 2, igenis két koro-
nával érte be. 

A szinház igazgatója Heltai Jenő volt, aki 
már akkor is nagy iró és nagy poéta volt 
De azért á conto-kban nem maradt mögötte 
a színészeinek, 1200 koronás fizetését 100 és 
200 koronás részletekben szedegette ki. 

Bródy Istvánnak, mint rendezőnek, viszont 
csak havi 200 koronával kellett beérnie. 

A Kis Szinház karmestere Szirmai Albert, 
noha doktori cimmel ékeskedett, csak 400 
korona havifizetést húzott. Jól oszthatta be 
ezt az összeget Szirmai, mert sohasem vett 
fel előleget. 0 egyébként is jól viselhette 
magát, mert évközben egyedül csak neki emel-
ték fel a fizetését 400-ról 520 koronára. Nagy 
dolog volt ez akkoriban. 

TAMÁS és KONDOR IBOLYA 
Budai Színkör: „A kék álarc" Mészöly ftlv. 

D'ARRIGO, TAMÁS és BARNA SÁRI 
Budai Színkör: „A kék álarc" 

Mészöly 'elv. 
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Barátom több évi távollét után visszatért Pestre. Barátom annak idején rajongója volt 
a pesti színháznak. Alábbi kis lexikont azért állítottam össze, hogy a távozása óta történt 
Jelentősebb színházi eseményekről, változásokról, meghonosodott uj kifejezésekről stb. itt 
röviden fetvilágositsam, hogy rögtön otthonosan mozoghasson a mai színházi világban is. 

Anita, (Anita Berber = szín-
művésznő, (a festett deszkák 
világából). Utánzói nagyszám-
ban, főleg ,__". . 
l i p ó t v á r o s i 
hölgyek köré-
ben. („Anita 
Berger") 

Blaha Lujza-Szinház. Szem-
ben az Operaházzal itt szé-
pen énekelnek. 

Ben, Ben 
Blumenthal. 
Lásd: dollár. 

Biller: kór-
okozója az 

úgynevezett Biller-láznak. 
Felfedezte: dr. Roboz, ki e 
felfedezésével a tudományos 
világ legteljesebb elismerését 
érdemelte ki. 

Breitbart : a világ leggyen-
gébb embere. 
Minden cir-
kuszban lát-

ható egy 
ember, aki 
már legyőzte. 

Beöthy-jubileum (a szezon 
legszebb és legmeghatóbb 
színházi eseménye, melynél 
azonban Bárdos Artúr szín-
igazgató nem volt jelen. Itt 
említendő meg: Vezér-Beöthy. 
Innen : Vezérem, népszerűvé 
lett megszólítás. 

Bibiti. Uj színházi csillag 

(Bibiti Horváth). A Zilahi-Kiss 
nevű csillag közelében ragyog. 

Bolsevizmus. Számos ke-
gyetlenséggel 
járt. Legrette-
netesebbtette 
volt Pogány 
József drámá-
jának előadá-
sa a Nemzeti Színházban. 

Császár Elemér. A Szín-
művészeti Tanács megalapí-
tója, kiváló iró és szinmű-
kritikus. (A többit majd négy-
szemközt.) 

Csöpög a v iz: csöpög a 
víz: lásd I Ez' egy mámor 
ez egy igézet. 

Dögvész r á d ! Szólásmód. 
(Eredete Molnár Ferenc „Szín-
házáéból.) 

Ez egy mámor, ez egy 
igézet! — lásd; kik vagy-
tok hé ! 

Fővárosi Szinház megnyi-
tása — lásd : tűzrendészet, 
lásd Wolff Károlyt — külön-
ben : jobb ha nem látod. 

Ganz Danubius — szín-
házi körökben rendkívül nép-
szerű primadonna, ki bár 
nehéz sulyu, mégis nagyokat 
ugrik. 

Imbisz (iro-
dalmi) — t . 
olyan már 
sehol sem 

kapható. 

Kik vagytok hé ? — lásd 
csöpög a viz ! 

A kis Lipót — lásd Sza-
bolcs. 

Mozirendelet: na" erről 
ne beszéljünk. Majd ha eljön 
hozzám megmutatom neked, 
külföldön ilyet úgyse láthattál. 

Molnár FE-
rencné : lásd 
majd a Pom-
padourban. 

Negyed-
százados ju-

bileum 
némely darabnak 25-ik elő-
adása. 

Röhögök Kónyáin: nép-
szerű szólásmód. 

Renaissance Szinház. Ta-
valy volt a renaissance. 

Szabolcs Ernő : az előbb 
is megvolt (a 
kis Szabolcs) 
de a Három 
grácia sikere 
óta nagyon 

megnőtt. 
Színművészeti Tanács. A 

Nemzeti Szinház régebbi szín-
műíróinak gyülekezete. 

Azóta már oszlásnak indult. 
Szeplő : így 
hívják az oly 
színészt, aki 
csak nyáron 
tud szerephez 
jutni. Szeplő 

mert csak 
nyáron jön ki. 
ggSzirmai Imre színigazgató 
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nagyon hasonlít a kedves Szir-
mai Imre színművészhez, 
akiért te is rajongtál, de Sz. 
1. igazgató még Sz. I. szín-

művésznél is kedvesebb és 
fiatalabb. 

t itkos (Ilona): tehetség, aki 
már régen nem titkos. 

Tuthankhamen 
ősrégi szabó-cég-
akinek kreációit 
Berkovits Andor 

ásta ki. 

Arany v/z utcán, há-
zakon, 

Az arcom fényében 
áztatom, 

Félre hát őszi fáj-
• dalom — 

Dalolj szivem ! 

A nyárspolgár mái 
sört iszik, 

Nem is számolja 
vagy tizig, 

Egy-két kilót megint 
hizik 

Boldog s derült. 

Csodát értél, jó, ósdi Pest, 
Köveden virágpompa fest: 
Virág most minden női-test, 

Friss, illatos . . . 

A gesztenyesütő helyén 
Cseresznye piroslik felém, 
Mit otthon fáról ettem én 

Ingyen, sokat. 

A lány fehér ruhát veszen 
S az ifjú szól szerelmesen: 
„Gyerünk a zöldbe kedvesem, 

Nő már a fü . . " 

A vénlány is vágytól piheg . . 
És mind a többi-többiket 
A szent szerelem tölti meg 

Szerelmi láz. 

Csilingelnek e kis dalok 
S halálon egy sem andalog: 
Azt hiszem szerelmes vagyok... 

Dalolj szivem [ f f 
KÓSA LAJOS 
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Hol a boldogság mostanában ? A stran-
don. Levetkőzve, a vizben és a homokban 
— a legolcsóbb és legjobb nyaralés. 

Fotográfusunkkal végigjártuk a pesti stran-
dokat és szcpen sorjában beszámolunk ta-
pasztalatainkról, amelyeket a kánikulára való 
tekintettel bizonyára meleg e'rdeklődéssel 
fog olvasni mindenki. 

Első utunk 
a Duna-strandhoz' 

vezetett. Ide igazán könnyű volt eljutnunk : 
fölültünk egy szép sárga 11-es kocsira és a 
Margithidtól a negyedik megállóról leszálltunk. 

Az első pillantásra egy sereg csinos, fiatal 
lányt fedezett föl fotográfusunk, persze azon-
nal le is akarta kapni őket. Kis mérsékletre 
intettük : hátha lesz még majd ennél érde-
kesebb fotografálni való anyag. 

A fiatal lányok megérkezésünkkor éppen 
megrohr nták a vizet és rémes, hogy milyen 
lubickolást vittek véghez. Azután ki a vizből, 
versenyfutás a homokban . . . mig egyszerre 
hirtelen megálltak. 

— Nézd! Te is megismerted 7 A László 
Bandi! 

Most lépett ki az egyik kabinból László 
Andor és nemsokára utána Harmath Hilda 
és Mészáros Paulette. Legvégül pedig, hogy 

Kompóthy Gyula és Harmath Hilda a „Duna-strand"-on 
Harsányi felv. 



SZÍNHÁZI E L E T • -

teljes legyen a lányok öröme, Kompóthy 
Gyula. 

Nagyon kellemesen érintett bennünket, hogy 
három kedves hölgy a viz pariján a Színházi 
Élet legújabb számát olvasta. Siettünk meg-
örökíteni őket és miután megegyeztünk abban, 
hogy riportunk befejezése után a Duna-strand 
vizében itatunk majd egymással áldomást, 
átsétáltunk a Margitszigetre. Azt hisszük, nem 
vall gyöngeségünkre, ha bevalljuk, hogy út-
közben megfogadtuk: végzetes bününket, 
amiért nem hüsitettük le magunkat a Duna-
strand hullámaiban, legközelebb és minél 
gyakrabban igyekszünk majd kipótolni. 

szigeti strand : itt találkozhat az ember a leg-
újabb divatú női fürdőkosztümökkel. Szen-
zációs Berky Lili sárga fürdökeppje, csak 
kár, hogy megszökött a fotografálás elől. 
Annál kevésbbé szökött el A három grácia 
két bájos virágszála, Kun Anci és szőke 
barátnője Tobler Gabi. ök direkt kérték, hogy 
szép legyen a kép. 

A megígért képért cserébe elujságolták, 
hogy tegnap idekinn volt a strandon Biller 
Irén, Rátkai, Halmay és Lukács Pál. 

— S ott áll a vizben Szőke Szakáll 1 — 
mutatták 

. * . h á r o m kedves hölgy 

Budapest legolcsóbb és egyik tegkelleme-
sebb uj strandjának fölfedezése után 

a margitszigeti Palatínusra 
mentünk át. 

— Kabin nincs I — ezzel fogadtak, amig 
a pénztárnál lógó táblát tanulmányoztuk. Ez 
van a táblán : 

reggel d. p. egész vasár-
nap nap 

Fürdés fiókhasználattal 50 200 400 700 
„ szekrény használattal 80 250 600 1000 
„ kabinhasználattal 150 500 1200 2500 

Nem használtunk se fiókot, se szekrényt, 
se kabint, sajnos, nem is fürödtünk : minket 
hét beengedtek ingyen. Szines, érdekes a 

a Színházi Éle te t o l v a s t a " 
Haisányi felv 

Lefotografáltuk Szőkét, aki egész komolyan 
mentegetőzött: 

— Tegnapelőtt borotválkoztam, kissé nagy 
a szakállam. Ha megvárják, esetleg meg-
borotválkozom fölvétel előtt . . . 

— Majd inkább kiretusélom a szakállt 1 — 
mondta a fényképész. 

A Szigetről szépen elvitorláztunk a Pálffy-
térre, fölpattantunk a vicinálisra és 20 perc 
alatt kirobogtunk 

Csillaghegyre, 
az Árpád-fürdőhöz 

Az Árpád-fürdőbe a belépődíj hétköznap 
200. vasárnap 300 korona. Közös vetkőzőhely 
vaskabinban hétköznap 150, vasárnap 200 



hűvös fák ölelik körül a Római-fürdőhöz 
vezető utat. Jelzőtáblákat ugyan nem igen 
láttunk és a kabátunk gombjain számoltuk 
ki : jobbra menjünk-e vagy balra ? A végén 
mégis odaértünk szerencsésen, mert hét hiá-
ba, igaza van a régi jó mondásnak, hogy 
minden ut 

a Római fürdőbe 
vezet . . . A bennszülöttek a közeli házak-
ból fürdőruhában járnak át a strandra és 
vadgalamb bug a közelben — ez a fürdő 
minden nevezetessége. No és pardon, még 
egy. A fürdő vendéglője. Nesztelen járású 

F e n n : Egy ur , . két hölgy. Középen: A női Breitbart 
a csillaghegyi-strandon. Lenn : Szőke Szakáll. 

Haisenyi fel". 

korona. Ugyanez a vaskabin tisztviselőknek 
csak 100 korona. A vaskabinról jutott külön-
ben eszünkbe, hogy Csillaghegyen a strand-
élet bizonyára még csak vaskorszakát éli. 

Nagyon szimpatikus hely ez a Csillaghegy, 
maradtunk is volna itt még egy kicsit, de 
az idő már késő délutánra járt és még ma 
akartuk meglátogatni a szomszédban lévő 
Római-fürdőt. Elindultunk az apró fehér.házak 
mellett. Az árok vizében szép kövér busik 
és kacsák fürdőztek. Rikkancsfiu jött velünk 
szemben, rövid úszónadrágban, hóna alatt a 
Magyarország friss számaival. 

— Csak éppen mi nem . . . — sóhajtott a 
fotográfus, ahopy a disznókat, kacsákat es 
az uszónadrágos gyereket nézte. 

Kis fürdést tényleg megérdemeltünk volna, 
olyan melegünk volt. Szerencse, hogy árnyas, 

pincérek szolgálják ki a vendéget, sőt mond-
hatnánk, hogy mesztelen járásuak, mert ele-
gáns frakk helyett divatos csikós fürdőnad-
rágot hordanak. 

E', azonban nem baj, a fő, hogy jó volt a 
körözött liptói és hideg a sör, amit melléje 
ittunk. Volt a strandon egy Pöszi nevü esi-
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nos leány, akiről Byron sorai jutottak 
eszünkbe a Don Jüanból: 

Gyöngéden fejlő, kedves szép alak, 
Igéző rózsa, félig nyilva csak. 
És karcsú is. A hizott nőktül fázom. 
Jó Byron kollégánknak. Ö fázott a kövér 

nőktől. Mi láttunk itt nyolcat-tizet és azért 
mégiscsak borzasztó melegünk volt. 

A Római-fürdőn,amelynek határait egyet-
len árva vékony drótszál jelzi, kabinjegy 
egész napra 300, fél napra 200 koiona, vasár-
nap 450 korona. Nyugszék egy napra 300 
korona és akit megcsípnek, hogy jegy nélkül 
fürdik, az büntetést fizet. 

Szépen hazahajóztunk, mire leszállt az 
est és másnap a Cinkota—gödöllői vil-
lamoson kimentünk Rákosfalvára megnézni 

a Kristály-
strandfürdőt 

Ó, itt nagyon vig az élet I 
Csak a tulajdonos panasz-
kodik és nem akarje, hogy 
írjunk strandjáról : 

— Vasárnaponkint úgy-
sem tudok mit csinálni a 
közönséggel, annyian jön-
nek I Pedig csak 2000 
ember számára van he-
lyem . . . 

A fürdő vizének tiszta' 
ságára különben féltő gond' 
dal vigyáz egy tábla, ame-
lyen ezt olvashatjuk eredeti 

F e n n : A három grácia. Középen: Napfürdőzök a Kristály.strandon. 
Lenn: Csónakpüiti a római strand-fürdőn. Harsányi lélv. 



László Andor (a kép jobbsarkán két hölggyel és egy úrral) a szigeti s t randon 
Harsányt felv. 

helyesírással : Homokossan a vizbemeni 
tilos. A cukrászdónál is igy van kiírva: 
Tejszinhabb 200 K. Ettünk egy kis habbos 
fagylaltot és megismerkedtünk a fürdő szépé-
vel, Pap Juci kisasszonnyal, aki a művész-
világot képviseli a rákosfalvai strandon. Már 
kétszer statisztált filmen — mondja. 

Megállapítottuk, hogy az összes strapdfo-
tografások közül az itteni dolgozik a legszor-
galmasabban. Annyit fotografál, hogy igazán 
megérdemli: egyszer róla is készítsenek 
képet. 

Két külön embere van a Kristály-strandnak, 
akik a vizből a leveleket halásszák. Á viz 
mellett a padon egy kis fiu áll és hol nekünk, 
hol a fotográfusnak kiabál: 

— Bácsi, fényképet akarok! Bácsi vegyen 
le! 

— Majd én leveszlek — mondja egy na-
gyobb fiu. Odamegy és tényleg leveszi. Le-
emeli a padról. 

A Kristály-strandon fürdőjegy szekrényhasz-
nálattal vagy kis kabinnal 400 korona, nagy 
kabin két személyre 800 korona. S ott van a 
pénztárnál a táblán egy igen fontos tétel : 
Kabinfelügyelőnek 25 K. 

Utolsó Jállomásnak nagyon érdekes hely. 

a Szúnyog sziget strandja, 
amelyik Újpest közelében fekszik, szemben 
a Megyeri csárdával. Tipikus nyaralóhely a 
Szunyogsziget, ahol 3—400 család nyaral 
állandóan sátrak alatt, a fák között. Épített 
ház egy sincs a szigeten, de lakóit mégis 
számon tartják, aki kijön ide nyaralni, az 
köteles tudatni ezt a bejelentőhivatallal. 

A családok törzsekre oszolva élnek és 
strandolnak itt. Mindegyik törzsnek külön 
jelvénye és főnöke van. Az idegeneket állan-
dóan figyelik, nagyon vigyáznak rájuk és ha 
jól viselik magukat, szívesen invitálják őket: 

— Tessék meglátogatni máskor is a fekete 
gyürü törzsét! 

Bográcsokban halpaprikást főznek, dalolnak, 
muzsikálnak . . . és nagyon szívesen állnak 
a fényképezőgép elé. Itt a Szunyogszigeten 
határozta el az izzadó fotográfus és a bar-
nára leégett riporter, hogy a strand körút méltó 
befejezésére végre — megfürdenek. Pécchünk 
volt: a Szunvogszigeten egy árva úszónadrág 
sincs tartalékban. Anélkül pedig . . . 

Elindultunk hazafelé a fényképésszel vize-
sen a hőségről. E sorok irója egész uton haza-
felé azon töprengett, hogy milyen jó lett volna, 
ha útközben a fotográfus valahol vizben-
hagyja . . . 

Váró Andor 

S Z Í N H Á Z I É L E T 
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Beöthy László — Krecsányi Ignáchoz 
A mult héten ünnepelték Krecsányi 

Ignác 50 éves színigazgatói jubileumát. 
A jubileum alkalmából Beöthy László 
a következő levelet intézte Krecsányi 
Ignáchoz 

Nagyságos Igazgató ur 
Azoknak a hervadhata t lan érdemek-

nek szerény méltatásául, melyet Nagysá-
god egész hosszú pá lyá ján a magyar 
színészet és a magyar sz ínpad ügyének 
föllenditése körül szerzett, a Budapest i 
Színigazgatók. Szövetsége 1923. évi 
Beöthy-diját Önnek Ítéltem meg. E dijhoz 
csatoltam Pick József urnák, a Nemzeti 

Royal-Orfeum igazgatójának hasonló 
célra fordítandó 50.000 koronás jutalmat 
is. Az egész összeget 150.000, szóval 
egyszázötvénezer. koronát mellékelt csekk-
ben juttatom el Önhöz. 

Kérem, fogadja tőlünk ez elkésett ko-
szorút olyan igaz érzéssel, amilyen igaz 
szivvel és hálatelt lélekkel mi tűzzük 
azt az Ön é rdemdús fejére. 

Budapest , 1923 julius 7. 
Kitűnő tisztelettel 

Beöthy László 
vezérigazgató, a Budapesti 

Színigazgatók Szövetségének 
elnöke 

A Nagymama 
Budán 

A mult hét egyik dél-
utánján Csiky Gergely Nagy-
mamáját láttuk a Budai Szín-
körben. Zsúfolt ház nézte 
végig a kedves régi vígjá-
tékot, amely a felejthetetlen 
népszínházi esték emlékét 
hozta vissza. Külön érde-
kessége volt az előadásnak, 
hogy Márta szerepében egy 
fiatal színésznő lépett föl. 
Surányi Olgának hívják a 
fiatal színésznőt, aki csupa 
friss talentum és megnyerő 
érték, amellett, hogy ritka 
szép beszéde van. Tökéletes 
játékkészség egészíti ki még 
Surányi Olga nem minden-
napi kvalitását, amit külön-
ben legközelebb a „Romeo 
és Julia"-ban is tapasztalhat 
majd a Budai Színkör kö-
zönsége. A fiatal művésznő 
Góth Sándorjtanitványa. Nem 
nehéz megjósolni, hogy sike-
rekben gazdag, értékes mű-
vészi jövő vér rá. SURÁNn OLQ.\ 
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Három varézsige : Altvater, Gessler, Buda-
pest és ebben a pillanatban felébred több-
ezeréves sírjából Tuthankhamen Fáraó, úgyis, 
mint az egyptusok királya és úgyis, mint úri-
ember. Az ébredő Fáraó hármat ásit, három 
obeliszket ereszt le torkán és piramisokat 
csavar ki tövestől, olyan hatalmas az ő ereje. 

— Meghódítjuk a világot! — bömböli 
gyönyörű hitvese fülébe és megrázza kócos 
sörényét, mint sámsoni erejű Napoleon. 

Ekként lép ki a kairói zsidótemető cintermé-
ből 1923 julius hó 24-én este kilenc órakor 
Tuthankhamen Fáraó és boldog családi életet 
akar élni. De mit tesz Allah és Mohamed 
az ő prófétája ? Ráereszti a földre a kilenc-
száznegyvenharmadik csapást és olyan hőség 
leendett, hogy forrni kezdett a bővizű Nilus, 
lávatengerré izzott a sivatag homokja és olva-
dozni kezdtek a Sziget Színpad kulisszái. A 
kánikula vért izzaszt Tuthankhamen ur idomain 
és nem lehetett többé ott maradni, wo die 
Zitronen blühn. 

A Fáraó hitvese mély lélegzetet vesz és 
azt mondja: 

— Á, nyaralni vágyom én. 
Nyaralás. A vének tanácsa konzíliumot ül 

és hét nap- hét éjjel törik bus fejüket; hol 
nyaraljon a Fáraó és az ő szépséges hitvese ? 

a feltámadt I 
Hol nyaralhat egy Tuthankhamen? 
A válasz csak egy lehet: 
— Siófok 1 Éljen Siófok I 

* 

Így valahogy képzelhető el a Fáraó ébre-
dése Mihály István hasoncimü darabjában, 
amely egy nyolc ^képből álló operett s julius 
24-étől a Sziget Szinpad játssza. A darab ze-
néje, amelyet angol és amerikai zeneszámok 
nyomán Losonczy Dezső állított össze, egye-
nesen szenzációs és egész biztosan lázba 
fogja hozni az össes budapesti füleket és 
hangszálakat. Ropogós, pattogós muzsika, még 
ropogósabb és pattanósabb táncokkal, ame-
lyeket Gallai Nándor tanit be. Ő lesz egy-
szersmind a főtutankhamen, a Tuthankhamen 
Fáraó, mig a Fáraó hitvesét Sándor Stefi 
játssza. 

Mindezekből tisztára mossuk a darab ten-
denciáját : A Fáraó ébredése, vagy a Fáraó 
metressze, Tuthankhamen felfedezését paro-
dizálja a lehető legötletesebb módon. A 
darab második jelenete mér Siófokon játszó-
dik. Itt nyaral Tuthankhamen Fáraópár. bol-
dogan, mint romlatlan erkölcsű hal a Bala' 
tonban. Ám a halak sincsenek fából és 
amint Mica Vica szubrett személyében Síró 
Anna megjelenik a siófoki rivaldák előtt, 

Ebéd a szunyogszigeti s t randon Harsányi /eV. 
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Tuthankhamen Fáraónak is balsejtelmei tá-
madnak, hogy ő nem maradhat sokáig hű 
feleségéhez. Tuthankhamen ur beleszeret Mica 
Vicába, a legragyogóbb pesti szubrettbe, 
(amilyen még nem volt és csak most lát-
ható) és vica versa. Mica is hódol a nagy 
Fáraónak. Igen ám, de a Fáraóné őnagysága 
sem nézi tétlenül ezt a balatoni idillt. Válasz-
tania kell: vagy kordába szedi a férjét, vagy 
ő is keres magának valakit, aki a Fáraót 
helyettesíti. Az utóbbi célra keresve s«m 
lehetne jobb embert találni, mint a siófoki 
varieté föfőmindenségét: Kropacsek urat 
(Dénes Oszkár). Mi sem könnyebb, mint 
Kropacsek urat meghódítani egy olyan nő-
nek, mint Fáraó hitvese. 

Eszerint mindenki kész, Tuthankhamen sír-
boltján csúnya folt esett. De ez nem tesz 
semmit, a nyaralás vígan folyik tovább, Tu-
thankhamenék meglátogatják a siófoki varie-
tét, résztvesznek a kaszinó egyik bakkpartijá-
ban és megint mindenki kész. 4z egyptomi 
vendégek azután Budapestre utaznak, meg-
tekintik a főváros furcsaságait s miután jól 
kimulatták magukat, befejezik a nyaralást és 
visszatérnek afrikai családi sírboltjukba. 

A legszenzációsabb nyári énekes revü fő-
próbái Tihanyi Vilmos rendezésében most 
folynak s a julius 24-iki bemutató elé nagy 
érdeklődéssel tekint minden budapesti polgár. 

A SZERZŐ ÉS A BORRAVALÓ. 
A visegrádi Cottage penzióban nya-
ral többek között Zágon István és 
családja . A penzió pincérei — vala- , 
mennyi e legáns pesti fiu — kabarét 
rendeztek egyik este . Zágonéknak 
a kabaré alatt igen melegük lett, 
fagylaltot hozat tak, ám f izetésben 
furcsa meglepe tés é ' t e Zágont. Nem 

az árak miatt. Azok a kitűnő konyhához képest 
igen olcsók. Hanem a fizető nem akart borravalót 
elfogadni. 

— Mi ez? — kérdi Zágon. 
— Hát kérem, szeiző ur , mink már több izben 

végeztünk itten kabarét és a szerző ur sok darab-
já t u g y s engedély nélkül játszottuk, h á t . . . 

— Szóval maga most azt hiszi, hogv kvitt? Té-
ved, édes öcsém, Misi, — mondja Zágon. — Hát 
a fájdalomdíj , amiért a darabomban játszani« kellett? 

— Hát az igaz ké i em — mondja Misi és elfogadta 
a borravalót . 

<4 K AB ALA. Budapesten nincs még két 
olyan kabalás ember, mint amilyen 
Fekete József, az Apollo és a Sziget 
Srinpnd titkára. Minden ajtó el*tt 
megáll és gondosan vigyáz ana, 
hogy jobb'ébbal tépjen be. Mielőtt 
valamit elhatároz, a gombjain szá-
mo'ja ki, jó lesz-e? Pénteken a vi-

lágért sem kezdene semmihez, szóval babonás, 
akármiről is l*gven szó 

Uey látszik, a kabalás Feketével viccet akart csi-
nálni a sois Az év hetedik honapjában, pénteken, 
julius 73-ikán leánygyei mek" született. 

A Szunyogszigeten is a „legszebb tánc a shymmi . . Harsányt feW. 
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Nekünk most már hiába sírnak a statisztikusok, hogy a házasodási kedv apadó-
ban van. Csak meg kell nézni a mi hirdetési táblánkat, amelyen hétről-hétre több 
jegyespár szerepel. Szinte attól tartunk, hogy nemsokára már az egész számot a 
házassági rovat fogja megenni. Bátran állíthatjuk, hogy ugy a vőlegényben, mint 
menyasszonyban óriási raktárunk van a legprímább partikkal. Aki tehát meg akarja 
csinálni a szerencséjét, forduljon sietve hozzánk. Mi mindenkit összeadunk, mert 
rovatvezetőnk már az elemiben egyest kapott az összeadásból. Ezen a héten a követ-
kező jegyespárok kerültek a Színházi Élet hirdető táblájára, akik, ha megtörténik az 
esküvő, pályázhatnak Brachfeld és Hölzer kirakataiban pompázó kelengyékre : 

13. számú jegyespár. A vőlegény álneve: 
Flórencz G., foglalkozása : női szabó, (II. ker. 
Szalaglépcső 1. I / l8) ha jövendőbelije lakás-
sal rendelkezik, akkor mér mester lehetne, 
szenvedélye : olvasas és dohányzás, de haj 
landó róluk leszokni, kedvenc étele jövendő-
belijének első főztje A menyasszony neve 
Fleischer Gizi, Ujfehértó. foglalko/esa 
fényképészét, erényei és hibái kiegyen-
lítik egymást, szenvedélye : a tánc és a jó 
társaság, főhibájául azt vallja, hogy csinos. 

Minden megjegyzés nélkül a hirdető táb-
lára akasztandók. 

Fleischer Gizi 

Kovács^Gyula 

12. sz. jegyespár. A vőlegény neve: Ko 
vács Gyufa, foglalkozása: magéntisztviselő 
lak k Budapest-Rakosfalva, X. Devecseri ut 1 
Szenvedélye raranyszőke haj, elevenkék szem 
kedvenc étele : mákostészta. A menyasszony 
i lneve Jan Erényeire vonatkozólag megjegyzi, 
hogyha kevésnek talaltatik, megpróbálja gya-
rapítani őket, hibái sokan vannak, de nem 
tudja őket nélkülözni, a házassagtól nyugal-
mat és unalmat vár. 

Ha Jan azt hiszi, hogy kettesben jobban 
lehet unatkozni, a jegyespárt kihirdetjük. 

Flórencz G. 

Gy. K. (Győr) 

14. számú jegyespár. A vőlegény neve: 
Gy. K. (Győr). Szenvedélye : szépfogu nőket 
csókolni, kedvenc ételei: krémes tészták. A 
menyasszony álneve : Picur (Szentlőrinc), eré 
nyei: hogy szereti a gyerekeket, a modern 
olvasmányokat, de a baromfiudvarban is jól 
érzi magét. A házasságból gyakori családi 
örömöket vár. 

Ezennel kihirdetjük őket s bér a menyasz-
szonynak a képen nem látszik a foga, nem 
kell félni, majd kimutatja a foga fehérjét. Picur 
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Wagner Jenő 

Kassay Laci 

15, szárna jegyespár. A vőlegény neve: 
Tóváry I. (VII. Bethlen-u. 9. III. 31.) Szenve-
délye : a sport, kedvenc étele : töltött csirke, 
libacomb és édességek. A menyasszony neve 
Ohler Kláry, az erényeire vonatkozólag kér-
dőjellel felel, hibái közé tartozik, hogy nagyon 
könnyelmű, a házasságtól nem vár semmit, 
mert igy nem érheti csalódás. 

A jegyespárt kihirdetjük. 

16. számú jegyespár. A vőlegény neve : 
Wagner Jenő, foglalkozása : Figaro, szenve-
délyei : az élvezetek, kedvenc ételei: osztriga 
citrommal és a sajtos makaróni. A Színházi 
Élet által pályadíjul kitűzött kelengyét őszin-
tén el akarja nyerni. A menyasszony neve : 
Kovács Anci, lakik : Budapest, X. Devecseri-ut 
1. Erénye: az alkalmazkodási képesség, hi-
bája : a hűség, a házasságból e kettőt várja. 

Mi a magunk részéről szívesen vennők, ha 
közvetítésünket eredmény koronázná,, mert 
lehet-e szebb hivatása a Színházi Életnek, 
mint Figaro házasságánál asszisztálni ? 

17. sz. jeyyespár. A vőlegény neve : Szűcs 
Pál. Foglalkozása : Az Első magyar Sajtlyuk-
gyár főrészvényese. Szenvedélye : Színház, 
mozi, tánc, zene és végül a legerősebb: a 
nászutazás. Legkedvesebb ételei: A három 
grácia étlapján szereplő ételek. 

A menyasszony neve: Orbán Aranka (VIII., 
Futó-u. 38. I. 15), aki a következőkben vá-
zolja erényeit és hibáit: Erényeim legelseje 
a komolyság. Mig más a bolondulásig szereti 
az édességeket, én komolyan szeretem őket. 
Hibáim : 19 éves vagyok, főzni nem tudok, 
stoppolni nem szeretek, cigarettázni ellenben 
nagyon. Hogy mit várok a házasságtól ? Egy 
kacsalábon forgó várat és télre egy prémes 
bundát. 

A kacsalábon forgó vér helyett egyelőre 
egy kacsalábon ó'ló vőlegényt juttatunk n^ki. 

18. számú jegyespár. A vőlegény neve : 
Kassay Laci. Foglalkozása : szoknyavadász. 
Szenvedélye : a sport és a nő Kedvenc étele : 
a tyúk, akit önmaga főz puhára. A menyasz-
szony neve: Joó Lya (Sashalom). Erényei, 
hogy a hibáit szívesen beismeri, a házasság-
tól egy szép kis babyt vár és egy olyan férjet, 
aki kizárólag neki mondja, hogy „édesem". 

A fiatal párt ezennel eljegyezzük egymás-
sal. A föltételekre nézve ők egyeznek meg. 

Öhler Kláry 

Kovács Anci 

Orbán Aranka 

Joó Lya 

Szűcs Pá 1 

Tóváry I. 
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8 ember, 
aki nagyszerűen megél a levegőből 

Még pedig éppen a Városligetben élnek 
meg, ó nyájas olvasó, azon a helyen, amely 
különben is hires azokról a történelmi em-
lékű padokról, amelyeken már annyi nimo-
lista szivta az éltető tavaszi vagy nyári leve-
gőt. Nyolc felnőtt, komoly emberről irunk itt, 
akik nagyszerűen élnek a levegőből a Liget-
ben, igaz, hogy nem a Stefánia-ut valamelyik 
félreeső padján, hanem néhány lépéssel 
odébb, a Fővárosi Cirkuszban. 

Autók és fogatok érkeznek a Cirkusz elé, 
hatalmas tömeg tolong a bejáratnál és a 
pénztárnál, külön csoport pedig az amerikai 
méretű nagy, szines plakátot nézi, melyről a 
hatalmas termetű Katie Sandwina néz le a 
csodálkozó szemlélőre. A világ legerősebb 
asszonya olyan, mint egy modern orleansi 
hősnő : tollas sisak a fején, pikkelyes páncél 
a testén, dárda a kezében. Rozzant konflis-
kocsi áll a közelünkben, előtte sovány, öreg 
lovacska. 

— Azt hiszem — mondja valaki szom-
szédságunkban —, ez a kocsi sem vinné el 
messzire Sandwinát 1 

Benn a Cirkuszban megtelt a legfelső hely 
is és valószínű, hogy ha a telepatikus feno-
mén, Hanussen ur a juliusi műsorban is 
produkálná magát, zavarba jönne, mert az 
állóhelyen például olyan sűrűn állnak egymás 
mellett és egymás mögött az emberek, hogy 
egy gombostű nem férne el közöttük. Mér 
pedig Hanussen legérdekesebb mutatványa 
az volt, hogy megtalálta az eldugott gombostűt. 

Kaszár karmester ur jókedvűen dirigálja a 
zenekart és jönnek a lovak, bohócok, artisták : 
csak győzze tapssal, nevetéssel a közönség. 
Sandwinának az erejével nagyobb sikere van, 
mint sok piimadonnának az énekével és 
táncával. A Cirkusz uj műsorának különben 
a népszerű Könyötnén és a csinos, ügyes 
műlovarkisasszonyokon kivül három prima-
donnája van. Sandwina a legnagyobb (a szó 
szoros értelmében véve), a másik Astoria 
kisasszony, a 2-es számú halálautó bájos 
vezetője és a harmadik a rózsaszintrikós 
Andys kisasszony, aki három férfitestvérével 
fönn, a Cirkusz kupolájában tornászik meg-
vetve a halált, bátran, könnyedén. Sámsonról 
a Biblia irta meg, hogy hajában volt az ereje, 

a három cirkuszprimedonnáról, Sandwináról, 
Astoriáról és Andysról ped'g mi állapítjuk 
meg, hogy az ő erejük, ügyességük is biztosan 
a hajukban van. A ragyogóan szép szőke 
hajukban. Mert bizony szőke haja van a 
világ legerősebb asszonyának, a repülő autó 
vezetőjének és a selyemtrikós légtornásznőnek. 

Könyöt igazgató ur, aki igazgatótárséval, 
Grünfeld úrral olyan pompás hozzáértéssel, 
áldozatkészséggel vezeti a Cirkuszt, elárulta, 
hogy Sandwina asszony négy és fél millió 
havi gázsiért szerződött Budapestre, Nőiset 
mérnök pedig, a repülő autók tulajdonosa 
esténként a bevétel 30 százalékát kapja. 
Csinos összeg mindakét gázsi, de milyen ösz-
szeg jön ki akkor, ha a műsor másik két 
nagy attrakciójának, a 4 Andysnak és Marino-
nak a föllépti-diját is számításba vesszük. 

Tekintve, hogy Nőiset zseniálisan megkon-
struált autói Gregor ur és Astoria kisasszony 
vezetésével a levegőben teszik meg izgalmas, 
hátborzongatóan érdekes versenyutjukat, a 
három ember világhírű autómutatványai ré-
vén a levegőből él. Ezt kell megállapítanunk 
Európa leghíresebb légtornászairól, a 4 Andys-
ról, akármennyire megdolgoznak is gázsijuk-
ért. Sőt szintén a levegőből él Marino, aki 
egy szál bambusznádon tornászik a Cirkusz 
legszellősebb helyén, tizenöt méter magas-
ságban. 

— Nyolc boldog ember — mondaná a költő 
a ligeti padon, — akiket a levegő éltet, táp-
lál és ruház . . . 

Mi viszont legvégül csak annyit jegyezünk 
meg, hogy a levegő hősei ilyen előkelő és 
szép számban még kevés cirkuszban gyűltek 
össze. A Fővárosi Cirkusz vezetősége nem 
törődik azzal, mennyibe kerül juliusi műsora : 
egy ambíciója van csak és ez az, hogy a 
közönség a legjobb világvárosi attrakciókat 
láthassa és kellemesen, jól szórakozhasson. 

Mindenki kész 
Mindenki kész e darabbán, 
Elevenek és holtak, 
Például a viccek 
Tizévé készen voltak• 

KÁLMÁN JENŐ 
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Farkas Zoltán szobrai közt 
A Műcsa rnokban a tavaszi tárlaton 

feltűnt a kiállított szobrok közt egy ta-
nulmányfej , amely rendkivül kifejező 
erejével magára vonta a közönség figyel-
mét. A szobor nagy tetszést aratott. Kö-
zönség és kritika egyöntetűen megálla-
pította, hogy a tanulmányfe j monumen-
tális kompozíciójával megkapó hatást 
kelt. A művészi a lkotás sikere még tel-
jesebb lett akkor, amikor a biráló zsűri 
dijjal tüntette ki a szobrot. A díjnyertes 
szobor alkotója Farkas Zoltán fiatal 
szobrászművész volt, akinek sokatigérő 
tehetségét ezúttal ismét dijjal jutalmazták. 

A Bajza-utcai műteremben felkerestük 
a tehetséges fiatal művészt, aki most is 

menyasszonyának , Hegedűs Sár ikának 
mellszobra. 

Farkas Zoltán munkái közt feltűnik 
nekünk Ady-plakett je, amely a n n a k 
idején, forgalombakerülésekor nagy tet-
széssel találkozott. Érdekes, hogy ez a 
töv/skoszorus fej milyen élénken és 
beszédesen fejezi ki a költő szenvedéseit . 
Csak egy fej és mégis mennyit e lmond 
Ady hányat ta tásáról , szenvedéséről , a 
magyar költő szomorú sorsáról . Mellette 
egy jellegzetes férfifej, amely a n n a k 
idején Ferenczy-dijat nyert. 

A kitűnő, fiatal művész most u j abb 
érdekes t anu lmányon dolgozik. Előbb 
eleget tesz Gerliczy Félix báró meg-

Farkas Zoltán szobrászművész mintázza Klaszek Somody István szerkesztő portréját 

több érdekes szobron dolgozik. Éppen 
mintázta az iró és u jságirótársadalom 
egyik kitűnőségének, Klaszek Somody 
Istvánnak me lszobrát, amely befejezés 
előtt állt. Könyörtelenül a fényképező 
mas ina elé állítottuk a szimpatikus mű-
vészt és modellt, a készülő szobrok-
kal. Érdekes társaság került képünkre — 
Klaszek Somody István szerkesztő sike-
rült mellszobra áll a kép homlokterében. 
A művésztől balra a díjnyertes tanul-
mányfej, a művész vál lánál a hátiérben 
látszik Sviatopolk-Mirsky Nadja her-
cegnő készülő portréja. A jobboldal i hát-
térben a nemesvona lu fésülködő akt 
mellett — sa jnos csak homályosan — 
látszik Klaszek Somody István bá jo s 

h ívásának és a deszki kasté lyban 
megmintázza a báró portréját, azu tán 
befejezi u j abb tanulmányát , a jelleg-
zetes Savonnarolla-fejet , amely szinte 
kikristályosodott je l lemtanulmány . . . Itt, 
a kitűnő alkotások közt érezzük Farkas 
Zoltán izmos tehetségét, amellyel — két-
ségtelen — még sokszor fogunk talál-
kozni . . . 

Lit a gazdagodás felé 
Mert minden papir fölfelé megy, 
Örömmel fogadtam a hírt, 
Rohantam én is a tőzsdébe 
És vettem kéziratpapirt. 

KÁLMÁN JENŐ 



22 SZÍNHÁZI É LeT 22 

A Színházi Élet idei nyári pályázata — az 
árnyhalászat — két hét alatt rendkívüli nép-
szerűségre tett szert: a közönség a mind-
inkább növekedő kánikulában boldogan küldi 
be a megfejtéseket szerkesztőségünkbe, hiszen 
igy legalább — árnyakra halászva — a 
hüsitő szavak hatása alatt rövid félórára 
hüsitő illúziókban ringatózhat. 

Mindenkinek tetszik az árnyhalászat, két 
embert kivéve. Ez a két ember a Színházi 
Élet két régi, hűséges levél hordója, aki né-
hány nap óta megdagadt táskával rójja a 
szerkesztőség lépcsőit. A mult héten beérke-
zett hatszáznegyvenhét pályázattal szemben 
ezúttal — a Színházi Élet 28. számában meg-
jelent második sorozat megfejtéseképpen — 
a kitűzött nyolcnapos határidőn belül összesen 
hétszázharminckilenc pályázat érkezett be, 
tehát majdnem százzal több, mint első 
izben. 

Ez alkalommal a tizes sorozat valamennyi 
árnyképét tizenegy pályázó falálta ki, mig 
kilenc árnyképet huszonhét, nyolc árnyképet 
pedig negyvenegy árnyhalász jelölt halászott 
ki az ismeretlenség homályából. A dijul ki-
tűzött diplomák e héten — a szerkesztőség-
ben megejtett sorsolás eredményeképpen — 
a következők jutottak : 

Elsőosztályu árnyhalászi oklevelet nyert 
Lukács Piroska (Siófok) másodosztályú okle-
velet nyert Schlosser Jenő (Budapest), har-
madosztályú oklevelet nyert Ladányi Mici 
(Budapest). 

Mind a tiz árnyképet megfejtették, tehát 
tiszteletbeli árnyhalászokká lettek a követke-
zők : Gürtler Ezsi, Katona Jolán, Orbán Endre, 
Weiszfeld Manci, Adorján Béla, Kőrössy 
Lenke, Bihary Flóra, Schönfeld Ferenc, Ber-
kovics Kaló és Pelrcvics Lajos. 

Kilenc árnyképet találtak k i : Berkes Dezső, 
Löwinger Eszti, Österreicher Jenő, Varaszti 
Mariska, Fleischmann Oszkár, Gereben Ilonka, 
Dormándy Bözsi, Leitner Pista. Grossmann 
Lili, dr. Weinberger Zoltán. Sebestyén Lili, 
Davidsohn Lujza, Halmos Jenő, Freudenfeld 
Sarolta, Preisler Margit, Spuller Erzsike,-
Breitschwann Gyula, Mészáros Lajos, Hoch-
mann Lenke, Vizsnovszky Erzsi, Breitenfeld 
Pali, Pálinkás Ilonka, Nóvák László, Dannin-
ger Feri, Fehér Imre és Krammer Erzsi, 

Nyolc árnyképet fejtettek m e g : Bartos Bö-
zsi, Szebenui József, Pieri Manci, Schäffer 
Erzsike, Oblat Gyuri, dr. Bányász Lászlóné, 
Kármán Bella, Somló Gyula, Spitzer Manci, 
Warmfeld Ibolya, Hagymássy Jenő, Bálint 
Aladár, Kleihberger Kató, Franki Margit, Ke-
lemen Jenő Fábián Ilonka, Gergely Dezső, 
Práger Irén. Schwartz Olga, Deutschländer 

Ella, Preismann Béla, Hutter Emma, Válkay 
Giza, Spiegel Henrik, Hankovszky Dezső, 
Frey länder Elemér, Viola Manci,Man del Juci, 
Fereczky Lujza,Elekes Gyula,Sebestyén László, 
Erdberger Lajos, Breitner Manci. Kellner 
Antal, Andorffy Lili, Frankfurter Dezső, Sze-
nes Lajos, Fleissig Klári, Benedek Jolán. 
Rosenberg Elza és Fenyvesi Károly, 

E héten is elkészítettük azt a statisztikát, 
amely arról szól, hogy egy-egy sorozat árny-
képünk mindegyikét összesen hányan talál-
ták ki. Ezúttal Góth Sándor győzött a nép-
szerűségi versenyben, felülmúlva még a mult 
heti győztesnek: Boross Gézának a rekord-
eredményét is, akinek az árnyképét pedig 
ötszáznyolcvanketten ismerték fel. A pontos 
eredmény egyébként a következő : 

Góth Sándor árnyképét halszáztizenkilencen 
találták ki. Adler Adelináét ötszáznegyven-
hárman, Ujváry Lajosét ötszáztizenketten, 
Mátray Erzsiét nég ,.száznyolcvanhatan,Uray 
Tivadarét négyszázhatvannyolcan. Mészáros 
Gizáét négyszázhuszonketten, Bérezi Ernőét 
háromszázhetvenhárom, Haraszthy Miciét 
háromszáznegyvenkilencen. Szemere Árpádét 
kétszáznyolcvanheten és Sándor Erzsiét két-
százhatvanketten. 

Érdekes és jelemző, de egyúttal természe-
tes is, hogy ugy a múltkor, mint ezúttal az 
Operaház kiváló tagjait ismerik fel a legkeve-
sebben, aminek az a magyarázata, hogy mig 
például egy operett-primadonna, vagy egy is-
mert drámai szinész hónapokon — sőt gyak-
ran egész esztendőn keresztül — minden este 
fellép, addig a jelesebb operaénekesek hó-
naponkint legfeljebb nyolc-tizszer szerepelnek 
és igy persze a színházi közönségnek csak 
az Operában is igazán otthonos része ismer-
heti fel őket teljes bizonyossággal. 

Befejezésül közöljük a mult heti számunk-
ban megjelent árnyképek megfejtését; a har-
madik sorozatban megjelentek névsora a kö-
vetkező : 

1. Góthné Kertész Ella 
2. Kiss Ferenc 
3. Kökény Ilnna 

' 4. Venczell Béla 
5. Titkos Ilona 
6. Z. Molnár László 
8. Petíáss Sári 
8. Dénes Oszkár 
9 Medek Anna 

10. Nádor Jenő 
A harmadik sorozat megfejtőinek névsorát 

— a nyertesek nevével együtt — a Színházi 
Élet legközelebbi számában közöljük. 

Otofoto 
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INTIM PISTA, kik a legutóbbi el-
utazók ? 

— Bajor Gizi elutazott London-
ba, Magyar Erzsi elutazott Párisba, 
Gombaszögi Frida elutazott Tahiba. 

— Hova 7 
— Tahiba. Parist, Londont ő már 

előbb megjárta, most vett egy egészen 
apró kis házat Tahiban, és idillikus 
falusi egyszerűségben gazdasszony-
kodik. Akik már meglátogatták oda-

LILL\ FIORINA 
kitűnő fiatal táncmüvésznő nagy sikerrel szerepelt a 
kassai színházban. Szerződése téli vendégszerep-

lésre Budapesthez köti 
Győri és Boros felvétele, Kassa 
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kinn, azt mondják, hogy Pesten a 
legjobb koszt Tahiban van. 

— És kik a legutóbbi érkezettek 7 
— Hajós Mici, Amerika legnépsze-

rűbb primadonnája, a férjével együtt 
megérkezett Budapestre. Ugyancsak 
megérkezett Bécsből a mindig érde-
kes Becker Bäby is, akit Sebestyén 
Géza a „Schneider Fáni" cimüoperett-
újdonság primadonna-szerepére le-
szerződtetett Budára. 

— Mi újság a színházaknál? 
— A „Három grácia" sikeréről már 

unalmas beszélni. Ellenben nem unal-
mas beszélni a vizavi-szinház egyik 
oszlopáról, Csortos Gyuláról, akivel 
az a furcsa helyzet állt elő, hogy 
egyszerre tagja az Uniónak is és a 
Renaissancenak is, és mindakét szín-
házi vállalat jogot formál hozzá. A 
Vajda Ernő Habsburg darabját még 
el akarja játszani a Renaissanceban 
Csortos, de aztán szerződéses köte-
]ezettségének eleget téve átakarmenni 
a Magyar Színházba. Csakhogy Bár-
dos Artúr kezében is van egy Csortos-
szerződés, és Bárdos semmiesetre 
sem akar megválni tőle. Most aztán 
a színházi világban nagy a vára-
kozás, hogyan fog eldőlni a kettős 
kötelezettség ügye. 

— Nemzeti? 
— Zilahy Lajos most irta alá azt 

a szerződést, amely uj darabját a 
Nemzeti Színház uj szezonjára köti le. 

— Vig 7 
SP— Jób Dániel már napok óta nél-
külözte rendes alsós-partnerét, Heltai 
Jenőt, aki a Drezda melletti Lahmann-
szanatóriumba utazott. Nem győzte 
visszavárni, tehát kedden ő is eluta-
zott Drezda felé. Alapos a gyanúm, 
hogy rövidesen a harmadik alsós-
partner, Roboz Imre is gondol egyet 
'<> elutazik Drezdába. 

— Városi Színház 7 
— Wlassics báró elfogadta elő-

adásra az „Amerika lánya" cimü 
operettet, amelynek szövegét Szilágy^ 
László irta, zenéjét pedig 
Gyula szerezte, akiről én konzul uti-
először maguknak, miniéi minden 
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igazgató tehetséges iíjiu^lkdezett-
j&ről. Egy másik érdekes uj darabról 
is tudok. Ennek „A liget hercege" 
a' cime és egy Habsburg-főherceg 
szerelmi regényéről szól. Budán fog 
&zinre kerülni. 

— Mi újság a Fészekben 7 
— A szalmák a legkülönbözőbb 

témákon elmélkednek. A minap pél-
dául azt állapították meg, hogy a 
Fészekben a legtöbb ember másod-
szor házas. Molnár Ferenc törzsaszta-
lánál egy este folyamán többen ültek, 
de mind olyanok, mint maga Molnár, 
Beöthy László, Heltai Jenő, Környey 
Béla, Harsányi Zsolt, Márton Miksa, 
Rátkai Márton — valamennyien má-
sodszor házasodtak. 

— Pletyka 7 
— A heti pletyka egy fiatal úrról 

szól, Sebestyén Istvánról, aki tizenegy-
éves és Sebestyén Géza reményteljes 
gyermeke. Minap este Sebestyén va-
csora után egy nem egészen ártatlan 

viccet mesélt el a feleségének. Sebes-
tyénné nem értette meg hirtelen a 
viccet, a tizenegyéves Pista fiu viszont 
elkezdett szívből kacagni. „Mit ne-
vetsz?" — förmedt rá az apja. „A 
viccen nevetek" — szólt a válasz. 
„Ugyan, hisz nem is érted. Tudod 
mit, ha megmagyaráiod, kapsz 1000 
koronái". Pista megmagyarázta, mire 
Sebestyén illő apai zordsággal át-
nyújtotta neki az ezrest. Másnap 
reggel a reményteljes Sebestyén Pißta 
igy költötte fel az apját: „Papa, nprrT 
tudsz egy ujabb viccet?" Kézcsók. 

— Hova siet 7 
— Annak nagy sora van: Gilbert 

Miller, aki szeptember folyamán há-
rom magyar darabot fog Amerikában 
bemutatni: Orbók Lóránt „Casano-
vájá"-t, Drégely „A kisasszony férjé"-t, 
és főattrakciónak Molnár „ Hatty ujá "-t, 
meg hivő tt eng emezekre a premiérekre. 
Most amerikai vizűm után szalad-
gálok. Viszontlátásra a jövő héten. 

„Akik kinn vannak a vízből" 
Harsányi felvétele a margitszigeti stiai don 
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harmadik napja utazom a világ leg-
gyönyörűbb hajójan, amely most teszi 
első útját Európába. A gazdag Amerika 
leggazdagabbjai az útitársaim, minisz-
terektőt és szenátoroktól Roosewelt leá-
nyáig. Nekem is csak hihetetlen össze-

köttetések árán sikerült jegyet szerez-
nem erre az uszó palotára, mellyel haza-
felé. utazom. De én' nem vagyok az egye-
düli magyar, 147.yisszavándorlóval uta-
zom. akik éppen olyan pompásan utaz-
nak, mint én. Nem is csoda, hiszen a 

gavallér hajóstársaság new-
yorki magyar igazgatója Berger 
Eugen maga gondoskodik min-
den kényelmükről. 

Hirtelenében azt sem tudom, 
miről irjak legelőbb. A pálmás 
perzsaszőnyeges teremről, ahol 
e sorokat papirra vetem, a 
társaságról, mely körülöttem 
nyüzsög, a mesébe illő dinerről 
ahol a végét nem érő fogások 
után, friss gyümölcsöket, naran-
csot, sárga és görögdinnyét, 
ananász t kínálgat tak; vagy a 
tegnap estről, amelyen a leg-
uj.abb Chaplin-film után Anna 
Fitzu a Metropolitan operatagja 
is énekelt — és én is táncoltam. 
Hartley parancsnokot emlit-
sem-e, vagy Sárossy Ré 
newyorki magyar ajj 
társamat dicsérjem, 

,Levél a csodahajoról 
Egy amerikai magyar színésznő levele a Színházi Élethez 

S . S . LEVIATHAN 
U N I T E D S T A T E S L I N E S 

TÁRSALGÓ 
9 Leviathanon 



SZÍNHÁZI É L E T 35 

Két primadonna 
A Bajadérban Fedők Sári szerepét vette 

át Karácsonyi Ily, a Sárga kabátban pedig 
Péchy Erzsi szerepét. Már beugrásaival iga-
zolta, milyen nagyszerű, vérbeli színésznő. 

A közönség nagyon szereti: az igazi ked-
venceknek kijáró szeretet, taps veszi őt 
körül. Komoly hivatása « játék, lelkes, érté-
kes művésznő. Elismeréssel beszélt és nyi-
latkozott róla mindenki már a „Bajadér" 
után is. A „Sárga kabát" meghozta szá-
mára a legáltalánosabb és legszebb sikert, 
amelyet legközelebbi szereplése bizonyára 
újból növelni fog. A Király Szinház nyári 
szünete alatt olaszországi turnéra indul és 
biztos, hogy külföldi vendégszereplése ujabb 
dicsőséget és babérokat hoz számára. 

Hatalmas szerepeit alig néhány próbára 
játszotta el Karácsonyi Ily és mégis nagy-
szerű. meglepő volt mindegyik alakítása. Ez 
igazolja, milyen tehetséges színésznő, aki 
előtt föltétlenül nagyon gazdag, széles skálájú 
művészi jövő áll. 

Berczelly Magdának a Levendulában volt 
hatalmas, komoly sikere legutóbb és most a 
Sárga kabátban vette át Honthy Hanna sze-
repét. Enektudésa, közvetlen játéka, tehetsége 
a Király Szinházaan teljes mértékben érvé-

nyesült és szerepébe annyi egyéni kedves-
séget vitt, hogy zajos sikere volt estéről-es-
tére. Biztos, hogy Berczelly Magdát rövide-
sen a legnépszerűbb operettszinésznők nevei 
között fogják emlegetni. 

Akik juliusban születtek: 
1. Szikla Adolf 

Vincze Zsigmond 
2. Dr. Szirmai Albert 

Dénes György 
4. Dr. Bánóczi József 

Szinyei-Merse Pál 
5. Jadlowker Herman 
7. Fáyné 

Hentaller Mariska 
8. Péterfy Jenő 

10. Dr. Sebestyén 
Károly 

Berky József 
11. Zerkovitz Béla 

Vigh Miklós 
14. Kürthy György 

Németh Juliska 

17. Varsányi Gyula 
Major Henrik 

18. Deák-Ebner Lajos 
19. Móra Fe renc 
20. Dr. Beregi Sándor 

Szalontai Ferike 
21. Faragó Ödön 

Zala Lili 
22. gr. Zichy Géza 

Buttykay Ákos 
Lábass Juci 

26. Jakab Ödön 
Losonczy Dezső 

27. Eötvös Loránd 
Mihályfy Károly 

29. Bakonyi Károly 
30. Paál László 

A „LEVIATHAN" 
Az első tengeri hajó , amelynek modernül felszerelt színpadja van 
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Valamelyik este künn volt dolgom a Nyári 
Orfeumban. Az előadás mér megkezdődött 
és az öliözők folyosóin mindenki izgatottan 
lótott-futott. Én csak álltam az egyik sarok-
ban, rám se hederített senki. Vagy egy fél-
óra múlva meguntam a sarokban való csen' 
des szemlélődést és abban a reményben, hogy 
jó társaságra találok, csak ugy találomra be-
nyitottam az egyik öltözőbe. Azt hittem, hogy 
menten elszáll belőlem a lélek. Az öltözőben, 
a remélt jó társaság helyett — egy hatalmas 
csimpánz majom ült. Ijedten akartam kitán-
torogni, de ekkor a majom észrevett, felállt 
és barátságosan integetett, hogy csak ma-
radjak, sőt kerüljek beljebb. Sóbálvánnyá 
meredtem, álltam az öltöző ajtajában, de a 
majom odajött és barátságosan nyújtotta fe-
lém manikűrözött kacsóját és lekötelező ud-
variassággal vezeteti be öltözőjébe, hol hellyel 
kinált meg. Én egyik ámulatból a másikba 
estem és azt hittem, hogy álmodok. Gyáván 
szólítottam meg a majmot. 

„Tessék szíves lenni megcsípni a ka-
romat". 

Ám ő tréfának vette a dolgot és hatkan 
jóízűen felnevetett. De ugylátszik észrevette 
ijedtségemet, mert midőn látta, hogy a bámu-
lattól halálsápadtan ülök a helyemen, aggódva 
tette homlokomra „kezét" és kinált meg egy 
pohár vizzel. 

Hogy egy kicsit magamhoz tértem, óvato-
san körülnéztem az öltözőben. Megállapitot' 
tam, hogy nem álmodom, valóban a Nyári 
Orfeum egyik öltözőjében ülök. És előttem 
ott ül a majom és aggódó szemekkel nézi 
minden mozdulatomat. Amikor észrevette 
hogy beszélni akarok, szelíden leintett, tudatva, 
hogy még gyenge vagyok és megárthat a 
felesleges beszéd. Jól megnéztem magamnak 
ez a csodát. Éppen olyan volt, mint bármely 
más csimpánz, azaz, hogy mégsem egészen 
olyan, mert az „arca" nagy intelligenciát 
rejtett magában. Majom volt, de mozdulatai, 
modora annyira emberi volt, hogy azt hittem 
már, hogy valaki csak egy rossz viccet akar 
esinálni velem. 

Kínos helyzetemből végre kimentett Keleti 
ur, a Nyári Orfeum igazgatója, ki vidáman 

lépett be és midőn meglátta, hogy ott ülök 
szemben a majommal,'meglepetten kiáltott fel : 

„Hogyan, hát ön már ismeri Consul II."-t? 
„Ki az a Consul 11. ? kérdeztem most mér 

egy kicsit nekibátorodva. 
„íme, itt ül ön előtt, — mondta az igazgató 

és rámutatott a majomra. Consul II. a Nyári 
Orfeum idei szezonjának legkimagaslóbb 
szenzációja. Egyike azoknak a csodás ma-
jomembereknek, melyek tetteikkel és produk-
cióikkal annyi feltűnést keltettek. Sokat írtak 
már tudós és intelligens majmokról, melyek 
tultettek minden tudós állaton. Tudósok, Af-
rika-utazók beszélnekj olyan majmokról, 
melyeknek értelmessége bámulatba ejtik a 
szemlélőt. Kellő idomítás mellett olyan ered-
ményt lehet elérni, különösen az embersza-
bású maimokkal, melyek megdöbbentően 
nagyszerűek és önkéntelenül is gondolkodóba 
ejtik az embert. Ezek közé a felsőbbrendű 
majom-emberek közé tartozik Consul I!, is, 
kiről, — ha szabad nála a „kirőlt" használni, 
hisz sok tekintetben egy színvonalon van az 
emberrel. — szóval kiről legendákat fognak 
mesélni Pesten. 

Bámulatos ennek a majomembernek az 
idomítása. Túltesz minden rokonán, amelyről 
eddig hallottunk. Nemcsak, hogy két lábon 
jár, asztalnál ülve étkezik és evésnél maga 
köti álla alá a fehér asztalkendőt, könyvet 
olvas és pápaszemét, ha elhomályosul, gon-
dosan megtörölgeti, ápolójával kezet fog és 
távozáskor az ajtóig kiséri, hanem más ezer 
és ezer uj és szenzációs mutatvánnyal ejti 
bámulatba a közönséget. Consul II. a mesék 
és néphitek csodás embermajma, mely életre 
kelve a valóságban látható most a Nyári Or-
feumban minden este 10 órakor. 

Kérésemre még volt szíves a művész be-
mutatni nekem nagyszerű tudományát, mely 
oly szenzációs, hogy a bámulattól és a cso-
dálkozástól némán álltam meg és hitetlenül 
kérdeztem önmagamtól, hogy lehetséges'e, 
hogy mindezt, csak egy értelem nélküli állat, 
egy majom teszi-e? 

Szédülve búcsúztam el Consul Ü tői, ki 
látva gyengeségemet,atyailag támogatva kisért 
ki egész a kapuig. 



FALU DI SÁRI 
Holzer-kreáciá 




