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des-kedves közönség, én
tegnap ebédután történetből a Királyutcában mentem és a Király-utcában
a Café Török Császár Kávéház előtt
megállítottam magamat és ott állottam egy darabig és néztem az ajtón
befele s az ablakon át is benéztem
és az én szivem bizony isten megfájult ott a Café Török Császár Kávéház előtt a Király-utcában. Én az
én szivemnek csak bálás lehetek,
amiért ezt a kellemes meglepetést
hozta nekem, azt tudniillik, hogy úgynevezett napjainkban, ebben a mai
világban, miután a gyász és a kínlódás köröskörül olyan régen zsarolják
már a fájdalmat az emberben és
minekután az élet nevelt szépségei
lerongyolódtak és illúzióinkat mint
főniciai üvegeket elrabolták lelkünk
vitrine-jéből és a lét Ízetlen mint a
németek cigarettje s oly súlyos mint
a keletlen bélü rozskenyér és az embersziv, az a szép szivalaku szív, az
üde üdvöknek és az érdekes szenvedéseknek virágcserepe, melyben a

szeretet volt a föld, már a szemétre
hajitódott összetörve s réz nap és
pléh hold bámészkodnak megbukott
homlokunkra, mondom hálásnak kell
a szív iránt lennem, hogy mindeneken tul még itt is megtudott fájdulni.
De ez, már mint a szív, tudom nem
tartozik ide. (Hová is tartozik?) H
Kávéház Caféban, a Török Császárban,
nyűtt civilek ültek és dohányoztak és
kavargatták feketéjüket mint mondani
szokás és igen helyén van, hogy igy
szokás mondani, mert amit kavargattak nem tudom mi más is legyen
mint fekete. Kávénak nem kávé. Néhol bab, néhol árpa, néhol maláta,
nébol talán a sötét éjszakát vagy a
fekete búbánatot teszik a csészébe
két kicsi cukorral. Hogy valamivel
pontosabb legyek e Kávéház Café
vendégeit illetőleg, ült egy pár koros
katona is a civilek között és a legbékésebb viszonyt látszottak ápolni a
polgári elemmel. R billiárdasztal üresen állott a kávéházban, sötétzöld
posztója mint egy lucernatábla olyan
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volt. Igaz: egy bosnyákot is láttam
egy ablak mögött, egy vitézt, akinek
bot volt a karján és az asztalnál az
embereknek cigarettet akart elseftelni.
Ugylátszik lábon lőtték ezt a bosszú
bosnyák embert a harcmezőn, de a
vendégek nem látszottak az iránt érdeklődni, sem a bosnyák nem biszem
bogy felhozta volna, csak à cigarettről lehetett szó. Két-három skatulyát
vont elő nadrágja zsebéből egymásután és a fedelüket felemelve a vendégek orra alá dugdosta a portékát.
Egy ur, akinek a gallérja alatt nem
volt ryakkendő, kivett egy cigarettet,
rágyújtott és az első füstöt elfújta,
s utána nézett. Én is néztem a füst
után és visszanéztem a múltba, e
Török Császár múltjába, mikor még
Mandl-Mulatónak hivták, sőt MandlOperának is hivták. Hz artista-népek,
akik ilyenfajta szinbázikókban mü>
ködtek, azok nevezték ezt a helyiséget Mandl-Operának, mert a jó isten
ezeket az exisztenciákat humorral
kártalanítja elnemnyert ünnepeltetések
és meg nem szerzett kincsek fejében.
Ez tehát volt a Mandl-Opera. Itten
darabokat játszottak és couplette-ket
énekeltek és táncokat táncoltak a színpadon és zongora szólott a szinpad
alatt és a zongorán kották feküdtek
vastagon és a zongoránál ült Neszmélyi karmester ur, igenis Neszmélyi
Izsó zeneszerző és karmester és Gál
Pál, vagyis Gaál Pál zeneszerző és
karmester is ölt annál a fekete zongoránál, amelynek billentyűi oly sárgák voltak mint a vének fogsora
amilyen sárga szokott lenni. Ezt a
két urat láttam kisérni zongorán a
tagokat, amikor leadták egyvelegeiket,
kuplettjeiket és melodramatikus szavalmányaikat és táncszámaikat. Előre
hajoltam néha székemen megnézni
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kitől való a kisérő muzsika s láttam
a kotta homlokán plajbásszal odairva :
Neszmélyi. Ilyenkor Neszmélyi ur ült
a zongoránál. Neszmélyi ur testes,
pirosképü férfi volt, olyan volt mint
egy ispán aki tanyán él egész szezonon által és a tavaszi s őszi szelek
versenyezve pirítják a két orcáját.
Egy nagy vastag aranylánc eredt
mélyi karmester ur egyik m el*
lényzsebé bői, átalbujt a mellény egyik
gomblyukán és tovább folyt és beléömlött a másik zsebébe a mellénynek.
0aál Pál karmester urat nem festhetem le i lyen előnyös színben, őneki
nem volt aranylánca, sőt Gaál Pál ur
a maga személyében se volt olyan
vastag mint Neszmélyi ur aranylánca.
Gaál Pál ur ugy nézett ki mint egy
vékony harmadik gimnazista, csak«
bogy*tiszta fehér haja volt és tiszta
fehér' bajusza volt sápadt arcában.
Hátrafésült baja, emlékszem, szinezüstképpen fénylett mikor ránéztem,
mert a zongorán égett két gyertya
jobbra s balra a karmester ur fejétől.
Hol él és hogy él és müködik-e vajon
még Gaál Pál karmester ur? És Neszmélyi karmester ur hol működik? És
Vasvári Hdolf igazgató és jellemszinész, akiről Vasvári-Mulatónak hivták
azután a Mandl-Operát ? Vasvári ur
szalon- és jellemkomikus volt és igen
szépen játszott, amit a publikum is
igazolt viharos tapsaival és ami még
több, pssz ! és ssss ! hangokkal, amely
hangok azoknak a vendégeknek szóltak, akik tul hangosan kártyáztak a
kávéház sarkában (mert a MandlOpera kávéház volt alapjában véve)
vagy nagy csörömpölést csináltak a
késsel: villával a féldebreceni mellé,
amit fogyasztottak. Vasvári ur ragasztott orral játszotta szalon* és jellemszerepeit és Rosée Jenő ur és Sziklai
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Benő ur és Mack Lajos ur és Gei- bogyba túlságosan csámccsogtak vagy
gerné asszony, jellemkomikáné szintén r 1 "'"- "«"'etni mertek itt-ott, mialatt
mind ragasztott orral játszottak a saénekelte :
rokban a szinpadon, ahová kis lép*
Szelő ringatja csolnokooom...
csőn szaladtak fel a jelenésre s ba
Ó bogy vigyáztam magamra, bogy
vége volt a jelenésüknek visszajöttek
az ismerős vendégekkel diskurálni s ne kacagjak, mert a szemei csalóott ültek a publikumban ragasztott dottak voltak és a füstön és a diskuorral és parókában és kifestve. Meny- ráló közönségen és a műsoron tul,
nyit sminkeltek és masztixoztak és tul epedtek, egy valódi ábrándon látöltözgettek át és bány más orrot ra- szottak csüggeni szemei, a kék Quargasztottak egy estén át azért a bat neron, Hbbazia előtt, vagy még meszvagy nyolc korona napi gázsiért, a szibb tán, még ünnepélyesebb és reszereptudásról és a művészetről nem gényesebb és édesebb és ismeretlen
is szólva. Négy-öt darabban is játszott szép világon.
egy estén egy-egy művész és műSzelő ringatja csolnokooom,
vésznő. És ott üldögéltek és járkáltak
H napsugár szökkel a babokooon,
0 boldogság...
a sanszonnettek és táncosnők fiitteres
páncéljaikban, amig a műsor szerint
Szegény, megrendítő, drága terem(műsor ára 40 fillér, egyúttal belépő- tés, aki kiénekelte kárminos ajkain át
díj) az ő számuk nem következett és a szót: boldogság. Szegény, szegény.
ba leadták számukat, ottmaradtak a Merre van most és bogy van? Mi
publikum közt és Józsi, bozza a va- lett vele? És minden élettel mi lett?
csorámat! Ó ba mindnek emlékezni Hz urak, akik a színpadra felszaladtudnék a nevére, e szubretteknek és tak, bova lettek ? Be vannak vonulva,
sanszonnetteknek és szeriőzöknek és vagy kinn vannak a badból? Küzszóló spicctáncosnőknek. M. Margit denek vagy csak küzködnek? Itt élet
kisasszonyra (soubrette) névszerint volt, játék, bolondság, zene s kereset,
emlékszem, ő kreálta azt a couplette-et, ambíciók, taps és zokogás és veszeamelyet oly lelkesen hallgattunk és kedés és nevetés az öltözőkben. Mind
brávóztunk asztalunk mellől mi tul- e neveket és a névtelen szerzőket, a
ifjú szerkesztők, a buszéves ifjúság- bohózatok és dramolettek vad iróit
ban, bajbászai minden nevetségnek. és a neveletlen couplette-ek és a szeHogy is ment annak a couplette»nak riőz számok nyomtalan költőit is
a refrainje:
őrizze meg a sors és a véletlenek
kedvezzenek nékik, a kedveseknek,
öögyerünk csakk, öömenyünk
[csakk, akik mind az életet csinálták annak
idején. Hz a kis emelt színpad is, na:
Maga vén csaló,
ivul pingált rámájával és ócska diszü
]
Ez a kicsi kávébássz
Nem nekünk való.
kulisszáival, elveszett. Én tudom hol
\ öögyerünk csakk (kis.)
volt. Ott volt a jobb sarokban. Hhol
) És T. Frida k. a. szeriőz nevét az a két öreg sakkozik, nézd.
tudom még, aki csakis szeriőzet adott E D E bölgyfodrász Budapest, Haris»Bazát
elő s embergyűlölő pillantásokat lö5. f. e. — Hajmosás, Oridolátió, Mani«
vellt bajdiszének szőke pagodája alól, cure, flrcmassage. .•.
Telefon 121 - 96.
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az állványokon dolgos kczü munkássereg, harsány vezényszavak a leveElmentünk és megnéztük : bol tar- gőben, a munka még mindig folyik
tanak a Városi Szinbáz építkezésével. serényen megszakítás nélkül, de az
Nem kértünk magunk mellé vezetőt, állványok mögött lassan kialakul egy
csak elmentünk egy délután a Tisza- uj szinbáz képe: a Városi Szinbázé.
Kálmán térre és bementünk a volt
Felmásztunk az állványokra, beNépopera nézőterére, bogy a közön- jártuk a nézőtér minden zugát és
ség szemével vizsgálgassuk : hová növekvő örömmel szemléltük a dolgos
fejlődött a munka, amely a Népoperát kezek munkájának az eredményét.
Városi Szinbázzá igyekszik átalakíMár gyönyörködbetünk az uj, hatani.
talmas színpadban, amelynél nagyobElőször is egy nagy meglepetés bal a világ egyetlen szinbáza sem
ért bennünket. Kellemes meglepetés. dicsekedhetik. Tizennyolcméteres széSzinte boszorkányos módon eltüntet- lességű szinpadnyilása van, a Városi
ték a nézőtér egy részét. Hogy hová, Szinbáznak: ilyen színpadon ideális
azt nem tudtuk kitalálni. H szinbáz előadásokat lebet majd rendezni.
batárfalai a helyükön állanak, tehát
R színpadra kétoldalt be van építve
valami építészeti bravúr folytán, de a két uj proscenium páholy, és a
mégis ugy érzi az ember, bogy egy régi erkélyszékek előtt már körülvituj szinbáz nézőterén áll, nem a volt ték az uj pábolysorokat is, hogy még
Népoperáén. H falak mellett állványok, igy is, a dekoratív kiképzés nélkül,
amely ezután következik, egészen uj
és megkapó képe van a nézőtérnek.
H földszinten az első sorokat elnyelte a zenekar. Ugyanis a szinpad
elől kiugrót kapott, amely a zenekar
előbbi helyét foglalja el, s az uj orcbestron számára az első széksorokból kellett helyet vágni. Már ezzel is
kevesebb lett az ülőhely a nézőtéren,
de jóval csökkentik ezeknek a számát
az újonnan vágott széles, kényelmes
utak a széksorok között, amelyek
egyrészt a közlekedést teszik egyszerűbbé, másrészt kényelmi szempontból is igen előnyösek.
R két uj pábolysorral együtt í)et>
venkét páholya lesz a Városi Szin-!
háznak és helyet foglal ezek közt két
diszes páholy is: az udvari és a fő/
városi páholy.
(
Elégedetten és szinte boldogatji
járkáltunk a nézőtéren. Ideális színpadot és ugyanilyen nézőteret varáSziklai Jenő, a Városi Színház tagja.

Riport a városi

színházról.
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zsolt pár bét alatt a Népopera belse- váló növendéke és Sziklai Jenőt, aki a
jébe művész emberek segítségével a kassai szinbáz kedvenc színésze volt.
Városi Szinbáz igazgatósága, örülünk Még egy pár hét és a színpadon tapelőre azoknak az előadásoknak, ame> solhatunk nekik.
lyeket ebbe a helyiségébe elképzelünk.
Csak egy kis türelem !
H szinbáz dekorativ kiképzése még
nincs kész, de ugy halljuk ez is megElőfizetőinkhez.
lepetés lesz. Szinte intim hangulatu
nézőteret kap a színházlátogató és Kérjük a nagybecsű előfizetőinket, akiknek az előfizetése augusztus 1-én járt le,
aki tavaly látta a Népoperát, nem annak megújításáról haladéktalanul gonfogja elhinni a Városi Színházra, hogy doskodjanak, hogy a lap folytatólagos
valamikor az volt a Népopera.
küldése fennakadást ne szenvedjen.
Néhány hét múlva pedig megkezA »Színházi Élet» kiadóhivatalt.
dődnek a próbák s aztán szeptember
HAJDISZEK SZEMERÉNÉL
:::
elején az előadások
is és bemutatkozik
majd egy ünnepélyes estén egy ün»
nepi színházban a
Városi Színház nagyszerű társulata, a
melyet az igazgatóság immár végleg
és nagy szerencsével megszervezett.
R bemutató előadás Schubert muzsikájából irt »Tavasz és Szerelem«
lesz, melyet épugy
mint a »Három a
kislányt« Berté Hentik alkalmazott színre. H szereposztás
is elsőrangú: Adler
fldelina, LeszikWona,
Szenes Ákos, Sebestyén Jenő, Sik Rezső,
\Zádor Dezső, Mamtaszthy Mici, Károlyi
• L e o n a és Sziklaijenő
^ l á t s s z á k a főszerepeket. Ma bemutat«
j(uk Leszik Ilonát, aki
Alexander Erzsi kiLeszik^Ilona, a Vátosi Szinbáz tagja.
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A balatonfüredi strandról
és eg\J hangversenyről.
Erre a strandra nagyon büszkék
vagyunk. Négy sor büszke fa, ilyen
széles sétaút nincs sebol a Balatonparton. fi fürediek büszkélkedve szokták mondani, begy a siófoki strandon
csak kötéltáncosok tudnak végig
menni... De nemcsak a strandunk,
banem a kedvünk is széles. Nem
csoda: soba ennyi szép lány és aszszony nem járkált még a füredi hársak alatt.
Bobémia is alaposan képviselve
van. Balatonfüred autogrammgyüjtő
ifjúsága az idén ugyancsak jól járt.
H Balatonpart legkedvesebb ven»
dége: Varsányi Irén. Tóparton, a park«
ban, csónakban, mindig a két gyermekével együtt. Mindig a legegyszerűbb ruhákban és nagyon kerülve
minden feltűnést. Mégis: ba meglátják végig fut az emberek közt: Varsányi! és a szeretet pillantásán szegődnek nyomába.
H kis gyermekek legjobb barátja:
Iuánfy Jenő, a Nemzeti Szinbáz kitűnő
művésze. Fiiig lép ki az Ipoly szállodából már körülfogják a bat-tiz éves
apróságok és mind neki akarják elmesélni legfrissebb kalandjaikat.

Fi strand legelegánsabb embere:
Láng Lajos báró, mindenki megfordul
utána, - itt látjuk a kiváló Kétly
bárót is.
Kegyelmes urak és asszonyok tábora udvarolja körül a mindig elmés
és vidám festőművészt Bruck Miksát,
ki szintén Füreden pibeni ki egy nemes és jótékony munkában gazdag

Wlassicb Tibor, költő

tél fáradalmait. Siófokról végleg Füredre költözött át Szép Ernő a népszerű poéta, kiről örömmel üzenjük,
bogy sokat dolgozik, mert bizonyos,
bogy minden sora érték gyarapodása
a magyar irodalomnak. Fi zenebarátok nagy örömére itt van Scheiberné
Patay Berta zongoraművésznő és
ünnep nekünk az a nap, mikor leül
a zongora mellé és játszik. H tóparton délutánonként ott láthatjuk Wlas•
sics Tibor bárót, a nemes szivü költőt,

Beöthy László

Fi parkban gyakran tűnik fel a magyar irodalom büszkeségének Beöthy
Zsoltnak nemes alakja. Nyár elején
kissé gyengélkedett de az utóbbi napokban egyre erősödik nagy örömére
fiának Beöthy László direktornak, ki
gyakran látogat át Földvárról.

ÉLET

Újhelyi Nándor
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kinek ujabb kötetei méltán keltettek
feltűnést. Ujhelvi Nándor, a legújabb
drámaíró szintén itt nyaral. R szin«
művészet friss csillaga közül ide kell
irnunk Herendi/ Manci és Gervay
Erzsi nevét és ugyancsak Füreden
nyaral Szaczelláryné Hudacsek Nelly,

Hz itt üdülő katonák közt is van
szinészember: Gál Béla badnagy, a
kedves fiatal szinész, ki súlyos bete*

;Pakots" József

báró Kétly

gen került?baza a harctérről, de akit
a balatoni levegő már csaknem teljesen meggyógyított.
fi délutáni bajó sürün boz vendégeket. Többször átlátogatott Major
Henrik és ilyenkor kegyetlenül kivégezte a füredieket. Nagysikerű siófoki
karrikatura-kiállitásán, melyet Dezső

ki bár végleg bucsut mondott a színpadnak, megbocsátja talán nekünk,
bogy a »mieink« névsorába foglaljuk
nevét.

báró Láng Lajos

Herendy Manci

SZÍNHÁZI ÉLET
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Alajossal együtt rendezett, egész sereg füredi arckép is volt, Zerkovitz
Béla feleségével szintén többször átlátogatott, persze a cigányt mindig érte«
sitették a látogatásról és ilyenkor
naphosszat csakis Zerkovitz-slágereket
búzott.
Hajdú Ilona is többször átjött Siófokról, mindannyiszor tisztelőinek
egész tömege üdvözötte, a népszerű
művésznőt, ki édesapja társaságában
látogatott át. Odrv Árpád, Csortos Gyula,
Kertész Mihály, Pakots József és még
sokan mások feltűntek egy»egy napra.
Még sokat szeretnék irnék Füredről és arról a nagysikerű művészhangversenyről, melyet Ivánfy Jenő
rendezett. Vaszary filexa finom és
mélyhatásu prológot mondott, Seefranz Willy énekelt, Seefranz Irén

zongorázott, Bokor Judit pedig gordonka játékával ért el nagy sikert.
H Füreden nyaraló művészek közül
Ivánfy Jenő több vers tökéletes interpretálásával ért el hangos, viharos
tapsokat, Scheiberné Pa ta y Berta bravúrosan zongorázott, Gervay Erzsi ismételten bebizonyította, hogy olyan
elsőrendű énekes tehetség kire a legnagyobb jövő vár, Szép Ernő uj könyvéből olvasott fel szemelvényeket,
melyeket szűnni nem akaró tapssal
köszöntött a közönség és Szenes ember egy humoros novelláját olvasta fel.
fl felsoroltakon kivül jó volt még
a közönség, mely több mint ezerkétszáz koronát juttatott a veszprémi
hadiárvaház céljaira.
Balatonfüred julius végén.
Szenes Béla.

Berlini

Kozmetikai

Intézet

Hoffmann Marian

Budapest, VIII-, József-körut
Telefon József 49—51.

43.

- Mindennemű hajszálak végleges eltávolítást villannyal. —
Szeplő, májfolt, pattanás, mlttesserek, szemölcs, arcmassage.
.rchámlasztás, manieur stb. garantált biztos eredménnyel
kezeltetnek jutányos bérletben. : Vidékiek levéllleg nyernek
diszkréten felvilágosítást : M a r i a n a r c h á m l a s z t ó , s z e p l ö k r é m , s z ö r v e s z t ő i r a I I k o r o n a (tOrv. védve) : Fogad
egész napon át : Tanítványok felvétetnek mérsékelt díjazás
mellett,
=
=
=
^
=

Szeplő, mdjfolt, pörsenés, arctisztdtlanság
ápolására és gyógykezelésére meglepő, biztos h a t á s ú szer

Arany virág-krém
mely párszori használat után az arcot bársonysimává és
hófehérré teszi. Hozzávaló A r a n y v l r á g - s z a p p á n és
A r a n y v ' r á g - p ú d e r fehér, rózsa és krém szinben
nagyban elősegíti a krém használatát.
A r a n y v l r á g - k r é t n á r a . 5.— k o r .
A r a n y v l r á g s z a p p a n . 5.— k o r .
Aranyvirág-szappan
. 5.— k o r .

V

JZlJÓZSETi
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„ F E M I N

::: Kapható az egyedali készítőnél :::

Elsőrangú fűző szaton, legjobb
minőségű és szabású fűzők

Madame Sztojkovitsné és Szlovák
Lift.

A"

MARTON NŐVÉREK DIVAT-SZALONJA
BLOUSEOK, PONGYOLÁK, JUPONOK, FRANCIA
TOILETTEK RENDELÉS SZERINT
:::::»

B U D A P E S T , IV., HARIS-BAZÁR 6. SZ.
KORONAHERCEG-UTCA

SAROK,

FÉLEMELET.

Blus- és $y«rmckMiha-kOlönl«jMsélck
nagy választékban.
Kúcs Ambrusné Rökk S*llárd-ufca 43
Kosztümök készítése elfogadtatik.

Gerő Sándor gyógyszerésznél nagykörös, 137.

Népszinház-utca 53. V/2.

^ f f í a r í ö r ^
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Keltőn
Valami idegesség remeg végig
fiz erdőn.

Én ma
fl földvári erdőben sétálok.
Hz erdő néma
Szél nem lendül
Madárdal nem csendül
fl kis tisztáson gőgös vendég:
fí csend ül.
R fák oly mozdulatlanok
Mint fáradt vének
És a madarak torkából
Kiszáradt az ének.
De egyszerre feltűnést

35erl(ovitzél< Siófokon.
Zerkovitz Béla, a híres és kedvelt
zeneszerző családjával Siófokon nyaral, amint az idenyomott képről is
meggyőződhetik a szives olvasó. R gyerekek nagyszerűen érzik magukat
a hűs Balatonban
akisebbika 17 hónapos ragyogóan
szöszke Jóska komoly és megfontolt mint egy nagy.
Ha kérdik tőle :
hogy bivnak fiacskám, válaszolja :
ugy, mint az apámat. Hát bogv biv. ják az apádat? Hát
Zerkovitz mond a

Eldobja a mogyorót, mit
Evett
És az ut szélén táncol
flz evet.
Összezug fenyő, bükk és
Gesztenye
És a sok madár, mintba
Versenyezni kezdene
Ugy énekel.
Mi történt ezekkel ? Érdekel.
Ekkor
Veszem észre, bogy erre jön
Beöthy László direktor.
Hát ezért a verseny éneklés
És az óriás zsivaj,
Mert mind szerződést szeretné nek
És minél jobb gázsival...
SZENES E1V.BLR

mondja meggyőződéssel a kicsike.
Erre a nagyobbik a Béla fiu csendesen pityeregni kezd, szólván: Jóskának jó dolga lesz, sohse fogja
pofon vágni a tanitó, mert fél majd
a keresztapjától.

a baba. Hát még

bogy bivnak? Ugy
mint a keresztapámat ? Hát ki a keresztapád? Hát JóJózsef főherceg,
Zerkovitzék

10. oldal

Intim Pista, bogy...
- Csitt, egy szót se szó'janak, ne
kérdjenek semmit és ne szóljanak
közbe: most olyasvalamit mesélek,
amit télegzetviswtafo.tva kell végig»
ballgatniok.
- Jaj Istenem, mi történt?
> - Tegnap jöttein Karlsbadból.
Hallottam, bogy sebol sincs ma annyi
pesti »sainbázi ember« együtt, mint
Karlsbadban, bát felutaztam a mult
béten. H drága Krausz Simon kiprotezsált egy bálokocsi-jegyet és tudják
kiket találtam ott?
- Kiket?
- Majdnem az egész budapesti
»srinbáai világot«. Csak neveket fogok
mondani: ez is elég lesz. Fedák Sári,
Gombaszögi Ella, Harasztby Mici, Somogyi NBSÍ, Bánky Juci, So ti Hermin,
Csatay Janka, Rónay Lici, Márton
Miska dr. és Incze Sándor..., igen,
sa nos a szerkesztőm is ott volt, aki
megmosta a fejemet, bogy szabadságkérés nélkül csak ugy elutaztam, de
bát vajuzive van és hamar megbocsátott és szeretettel befofadtak a »magyar művész ko?oniá«-ba, mert igy
nevezték a németek, meg az oasítrákok ezt a bibetet'enül jókedvű társaságot, a botelek virág girlandos terrassain, a szelid le;tőjü begyek fenyveseiben s a turista utak kilometer-kövei
mentén: mert mindenütt ők voltak a
legvidámabbak és a leghangosabbak. H
társaságot teljessé tttték a franzesb&diak, ahonnan Kökény Ilona és

SZINHHZI ÉLET

Tarnaiék, azaz Tarnai Ernő és a felesége Oláh Böske rándultak át.
- De jó lehetett magának Pista !
- Én sajnos csak az utolsó két
napra érkeztem, de mondhatom, hogy
az eddigi és az ezután következő életem legdrágább és legkedvesebb emléke lesz m ndig ez a két nap...
- Meséljen mindent el... ugy-e elmeséi ?...
- Hát először is tudják azt, hogy ki
az »Üditő?«
- »Üditő?«
- Igen: »Üditő«. Ez Márton Miska,
jía világ legaranyosabb embere, akit
'•barátai és társasága ezzel a névvel
becéz. Ot ismerik
és szeretik Párisban, London1 an, Berlinben épugy,
mint Pesten. Ő volt a magyar darabok első külföldre vivője, a Molnárdarabok, a Tájfun, a Leányvásár és
a többiek az ő karján sétálták be az
egész világot... Ő volt a karlsbadi
magyar művész kolonia Üditőíe. H
szó teljes értelmében kedvenc. Csupa
ötlet minden szava, minden mondata
a francia »esprit« lovagjaira emlékeztet. H tollát eldobta rég és nagyszerű
humorát most a társaságára pazarolja...
- Mivel töltötték a napot?..
- Turisták voltunk. Fedák vezetésével hihetetlen számú kilométereket gyalogoltunk és elárulhatom, bogy
a ki ók őrült tömege maradt az osztrák sógoréknál Karlsbadban. Fedák
nem is tud nyolcadikáig megválni
Karlsbadtól, ahonnan ekkor a Tátrába
utazik, de a többiek nagyszerű b J e k
után a mult hét végén elbúcsúztak
Karlsbadtól.
- Hogy búcsúztak el?
- Különböző bu suestélvek voltak,
de legfelejthetetlenebb a St. Leonhard-i
búcsú-vacsora volt, amelyről még az
unokáimnak is fogok mesélni. St.
Leonhard egy órányira van Karlsbadtól, kedves kirándulóhely és itt egy
kis vendéglőben adott bucsu va:sorát
Madarassy Beck Marcell báró. Ott
voltak raita kivül Fedák SÁri, Bánky
Juci, Solti Hermin, G o m b á s a i Ella,
Madatassy Beck Cyula báró, Márton
Miska dr., Incze Sándor és én. N - g y
szerű vacsora volt és az volt a leg»
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kedvesebb, hogy nem lett vége tiz
óiakor, mint általában a st. leonbardi
vacsoráknak.
- Miért szoktak azok tiz órakor
végződni ?
- Mert a karlsbadi főszálloda, a
Hotel Imperial fenn van a begyen és
ide lift visz fel és ez a lift bátomnegyed tizenegyig működik. De mi tiz
óra után nem jöttünk el. Bementünk
a vendéglősék szobájába, abol egy
ro7zant pianino állt és Márton Miska
odaült a pianino mellé és régi-régi
elfeledett operetteket játszott finoman,
melegen. Nem is tudják: milyen szép
este volt ez a st. leonbardi csillagos
ég alatt. És azután, azután... Fedák
Sári eljátszotta, elénekelte, eltáncolta
az egész karrierjét, fi Gésáktól a
Márvány me iyasszony ig mindent. Ilyen

ragyogó még Fedák sem volt egész
életében, mint azon az estén az osztrák kis korcsmában az öreg pianino
előtt. H legkedvesebb pedig az volt,
bogy tizenkét órakor vége volt a mu<
latságnak Elindultunk haza az erdőn
keresztül. De - táncolva és énekeve.
Keresztültáncoltuk az erdőt a begyig,
drága magyar baka nóták harsogtak
a U vegőben a karlsbadi fenyvesek
alatt és gyalog^táncoltunk fel a begyre
a szállodába. És reggel? Reggel pedig
összebeszélés nélkül mindenki ott
volt a reggeliző asztalnál - St. Leonbar dban...
- Kedves Pista...
- Ne, most ne kérdjenek semmit... egy darabig nem tudok másról
beszélni, csak Karlsbadról...

bdbass Juci legifjabb hódolója.

Évek óta hü olvasója és előfizetője

Megszokott dolog, hogy az ünnepelt művészeket és művésznőket elhalmozzák levelekkel. Szinte félve
bontogetja a sok illusztris kivül címzett a levélboritékokat, mert bizony
nem érdemes nagyon sokszor kibontani.
Kedves meglepetése volt legutóbb
Lábass Jucinak, aki egy olyan levelet
kapott, amelyhez hasonlót, bajosabbat
aligha vett kézhez valaki a «hódolójátej».
fi borítékon kivül ez a felirás volt:
Nagyságos

Lábass Juci
színművésznőn

ek

Budapest
Király

Színház

És belül:
Mélyen tisztelt művésznő!
Bocsásson meg, hogy ismeretlenül
zavarom, de egy igen kedves dolog
késztet engem erre.

Lábass Juci legifjabb hódolója.
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vagyok a Szinbázi Életnek. És nem*
csak magam, de kis két esztendős
Bélus fiam is átlapozza. Beszélni még
nagyon keveset tud, de a szép iránti
érzéke máris nagyon kifejlődött, mert
amikor a »Szinbázi
Élet« legutóbbi számában Önnek egy nagyon
szép képét látta meg a címlapon, el
kezdett tapsolni és hangosan örülni,
hogy... »csecse baba... csecse baba...*
És azóta most már egy hete az Ön
képével altatjuk és azzal ébred. Mosakodni nem szeret, de most szívesen
türi még a szivacsot is, mert hát a
csecse babát is megmosdatjuk vele
együtt. Azután bele teszi kis kocsijába
és búzza boldogan egész nap az Ön
képét és kérdezzük, mit csinál: pá,
pá, csecse baba... ez a válasz.

Talán terhére is vagyok ezzel a
levéllel, de ez az egész história olyan
kedvesen következetes az én kis Bé»
lusom életében, bogy nem tudtam
megállani, bogy meg ne irjam. É* egyben kérem fogadja kedves művésznő
szívesen legifjabb hódolójának mellékelt fotográfiáját.
Szivből üdvözli ismeretlenül
Kemény Antalné
Soltvadkert, 1917. julius 29. Gábor
pusztán.

Ggy Gyárfás vacsora.

Ezt mindenkinek mégmagyarázta
külön-külön. Senkise utazott ugy,ahogy
Gyárfás előírta és este azért pontosan ott volt mindenki a vacsora helyén - Beöthy László kivéte'ével,
aki elkésett, mert betartott minden
utasítást, a villamosokra, a villanykarókra és az utcákra vonatkozólag.
El is jutott a vámig, de mire ideért:
elfelejtette az utca nevét. De feltalálta
magát. R vámnál odament a főfinánchoz :
- Kérem merre lakik itt az a kövér színész...
- H Sárbogárdi-uton.. volt a válasz - mert van-e finánc azon a vidéken, aki nem tudja, bol lakik Gyárfás Dezső. Tebát Beöthy is megérkezett, egy kis késéssel, de mégis ott volt.
* Ezek után a vacsoráról kellene
egy értekezést irni, mert külön irásműre érdemes volt, talán ez lesz a
legjobb jelző, ba ideírjuk róla: Gyár
fás-i volt.
Itt vége is lenne a történetnek,
ha Horváth Tutyu nem érezte volna
magát önérzetben megsértettnek. Elhatározta, hogy megmutatja ő is Gyárfásnak : bogy mitől fejlődött ilyen
nagyszerűen és megbivta Gyárfást,
szalmaözvegy tévén, egy városligeti
vendéglőbe revans vacsorára.

Vagy merre van a Sárbogárdi-ut, két sürgöny története.

vagy

Hz első pillanatban kissé rejtélyes
ez a cím, u g y e kedves olvasó, debát
a végére fogunk járni.
H dolog ott kezdődik, hogy Gyárfás Dezső meg akarta mutatni ámult
héten, hogy mitől »néz ő ilyen jól
ki« és egy nagy vacsorát adott a
nyári-lakásán, í mely a Sárbogárdiuton van. Hivatalosak voltak a vacsorára: Beöthy László, Horváth Tutyu,
Tarnai Ernő a feleségével Oláb Böskével és Incze Sándor.
R vacsora egy kis akadályba ütközött, ugyanis a meghívottak nem
tudták, hogy merre van a Sárbogárdiut. Gyárfás mindenkinek külön-külön
tiz perces magyarázatot tar'ott, bogy
fel ke-l ülni egy 57-es, 19-es, vagy
51-es kocsira, átmenni a Ferenc József bid budai oldalára, ott felülni
egy budafoki villamosra és menni,
menni a villamoson egészen a vámig,
és a vámnál leszállani és ott van
három villanykaró egymás mellett és
a harmadik villanykarótál jobbra van
egy ut, az erre merőleges utcák közül a
másodiknál el kell fordulni balra és
abből az u cából nyilik jobbra vizavi
a Sárbogárdi-ut.

*

Ebhez a levélhez nem lehet kommentárt irni. Csak mosolyogni lebet
olvasásán igaz melegséggel a szivünkben.

13. oldal
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Készül az őszi divat.

flngelo

kreatiok.
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Nekiültek a lakomának - és Gyárfás
lóverseny nyelven canter-ben verte
Horváth Tutyut. Megszámlálhatatlan
hosszakkal győzött és a vacsora-futam közepén már legalább öt kiló
fórja volt Tutyuval szemben. Tutyu
minden bajaszála égnek állt :
- Meg fogsz halni, beteg leszel...
ne egyél annyit... - rimánkodott.
Gyárfás rezignáltán válaszolt:
- Csak bizd rám, hogy én menynyit egyem, - mondta és folytatta
tovább a vacsorát.
Mikor fizetés után hazafelé tartottak, az uion sokszor megkérdezte
Horváth Tutyu Gyárfástól:
- Hogy vagy, nem vagy beteg ?...
Gyárfás csak nevetett a dolgon.
Hazaérve boldogan lefeküdt és
azonnal elaludt.
De hajnalban... Hainali három órakor felverték egy sürgönnyel. Gyárfás nem is ért rá dühösködni, annyira
megijedt: hol lehet baj a családban?
H sürgönyben pedig ez állt:
S 5 H o g y v a g y o*e l e l

Tutyu

Szin : másnap a New York kávéház. Tutyu egy félórával előbb jött
be, mint rendesen és már előre örült:
milyen dühös lesz Gyárfás. De Gyárfás nem szólt egy szót sem, amikor
beiött. Leült a helyére, megitta a feketéjét, beszélgetett csöndesen mintha nem történt volna semmi.
Horváth Tutyu szinte diibcs volt.
Mé ge.ődött belüről, hogy hová lehetett a sürflöny : biztosan nem kapta
meg Gyárfás, nem sikerült tehát a jó
vicc.
Napközben aztán elfelejtette az
egészet. De éjjel bárom óra felé megszólalt a csengő és — és sürgöny
jött és ez vo t benne :
„Köszönöm
Gyár fás"

Eddig van.

jól

oelel
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Lapunk kiváló barátja dult
arccal, a bőségtől ájuldozva,
pirosan, libegve, és ragyogóan
verejtékes homlokkal lépett
be a szerkesztőségbe.
- Uraim, ez tűrhetetlen ! kiáltotta, azaz ir.kább libegte,
mert száraz és epedő torkán
nem igen jött ki rendes bang.
- Talán minket akar a
bőségért felelőssé tenni?
— Természetesen. H jó szerkesztő mindenért felelős. Még a lapra is rá van nyomtatva, bogy felelős szerkesztő. Öfök elmulasztják a legfontosabb intézkedéseket. Nem
ismerik önök a fizikának a jó és rossz hővezetőkről szóló tanítását? Valamint a szinek
fényszórási elvét?
— Hogy jön az ide ?
— Rz nagyon is ide jön. R fehér szin
visszaveri, a fekete elnyeli a hősugarakat.
Nyáron az ember fehér ruhát bord, bogy a
bősugarakat visszaverje. Télen ellenben siet
a feketével elnyeletni azt, ami van. önök

nyáron fcbér papíron jelennek meg, ez be»
lyes. De miért nem jelentek meg télen fekete papíron?
- flkar még valamit mondani, vagy már
megy ?
- Még igen fontos mondani valóim van«
nak. R papír rossz hővezető, tebát nem vezeti el ezt a rémes bevet. De a fém jő bővezető, tebát elvezetné. Miért nyomtatják
önök a lapot papírra és mért nem fémre ?
önök az okai, bogy ilyen melegem van.
- És bogv lehetne ezen segíteni?
- Ha rendelkezésemre bocsátanának valami kisebb fémtárgyat, bogy az elvezesse a
bőmet. Egy ezüstkorona például kitűnően
megfelelne. Rz nagyon jó hővezető.
R kézi pénztárban véletlenül csak papirminőségü koronások voltak, flzt hittük, bogy
a papírkorona — rossz hővezető lévén —
nem fog kelleni Zugligetinek. De tévedtünk.
- fldják csak ide, - mondotta, — majd
becserélem valahol ezüstre.
fizzál eltávozott a kávéházba. És ott becserélte. De nem egy febér ezüstre, banem
egy hideg feketére
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fiz országos Szinészegyesület iskolájának
igazgatósága a kővetkező tudnivalókat bocsájtotta ki az intézetétől.
fi jövő 1917/1918. tanévre az iskolának
azon növendékei, kik az első évfolyamot
sikerrel elvégezték, bizonyitványaik alapján
1917. augusztus bó 21-ik napján délelőtt
9 - 1 1 óráig iratkozhatnak be a második évfolyamra. Későbben jelentkezők nem vétetnek fel.
fiz első évfolyamra jelentkezők 1917
augusztus bó 29., 30. és 31. napjain jelentkezhetnek fel »ételre délután 3-6-ig. fi felvételi vizsgálat ideje a jelentkezés alkalmával fog az illetőknek tudomására adatni.
fiz iskolába olyanok v e b e t j k fel, akik a
felvételi vizsgálaton a szinészpályára hívatottságot mutatnak, kellő hanggal és színpadra alkalmas testalkattal bírnak, és ba a
fiuk legalább 17. a leányok legalább 16. életévüket betöltötték. Előképzet ségül legalább
is négy középiskolai osztály elvégzése vagy
ennek megfelelő általános műveltség kívántatik.
fi jelentkezéshez szükséges okmányok:
a) születési bizonyítvány;
b) bizonyítvány az elvégzett iskolákról;
c) irásos - tanuktól láttamozott - szülői
beleegyezés azok részétől, akik szülő vagy
gyám nélkül jelennek meg;
d) orvosi bizonyítvány.
fi felvételi vizsgálat dija 10 korona, mely
az előleges jelentkezés alkalmával lefizetendő. fi felvett növendékek 6 korona beiratási - és 4 korona segélyegyleti — dijat
fizetnek; ezen összegek, valamint az első
bavi tandíj a beiratás alkalmával föltétlen
előre fizetendők.
Tandij a drámai szakon évi 200 korona,

az énekes szakon évi 300 korona, amely
összegek bavi 20, illetve 30 koronás részletekben fizethetők. Tandíjmentesen senkisem
vehető fel.
Tandíjmentesség vagy tandijmérséklés
csakis az első három próbabónap eltelte után
engedélye,:bitő és csak szegénységi bizonyítvány aíapján, a teljesen vagyontalan és
fellünő tehetséges növendékeknek.
Előnyben részesülnek a szinészegyesületi
tagok gyermekei.
fi tanfolyam további intézkedésig két évre
terjed.
Hz Országos Szinészegyesület Színésziskolájának mind a két évfolyamát sikerrel
elvégzett és képesítő oklevelet nyert növendékei, a Szinészegyesület szabályai értelmében, az egyesület rendes tagjai sorába minden további vizsgálat nélkül vétetnek fel.
fi Vígszínház előadásaiban, valamint az
iskola által rendezendő nyilvános előadásokban a i iskola igazgatóságának rendeletére a
növendékek dij nélkül kötelesek résztvenni.
Ezen kötelezettség alul senki sem menthető
fel, és erre nézve minden növendék, a beíratás alkalmával szülőivel vagy gyámjával
együtt kötelező nyilatkozatot ir alá.
Hz iskola növendékeinek a Vígszínházon
kívül más színpadon vagy bármely nyilvános
előadáson működni az igazgatóság engedelme nélkül nem szabad.
fiz intézet bázi és fegyelmi szabályai az
év elején felolvastatnak, és azokat minden
növendék nyomtatásban megkapja.
E szabályokat minden növendék köteles
megtartani és azoknak nem tudásával magát
nem mentheti.
Minden növendék csak próbaidőre vétetik fel.
Az igazgatóság.
Hz iskola helyisége: V., Lipót-körut 1. sz.,
II. em. 2. ajtó. Telefon: 47-09.

Szilágyi Rózsi Fonyódon.
^ Szilágyi Rózsi, a Magyar szinbáz
kedves fiatal és talentumos tagja Fonyódon nyaral. R fotográfus lencséje
ott örökítette meg a halhatatlanság
számára fürdőzés: örömei közben.
Egyébként Szilágyi Rózsi nem csak
pihenéssel töltötte Fonyódon az időt.
Tanult. Még pedig egy uj szerepet
tanult. Bródy Sándor Tanítónőjének
grandiózus főszerepét, amelyet a jövő
bét szerdáján vendégként fog játszani
a Fővárosi Nyári Színházban, Hkik
ott lesznek — és nagyon sokan lesznek ott - meg fogiák látni, hogy Szilágyi Rózsi milyen sok nagyszerű
színésznői készséget hozott magával
Fonyódról Budapestre.
Szilágyi Rózsi Fonyódon.
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Kdvécsarnol<,
- Életkép. Itta : Szép Ernő.
Szereplők :
Fanny
Medgyaszay Vilma
fllajos
Vendrey Ferencz
Egy kisasszony . Ürmössy flnikó
Még egy kisasszony Nagy Margit
Rozi . . . . . .
Homoki Paula
Játszották a Modern Színpadon,
(fl kasszában ül Fanny, bimez. Egy asztalkánál reggelizik fllajos, egy őszes ur.
Előtte tálca kuglófszeletekkel. Alajos ur
eszik, fiz asztalka mellett két szék, teli van
lapokkal, fllajos ur olvas evés közben. Szemben a falnál egy asztalkánál két kisasszony
reggeli ik.)
ÁLAJOS (Feláll, odamegy a kisasszonyok
asztalához, leakasztja a falról a Mátyás
Diák-or) : Pardon, szabad kérem ?
ELSŐ KISASSZONY: Tessék.
ALAJOS (Visszaül, lapoz, eszik).
FANNY (fllajos urat követi szemével,
köbécsel).
ELS KISASSZONY : Fizetni nagysád !
FANNY : Tessék nagysád ! (Feláll, odamegy).
ELSŐ KISASSZONY : Volt egy kis tej és
két kuglóf.
FANNY (Átnéz Alajos urboz) : Egy kis tej
és két kuglóf. Tizennégy nagysád !
ELSŐ KISASSZONY (Koronát ad).
FANNY (Visszaad): Tizennégy és barmincbat az ötven, Köszönöm nagysád ! (Átnéz fllajos urboz).

MÁSODIK KISflSSZONY: Nekem volt egy
nagy tej és egy kuglóf.
FANNY: Az ti/enbárom.
MÁSODIK KISASSZONY (Fizet). ,
FANNY : Köszönöm, nagysád. (Átpillant
fllajos urboz). Megv már nagysád irodába?
MÁSODIK KISASSZONY : Igen nagysád.
FflNNY : Sok a munka, nagysád?
MÁSODIK KISflSSZONY : De mennyi,
nagysád ! (Feláll, veszi a kabátkáját, a második kisasszony is).
FANNY : Nagysád meg siet az egyetemre.
ELSŐ KISASSZONY : Most a klinikára.
Kilenckor boncolásunk van.
FANNY : Jaj, nagysád, bogy szokta meg
nagysád ?
ELSŐ KISflSSZONY : Megszoktam n a g y
sád.
FINNY : Ob nagysád !
ELSŐ KISASSZONY (Mosolyogva) : Ob
nagysád ! . . . Jó napot nagysád !
F^NNY : Jó napot nagvsád !
MÁSODIK KISASSZONY : Jó napot nagysád !
FANNY : Jó napot nagysád !
ALAJOS (Elmélyedve eszi a kuglófot).
FANNY (Egy pillanatig megáll, nézi fej.
csóválva, köhécselve visszamegy a pult
mögé, felveszi a bimzését).
ÀL3JOS (Feláll, körülmegy, a falon a lapokat piszkálja) : A Fidibusz nem jött meg,
nagysád ?
FflNNY : Tessék utána nézni tisztelt ur.
Ha a falon nincs, el lett lopva !
ALAJOS: Itt pedig nincs, nagysád. Tegnap reggel is kerestem már. A Figarót azt
már elolvastam. Ki lebet az a rablóvezér,
aki a Fidibuszt elcsaklúta?

fl pozsonyi szinházat kellemetlen meglepetés érte. Egyik igen
jeles tagja és rendezője
Somogyi Károly bevonult katonának, fl közönség, melynek kedvence volt az intelligens
művész, őszinte sajnálattal válik meg kedves
művészétől, de reméli,
bogy nem kell soká nélkülöznie és minél előbb
viszontlátja őt a pozsonyi szinbáz szinpadán.
Donátb nővérek, Donátb Ede karmester leányai, akik nagy
sikerrel vendégszerepelnek a kolozsvári Biasini Orfeumban.
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FANNY: Ott a Kis Élclap, tessék azt olvasni tisztelt u r !
ALAJOS: A Kis Élclapot nagysád m á t
szórói-szóra tudom, A Kis Élclap már négy
betes nagysád.
FANNY Nem tehetek róla tisztelt ur, nem
bozraU frisset.
ALAJOS: Hallatlan, nagysád!
FflNNY Úgyis csak tisztelt ur kedvéért
tartom. Más nem is olvass*, csak tisztelt ur.
ALAJOS (Leakasztja a Kis Élclapot) Megint ezt a számot olvassam! Kihallgatom
magamat nagysád, nem felejtettembe el egy
viccet. (Nyújtja). Nem akar kihallgatni, nagysád?
FANNY: Nem, tisztelt ur, csak hagyja.
Nem sieretem az olyan dolgokat.
ALAJOS; Apropo, nagysád, meg tudta
fejteni nagysád ezen a héten a Kakas Mártonban a rejtvényt?
FANNY Nem foglalkozom vele, tisztelt u r !
ALAJOS Én foglalkozom nagysád! De
ezen a héten nem vagyok tisztában, flzt
hiszem, kecefice. De nem biztos.
FflNNY Engem nem tuséroz, tisztelt ur.
flLflJOS Lebet, hogy kecefice. Mert van
egy kete, de a közepe át van búzva és egy
cö betű van. fönt. Meg van egy cica. Majd
meglátom szombaton. Most kihallgatom magam a Kis Élclapból. Én élvezek, nagysád.
FflNNY Csak tessék, tisztelt ur.
flLflJOS (Visszaül a helyére, olvas, nevetgél, eszik még egy kuglófot, Fanne odapislogat. fllajos aztán feláll, néz, járkál,
keresgél) Nincs meg az a Fidibusz? Tényleg
nine* meg?
FflNNY (Ránéz, megáll a hímzésben, sóbajt, tovább munkál).
flLflJOS (Visszaül): Fizetni nagysád!

FflNNY:
sék, tisztelt
flLflJOS:
FflNNY;
Volt?

(Leteszi a bimzést, odajön): Tesur. Volt kérem ?
fl rendes.
Csak tessék mondani,[tisztelt u t .

flLflJOS: Mint szokott, nagysád. Kis kávé..
FflNNY: Egy kis kávé.
flLflJOS: Egy kis kávé.
FflNNY? Egy kis kávé. Kuglóf!
ALAJOS: Kuglóf. Hogyne!
FANNY: Hány kuglóf?
flLflJOS: Tessék, nagysád?
FANNY: Hány kuglóf volt, tisztelt u r ?
flLflJOS: Hogy bány kuglóf ?
FflNNY: Hogy bány kuglóf, tisztelt ur.
flLflJOS: Hogy bogy bogy bány kuglóf,,
nagysád?
FflNNY: Ugy, bogy bogy bány kuglóf volt
itt, tisztelt ur.
flLflJOS: Hol n a g y s á d ? Itt a tányéron?
FflNNY: Tisztelt ur, bány darab kuglófot
tetszett fogyasztani?
flLflJOS: A t akarja kérdezni nagysád,
bány kuglófot ettem ?
FANNY: Mi az, hogy akarom ? Kérdezem!
Akarni már akartam, most pedig kérdezem.
Igenis, kérdezem. Kérdezem végre: bány
kuglóf volt tisztelt urnák a kis kávéhoz ?
ALAJOS: Különös, nagysád. Még sobase
kérdezte nagysád.
FANNY: Nabát, most kérdezem, tisztelt
u r ! Felkérem, tisztelt ur, nyilatkozzon, tisztelt ur, bány kuglóf volt ?
ALAJOS: Hát bány legyen, n a g y s á d ? Kis
kávém volt. Hány kuglóf lebet egy kis kávéhoz ?
FANNY: Az mindig attól függ, tisztelt u r .
Hány kuglóf volt ?
ALAJOS: E . . . e . . . e . . . e . . .
FANNY: Hány?
flLflJOS: Izé . . . e . . . e . . . egy, nagy.
sád. Mondjuk. Valami egy kuglóf. KörülöelüL
FflNNY: Körülbelül? (Lesujtóan bólogat
a fejével).
ALAJOS: I-gen, izé, bát bány legyen? Legalább egy kuglófot m e g e s ä k egy vendég egy
kis káveboz. Én csak egy vendég vagyok,
nagysád; kis kávém volt, bány kuglófot eszik
abboz egy ember? Igen, egy kis kávé, egy kuglóf. Kis kávé, kuglóf.
FANNY: Egy kuglóf ? G
ALAJOS: (Köbint): Fizetni, nagysád, kis
kávé, kuglóf, igenis, ugy emlékezem, no,
igen, egy kis kávé, egy kuglóf; kis kávé, az
nyolc. (Benyúl a mellénvzsebbe fizetni).
FANNY: (Elbáritja a kezét): Egy kuglóf
volt, tisztelt ur, egy?
ALAJOS: Egy. Egyszer egy egy. Hallotta
nagysád (nevet), mikor én elemibe jártam,
akkor hallottam: figyeljen ide nagysád: Egyszer egy kedden reggel szekeren sebesen
elmentem Elekhez. Elek eleresztett egy egeret, mert megevett egy repedt kertyeret.
FANNY: (Fejéhez kapkod): Hi,.nabát . ,
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HLAJOS: Hát ezt, megálljon csak: nem Vagy a kuglófom n e m smakkolt a tisztelt
teszek levesembe zellert, se petrezselyemle- urnák.
velet. C*upa tiszta e betü.
ALAJOS (A fülén tartja a kezét): Ja-a-aj.
FANNY: Kijövök a sodromból! Rosszul ía-a-a-jaj ké-é»tem! De kérem! ja»aj! y
leszek, tisi telt ur! Tisztelt ur azt állítja itt
FANNY: Tisztelt u r fogyasztott nyolcaország-világ előtt, hogy egy kuglóf volt tisztelt urnák. Nobát tudja, tisztelt ur, bány dikán kis kávé, öt kuglófot, fizetett kis kávé,
egy kuglófot. Tisztelt ur kiszámíthatatlan,
kuglóf volt tisztelt urnák ?
tisztelt ur szeszélyes, tisztelt ur változékony
ALAJOS: Szeretném tudni, nagysád!
mint a felbő, tisztelt ur csak abban az egyF FINNY: Hat, bat darab, tisztelt u r ! (Hz ben jellem, bogy egy kuglófot fizet tisztelt
ujjain mutatja). Egy, kettő, bárom, négy, öt, ur. Tisztelt ur kitart az egy kuglófnál. Nábat!
lam az üz'eti könyvben minden nepról ától
ALAJOS: (A homlokát tapogatja): Az lehe- cettig minden fel van irva tisztelt ur. Mit
akar még tisztelt ur? Nekem üzleti könyvem
tetlen! hat! Azt mondja n a g y s á d : bat!
FANNY: (Összecsapja kezét): Hallottak van, tisztelt ur, én nembeszélek a levegőbe,
tisztelt ur, én figyeltem és jegyeztem, mióta
ilyet! ugy tesz mintba meg volna lepve! Mit
csinálja magát, tisztelt ur ? mintba nem is
tudná. Min ba nem is tisztelt ur ette volna
meg a bat kuglófot.
ALAJOS: Kis kávé, bat kuglóf, Jézuskátn...
(Leül. az ölébe teszi kezeit, uay néz fel, mint
egy mártir): Hol az a bat kuglcf, n a g y f á d ?
FANNY: Hol? A tisztelt urnák kis basában.
ALAJOS: Könyörgöm, nagysád, ne mondjon ilyet. En bat kuglófot ettem volna, é n ?
Bocsánat, nagysád, az ki van zárva, i
FAN MY: Tisztelt ur, tisztelt ur bat kuglófot evett meg nálam. Tisztelt ur azt jobban
tudja mint én. Azt hiszi, tisztelt ut, én részeg
vagyok ?
ALAJOS: Én egy 'szóval sem mondtam,
bogy nagysád részeg.
FANNY: Tisztelt u r ! Én nem akarok itten
feltűnőséget csinálni és rendőrt bivni, bogy
botrány legyén, írért énnálam még sosem
volt feliünőség és kényes vagyok üzletem jó
birnevere es egyáltalában mindenben kerülni
szoktam a feltűnőséget. Tisztelt ur fizet most csak idejár a tisztelt ur, mert nekem rögtön
kis kávé, bat k u g k f o t és tisztelt ur távozik feltűnt tisztelt u r viselkedése. Azér mondom
és tis telt ur bolnap reggel egy másik kávé- tisztelt ur, nem akarok kravált a tisztelt úrcsarnokba megy reggelizni.
ral. Csak tudja meg tisztelt ur, bogy itt minr
dent tudunk és fizesse ki szépen tisztelt u s
ALAJOS: (Feláll): De nagysád!
a mai früstököt, kis kávé, bat kuglóf é
FANNY: Tisztelt urat figyelemmel kisérem. Tisztelt ur tegnap reggel is fogyasztott bagyja el nv ómban tisztelt ur üzletemet*
kis kávé, hat kugiofot, és fizet kis kávé, mindörökre távozzon tisztelt ur és akkor Iá*
sam tisztelt urat, mikor a hátam közepét.
egy, mondd egy kuglófot. Tisztelt ur tegnapelőtt . . .
ALAJOS (Megáll, elfáradva leül): De
ALAJOS: Nem, nem. de kérem! (Elmegy
nagysád!
az asztaltól, a követke ;ő diskurzusba meFANNY (Megáll, libegve): Tisztelt u r !
nekül körbe au asztalok közt a nagysád
elől, a nagysád utána.)
ALAJOS (Feláll): De édes nagysád! Az
FANNY: Tisztelt ur tegnapelőtt fogyasz- istenért, nagysád, nekem méztatik ezeket
tott kis kávé, négy kuglófot és fizetett kis mondani?
kávé, egy kuglófot. Tisztelt ur ezelőtt való
FANNY: Csakis m a g á n a k , tisztelt u r !
nap, kedden fogyasztott ugyancsak kis kávé,
ALAJOS:
A szemembe méztatik mondani?
bat kuglófot.
Szemem közé méztatik mondani?
ALAJOS (Szalad, a két kezét füleire taFANNY: Szeme közé tisztelt u r ! A baja
pasztja): Ja-a-a-j, ja-a-a-j!
FANNY (Utána futkos): És fizetett kis közé, tisztelt ur! Oldalról mondom tisztelt
kávé egy kuglófot. Tisztelt u t előtte való nap, urnák! Hátulról mondom tisztelt urnák,
kilencedikén, hétfőn fogyasztott kis kávé bá- ahogy akarja tisztelt u t !
ALAJOS: De nagysád ennek a fele se
rom kuglófot és fizetett kis kávé egy kuglófot. Tisztelt urnák akkor rossz napja volt. tréfa!
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FflNNY: Nem is tisztelt ur. És ba a fele
tréfa volna, akkor is maradna bárom kug«
lóf és akkor is csak egyet mondott be tisztelt ur!
ALAJOS: Nagysád ez s o k !
FflNNY: Sok, tisztelt ur. De csak fizesse
ki mind a tisztelt ur, ami fel van irva és
késsék jövőben elhanyagolni az én csarnokomat.
ALAJOS: De édes nagysád, ez lehetetlen!
A látszat csal, édes nagysád!
-,
FANNY: A látszat? A látszatra"fogja tisztelt ur? Nem akartam kimondani, bogy tisztelt ur csal, mert nem akarom magamat
felizgatni, elég keserves az egy ilyen személyiségnek, mint én vagyok, ilyen egy
kellemetlenséget csinálni magamnak. Ilyen
egy csunyasagba keveredni. Ilyen urakkal
legyen dolga az embernek.
ALAJOS: Nagysád! nagysád! (Fut.)
FANNY (Utánakap, elkapja a kabátját,
ugy futnak körül): Nem is érdemli tisztelt
ur, bogy itt a tisztelt ur előtt esoférozom
magamat, még azt bis^i tisztelt ur, engem
Izgat az az összeg, amit én tisztelt uron a
kuglófnál vesztek egy fél év óta, mióta idejár tisztelt ur, engem az teljesen hidegen
bagy.
ALAJOS (Megáll)c Egy fél év óta, nagy
isten!
FANNY: Igenis, egy fél év óta, mikor egy
téli reggel... ,
ALAJOS (Keze
homlokán, fut tovább
Fanny utána).
i
FANNY: .. először betette a lábát a tisztelt ur a csarnokomba, tanúm van rá, ba kívánja tisztelt ur, Rozi megmondhatja. Rozi
gyere be lelkem.
ALAJOS (Megáll.)
ROZI (Bedugja a fejét): Tessék ifiaszszonyom.
FANNY: Ugye egy fél éve jár ide a tisztelt ur?
ROZI: Igenis éppen egy fél esztendeje,
ifiasszonyom, bogy a tisztel ur idejár.
FANNY: Nohát, tisztelt ur. Eredj vissza
lelkem.
ROZI (Eltűnik).
FANNY: Nohát, tisztelt ur, a tisztelt ur
egy fél éve él vissza itt a kuglóffal, gondolhatja, tisztelt ur...
ALAJOS (A karjai a levegőben): Nagysád, nagysád!
FANNY (Szintén a magasban ges tikulál):
...milyen egy kár az egy ilyen üzletben,
abol annyi rezsivel dolgozunk és csakis tisztességes kis haszonra, ahogy tisztességes
népekhez illik. Csak azért mondom, bogy
láthassa tisztelt ur, milyen egy szolid, finom
bely az, abol tisztelt ur svindlizik a kuglóffal.

ALAJOS: Naaysád, az istenért, nagysád!
(Fut.)
FflNNY (Elébe kerül): Hopp, tisztelt u r !
ALAJOS: Nem tartom ki, nagysád!
FflNNY: Mit nem tart ki tis/telt ur?
Hogy megmosom lisztéit ur fejét? Hát én
bogy tartsam ki, tisztelt ur?
ALAJOS: Svindlernek nevezett nagysád!
Svindlernek!
FANNY: Minek tiszteljem tisztelt urat,
ba svindlizik! Tudná tisztelt ur, milyen egy
feladat ez nekem, milyen egy keserves szerep ez egy ilyen személyiségnek mint én
vagyok, mikor úgyis olyan nebéz a megélhetés és tisztességesen fentartani a renomét
a mai világban és tisztességes üzletet vezetni.
ALAJOS: Egy uri embernek
mondta
nagysád! Uri ember vagyok!
FANNY: Én egy uri nő!
ALAJOS (Mellére üt): Egy uri ember!
FANNY: Én egy uri nő, én vagyok uri
nő, R o d gyere be lelkem.
ALAJOS (Panaszosan): Egy uri ember.
ROZI: Tessék, ifiasszony.
FANNY: Megmondhatod ennek a tisztelt
urnák, milyen egy uri nő vagyok én, mert
te tudod, milyen egy-uri nő vagyok.
ROZI: Bár én volnék olyan uri nő, mint
az ifiasszony, c! Nekem soba semmiféle fajtám nem volt egy ilyen uri nő!
ALAJOS (Majdnem sirva Rozi felé). Uri
ember...
FflNNY M e r j vissza, Rozi lelkem. (Rozi
eltüniu). Elég, tisztelt ur. Tisztelt ur nem
méltó arra, bogy itt a tisztelt úrral trafikáljak és pláne panaszkodjak és kikeljek tisztelt ur előtt.
ALAJOS (Szeméhez emeli a zsebkendőt).
FflNNY Tisztelt ur, fizet kis kávét bat
kuglófot, csak éppen a mait, az annyi mint
kis kávé az bét és bat kuglóf á egy kuglóf,
egy kuglóf, az négv, az annyi mint hatszor
négy buszonnégy, kis kávé bét, az összesen
bu zonnégy és bét az annyi, mint harmincegy és tisztelt ur veszi a kalapját...
ALAJOS (Mozdulatlanul áll, eltakarva a
szemét).
FANNY Nem? Nem akar tisztelt ur ? Nem
fizet tisztelt ur ? Jó, nem is kell az a rongy
pénze, mars, tisztelt ur, mars ki az ajtón
tisztelt u r !
ALAJOS Nagysád! Kilök nagysád? Kilök?
FANNY Mars, mars, mars, tisztelt ur!
ALAJOS (Visszaemeli a zsebkendőt a szemébe , felzokog). Mamám! Mamám!
FANNY Ki innen, tisztelt u r ! (Toszigálja
az ajtó felé).
ALAJOS Várjon nagysád, sirok.
FANNY Az én üzletemben ne sitjon, tisz-
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FANNY Árva gyerek, tisztelt ur ? Hány
telt ur, menien, tisztelt ur sirni oda, abol
éves tisztelt u r ?
senki se látja.
ALAJOS Még csak 52, nagysád. Még annyi
ALAJOS Mama, mama! (Zokog).
FANNY Semmi közöm a tisztelt ur mamá- se, csak októberben leszek.
FANNY Ugy ? Még nincs is 52. Mi a tiszjához. Mit akar a mamá|ával a tisztelt ur ?
ALAJOS Meghalt, A mama meghalt. (Zo- telt ur foglalkozása?
ALAJOS Várjon, nagysád, szabad mát a
kog). Könnyű itt az árvát sértegetni. Egy
zsebkendőt? Könnyeznem kell.
árvát sérteget nagysád.
FANNY Fogja, tisztelt ur.
FANNY (Nem tud mit mondani).
ALAJOS
Kisztihand. (Megtörli a szemét).
ALAJOS (Leveszi a zsebkendőt a szemé«
ről). Mióta meghalt a mama, árva vagyok, Privát vagyok, nagysád. Magánzó. Tudja,
nagysád, mi az ? Az semmi, nagysád. Nem
nagysád. (Megtörli az orrát).
csinálok én semmit, nagysád. Járkálok nagyFflNNY Én nem tehetek róla, tisztelt ur, sád a városban. Ülök a ligetben a padon,
nekem is meghalt mát a mamám.
állok a kirakatok el5tt. Felmegyek a v<.rba,
ALAJOS Akkor nagysád is árva. (Megint lekönyökölök a korlátra a sikló mellett, oszt
a szeméhez emeli a zsebkendőt).
lenézek Pestre. A Patefonba járok zenét
FANNY Én is árva vagyok, igenis. Semmi hallgatni. -Tudia, nagysád, ott, aboi a kagylót
köze hozzá senkinek. Tisztelt urnák nem a fülébe dugja az ember. (Mutatja). Nagysád,
én egy vallomással tartozom. Hadd üljek le,
vagyok árva.
ALAJOS Én nagyobb árva is vagyok, mint nagysád.
nagysád. J a - a - a j . (Zokoa). Én friss árva
FANNY Leülhet, tisztelt ur, ba akar.
vagyok. Hej, nagysád! (Szárítgatja a szemét);
ALAJOS Először nagysád is üljön le.
FANNY És micsoda egy zsebkendő az a Tessék,
tisztelt u r n á i ? Nahát tisztelem tisztelt urat.
FANNY Csak üljön, tisztelt lit. Beszéljen.
(Kitépi a zsebéből a zsebkendőt). Adja már (Serviette-et akaszt le a derekától, törölgeti
ide tisztelt ur, nem nézhetem az ilyen sien- a széket, az asztalt).
driánságot. Tele van a sarka piros cérnával.
ALfiJOS (Leül). Nagysád, én kis diák volÍgy rongálják a zsebkendőket a pesti puce»
, tam, mikor a papa meghalt.
rajokban. (Piszkálja ki a cérnát).
FANNY A papa is meghalt?
ALAIOS (Szipákol). Rongálják, nagysád.
ALAJOS Igen, akkor még mama élt. É s
Az árváét.
én. Ketten éltünk, vid ken laktunk. Mikor
FANNY (Szigorúan). Miért nem szedi ki, papa meghalt, mama velem feljött Pestre,
tisztelt ur, a cérnát ?
Pesten laktunk. Én nagysád, mama mellől
ALAJOS Mindig a mama szedte ki. Ké- többé el nem mozdultam. A mama engem
rem nagysád, adja vissza a zsebkendőmet, jobban szeretett, mint az életét és én a
mett nekem könnyezni kell.
mamát jobban szerettem, mint az életemet.
FANNY Várjon tisztelt ur, még nem va- Feláldoztam magam a mamának nagysád,
gyok kész. Nem tudom né«ni az ilyet. Adja mert senkije nem volt Pesten. Én voltam a
ide a szemét, tisztelt ur. (Megtörli a szemét). szemefénye a mamának. Tejbe-vajba fürösztött engem a mama kicsi koromtól kezdve,
ALAJOS Kisztihand nagysád.
nagysád. A Koszoruutcában laktunk, nagyFANNY Mit bőg tisztelt ur ? A mama sád, két kis szobát bírtunk, az egyikben
miatt? Mikor balt meg a tisztelt ur ma- lakott a mama, a másikban én. Mama regmája ?
gel felkelt, kávét csinált, behozta, ilyen vasALAJOS Már egy féléve. Azóta járok tagon volt rajta a tejfel és a kávé mellett
olyan fehér és olyan lágy kuglóf volt, mint
nagysádboz früstökölni.
FANNY Köszönöm. Azóta folytatja üzel- a bó.
meit tisztelt ur a kuglóffal.
FANNY Kuglóf.
ALAJOS Ne fejezze ki magát, nagysád,
ALAJOS Kuglóf. Azt is boldogult mama
me.t én meghalok.
sütötte nagysád.
FANNY Hát bogy kivánja, tisztelt ur, bogy
FANNY Törülje meg tisztelt ur a szemét,
hogy mondjam?
mert megint könnyezik.
ALAJOS Ne is mondja nagysád. Sebogyse
ALAJOS (Felemeli a zsebkendőt). Melyik
mondja nagysád. Ha szegény mama hallaná,
megfordulna a sírjában. Ha szegény mama nagysád ? A bal ?
FANNY Mindakettő, tisztelt ur.
Ine, nem kellene ilyesmit hallgatni nekem.
ALAJOS (Megtörli szemeit). Én annyi
FANNY Ha szegény mama élne, tisztelt
ur, nem is engedné el igy hazulról. Nem kuglófot ettem, nagysád, amennyi belém
jes i észre tisztelt ur, b»gy a mellénye egy- fért. Olyan jó kuglóf volt.
gy«l feljebb van gombolva ? Nézze meg csak,
FflNNY Igen, vidéken tanulta a mama a
tisztelt ur !
kuglóf-sütést. Vidéken könnyű, tisztelt ur.
ALAJOS A mama szokta gombolni. Mióta
ALAJOS Az volt a passzióm, nagysád. A
árva gyerek lettem, magam gombolkozom. jó, friss kuglóf. Két-bár«m szeletet meget-
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tem. Jött a mama, egyél fiam, egyél Lajcsikám, izlik Lajcsikám? Engem, nagysád, ugy
bivnak: Alajos. Mama ugy bivott: Lajcsika.
Megettem a kávéhoz 4 5 - 6 - 7 darab kuglófot, nagysád. Boldog idők voltak, nagysád.
F f H N Y Hát a t én kuglófomhoz mit szólt
a tisztelt u r ? Ugy tapasztaltam, bogy nincs
kifogása a tisztelt u m a k .
ALAJOS (Szipog, csóválja a fejét). Nem
az a kuglóf, ami otthon volt. Tudja Isten,
nagysád, pardon, nagysád, nem akarok rá
semmit mondani, de a mama...
FANNY Pesten, tisztelt ur, kevesebb vajjal készül a kuglóf. Pesten a pék süti. Pesten a csarnokba a péktől jön. Pesten drága
portéka ez, tisztelt ur.
ALAJOS Elég zamatos volt, nagysád.
Elég édes. Csak a mamáé az...
FAMNY (fiz asztal mellett a falon a tükröt törülgeti s a tükröt nézi), flzt bittern, V
tis. telt ur, mikor rájöttem az első reggel,
bogy tisztelt ur bármat evett, dacára, bogy
egy lett csak fizetve, bogy tisztelt ur szórakozott volt. így, nem is szóltam tisztelt urnák. Mert mikor tis telt ur fizetett, ugy vettem észre, bogy tisztelt ur kissé tovább
pillant rám, mint abogy szokás és másképpen, tudja isten, tisztelt ur, mintba rajtam
felejtette volna a szemét a tisztelt ur, mit
tagadjam és mikor tisztelt u r távozott, én
hátulról utána néztem tisztelt u m a k , abogy
kiment és eltűnt az utcán és tudja isten,
tisztelt ur, hogy is mondjam (meglebeli a
tükröt és ugy törli) nem volt tetszésem ellen tisztelt ur és mert olyan csendes lett
délelőtt a csarnok és munkálni kezdtem,
jsztelt ur, én merengtem.
ALAJOS (Fészkelődik): Merengett nagysád ?
FANNY (Befejezte a törlést, a tükörbe
néz). Mecengtem, tisztelt ur. Rozi lelkem!
ROZI (Be). Tessék, ifiasszonyom.
FANNY Hozd ide lelkem a munkámat.
ROZI (Odaviszi a bimzést).
FANNY Tisztelt úrral diskurálok egy kicsit. Kész vagy már ? (Leül.)
ROZI (Megy kifelé). Már az edényt felmosogattam.
FANNY Csak eredj, lelkem.
ALAJOS Mit bimez nagysád ?
FANNY Egy kis futót. A kirakat aljára
jön. A friss kuglóíot tesszük majd ki rá.
ALAJOS (Köbög). S / é p idő van, nagysád.
Hogy tele vannak a villamosok.
FANNY (Köbig). Igen, tisztelt ur, aznap
is ilyen szép idő volt odakinn és én merengtem idebenn, mert én szoktam merengni.
Itt csend volt, mert ilyenkor már nincs vendég, csak az óra járt a faion „ és olyankor
lebet kényelmesen merengni. És én másnap
is észrevettem tisztelt urnái a tévedést és én
haboztam: szóljak, ne szóljak, de köztünk
szólva, hízelegve éreztem mgamat egy ilyen
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nagy szórakozottságtól, gondoltam, mikor
elment tisztelt ur, pláne, bogy sokáig ült a
tisztelt ur és olvasta a lapokat. Es egész
délelőtt és délután merengtem.
ALAJOS (Ezalatt lassan megfordítja a két
manzsettaját, a gombokat az alsó gomblyukból a felsőbe teszi).
FANNY Gondoltam, tisztelt ur, édes istenem.
ALAJOS A^t gondolta nagysád: édes istenem ?
FANNY Igen tisztelt ur, azt gondoltam,
édes istenem. (Nagyot sóhajt.) Nem is szóltam észrevételemről Rozina« se, senkinek,
tisztelt úrra gondol ám, hogy nem mai gyerek, és olyan szolidan néz ki, és hagytam
tisztelt urat ülni és élvezni és szórakozottnak lenni. Láttam, bogy a tisztelt ur olyan
sokáig elül a vicclapokkal a reggeli után.
ALAJOS Imádom a vicclapokat, nagysád.
FANNY És én vártam, bogy egy reggel
maid csak nyilatkozni fog a tisztelt ur.
ALAJOS Én nem tagadom, nagysád. O'yan
jól esett nagysádnál üldögélni. Olyan árva
voltam, nagysád. (A cipőit leporolja az asztal alatt a zsebkendőjével.) Én m a g a d b a n
egypárszor sóhajtottam, nagysád. Higyje
meg nagysád.
FANNY Soha se szólt, tisztelt ur. Tisztelt
ur csak evett, evett egyik nap mint a másik.
ALAIOS Megszoktam nagysád a mamánál.
FANNY Ób, tisztelt ur, egyszer csak kezdtem kijózanodni.
ALAJOS Nem, naaysád, ne Ítéljen el. Mikor a mama meghalt, annyit hagyott, bogy
eléldegélhetek belőle, de nagyon össze kell
búzni magamat, nagysád. Reggel kiskívé és
sütemény. Délben febérleves, főzelék feltéttel, kistészta, egy deci tele szódával. Este
megyek a henteshez, veszek vacsorát, szafaládét vagy tepertőt, egy d a i a b kenyeret,
zöldpaprikát - kés/, nagysád. Csak a kuglóf volt a szenvedélyem, nagysád, csak a
kuglófnál nem tudtam visszatartani magamat, a kuglóf volt a betegségem. (Letérdel.)
Nagysád, bocsásson meg. Majd letotles tem,
nagysad. Én egy gazember vagyok, nagysád.
Egy sikkasztó vagyok, nagysád.
FANNY No, no, tisztelt ur.
ALAJOS Egy okmányhamisitó, vagy mit
tudom én nagysád, én nem értek bozzá ..
FANNY Keljen fel tisztelt ur, bepiszkolja
a térdét.
AlAJOS Nem, nagysád, letettem a zsebkendőt a földre.
FANNY Keljen fel tisztelt ur. Nagy fájdalmat szerzett nekem a tisztelt ur. Csalódva
tettem a tisztelt ur által.
ALAJOS tFelül). Feledje cl, nagysád. (Kis
kefét vesz elő a mellénye felsS zstbéből,
bajuszát és baját kefélgeti ) Az egész élet
csalódás, nagysád. A költő is azt m o n d j a :
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Miként a játszi csermely begyről a völgybe,
Tavaszi n a p s u g á r az ágon,
A barátság bü zálogát szivedben
Légy boldog e világon.
FANNY Milyen remek költemény. Higyje
« I tisztelt ur, soha az életben nem bittem,
fcogy egy ilyen fellépésre kell r a g a d t a t n o m
m a g a m a t , mint a mai fellépésem a tisztelt
ú r r a l szemben. Tisztelt u r nem udbatja, mert
tis telt ur a multamat n e m tudhatja és tisztelt u r nincs informálva az én személyisé•gémről. Én nem vagyok pesti nő, tisztelt ur,
m i n k Budán laktunk. Rozi gyere b e lelkem.
ROZI Tessék, ifiasszony.
FflNNY Hol laktunk mi, Rozi ? Hol élt ü n k mint a galambocskák az én d r á g a jó
urammal ?
ROZI Retek-utcában, B u d á n ifiasszony.
ALAJOS Retek-utca, szép utca. Sétáltam
«gyszer arra.
FANNY Ja, ja. E r e d j vissza, lelkem.
ROZI (Eltűnik).
ALAJOS Szépen himez nagysád.
î ANNY Találja tisztelt ur ? Rozi, gyere
vissza lelkem.
ROZI (Kijön). Tessék, ifiasszony.
FANNY Ugye, Rozi, milyen boldogok volt u n k Budán ?
ROZI Ott voltunk csak boldogok, ifiaszszonyom, bizony.
ALAJOS Én ugy is elhiszem nagysád,
őnélküle is.
FANNY E r e d j vissza lelkem.
ROZI (El).
FANNY Rozi az én életem t a n u j a . Boldogságo n t a n ú j a Hol is hagytam el, tisztelt ur?
fí boldogságnál. Mindig csak boldog kívántam lenni, tisztelt ur. Mikor munkálok, akk o r is a boldogságra gondolok. Egy szép
c u k r á s z d á m legyen, tisztelt ur, ragyogjon
b e n n e minden, finom úrfiak és kisasszonyok
j á r j a n a k oda, csupa jobb népek, csend és
finom hangulat legyen és örüljünk a szép
ü z l e t n e k ketten valakivel, egy bozzámillő
férfival, tisztelt ur.
ALAJOS Oh nagysád, milyen igaza van
n a g y s á d n a k . Boldognak lenni nagysád, ez az
nagysád. Ez az, mig m a m a élt, boldog voltf~i és n e m is gondoltam rá és mióta árva
v a j y o k , n e k e m is mindig eszembe jut. nagysád Jól áll ez a tü n a g y s á d a nyakkendőmben ?
FANNY Igen sikkes, tisztelt ur.
ALAJOS Van monoklim is n a g y s á d Csak
v a s a t n a p viselem, ba kimegyek sétálni a
Stefánia utra. (R ;g>, n é g y s ^ e g l e t f s monoklit
U s z fel, zsinóron van). Mit ' s z ó l n a g y s á d ?
FANNY Tisztelt u r egy gigerli.
ALAJOS (Énekelve): Giiiigecli, giiigetli,
behebe.
FANNY Igazi haja ez tisztelt u r n á k ?
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ALHJOS (Megtapintja baját): E z ? Hogyne
nagysád. FANNY Nem p a r ó k a ?
ALAJOS Nem n a g y s á d . Meg lebet fogni.
Csak olyan, mint a paróka. Csak szürke lett,
nagysád, én n e m értem nagysád, de s z ü r k e
lett.
FANNY Az n e m baj, tisztelt ur. Csak a
parókát n e m szeretem. Meg a kopasz fejet
n e m szivelem, tisztelt ur. Mennyi urak vannak, akik p a r ó k á v a l járnak, meg betett fogakkal.
ALAJOS Nagysádnak is betett f o g s o r a van?
FANNY Nekem tisztelt u r ? Nekem bál
Istennek egy betett fogam sincsen. Nézze
m e g tisztelt ur. (Kinyitja a száját, kopogtatja a fogait). H á ? bá ? b á ? bá ? Ez itt lyukas e.
ALAJOS (Szájába bájol). Melyik lyukas ?
FANNY E. A. Ez itt bátul. Plombálták, ugy
fájt, szszsz.
ALAJOS C, c, c, m á r n e m fáj, n a g y s á d ?
FANNY Egyszer kiesett a plomb. Akkor
cugot kapott, akkor nagyon fájt, akkor m a j d
megőrültem, tisztelt ur. Azóta n e m érzem.
(Kopog a s ék k a r j á n )
ALAJOS Nekem tyúkszemem van, nagysád. (Felemeli a bal lábát.) Itt a kisujjamon.
(Nyomja )
FANNY M. m.
ALAJOS (Jobb lábát is felemeli). A jobb
lábamon is Itt is a kisujjamon. Akkurát ott.
FANNY Jaj, szenved tisztelt u r ?
ALAJOS Hü, arról fogalma sincs nagysád,
mi az a tyúkszem. Ha t á b á g n a k , karikát
hány a szemem. Mindig kivágatom a fürdőben, de az*- hiszi nagysád, kivágják tisztess é g e s e n ? A tyukszemvágók azt mondják,
nekik is élni kell. Nagysádnak nincs tyúkszeme ?
FANNY Soha n e m volt, tisztelt ur. Rozi
megmondhatja. Ro...
ALAJOS Hagyja r a g y s á d , én hiszek magának. Nagysád Doldog ember, ba nem ismeri a tyuHSzemet. Hányas lát>a van nagysádnak?
FANNY Harmincötös. (Kidugja cipőjét). Ez
a cipó nagy. Fogja meg a lábat benne, tisztelt ur.
ALAJOS (Megtapogatja a lábát), öbö, n e m
is olyan nagy.
FANNY Tisztelt u r bányas cipői visel ?
ALAJOS (Előteszi a lábát). Negyvenötöst.
Csekély eg nagysád, mi ?
FANNY Ó nem, ez férfias.
ALAJOS (Ültében előbajol szivére tett
kéz el).
FANNY Mulassa a gyürüt, milyen szép
g y ű r ű j e van.
ALAJOS Családi. P a p á r ó l m a r a d t . Tetszik
nagysádnak ?

32. oidie
FflNNY Nagyon bércig. Mutassa.
ALAJOS (Lebuzza). Tessék.
FflNNY (Felbuzza, forgatja a kezét). Nagyon szép, n a g y o n nóbel, ne adja el, tisztelt ur.
flLflJOS Nem is, nagysád.
FflNNY flz szép vonás a tisztelt úrtól,
viselni egy családi gyürüt. (Le akarja búzni).
Ejnye, de nebezen jön. Na. Ejnye, n e m jön
le. (Megnyálazza az ujját, húzogatja). Még
nyálazva se jön le, tisztelt ur. (Nevet).
ALAJOS Ne tessék kínlódni nagysád. És
n e m o n d j a nagysád mindig risztéit ur. Mama
ugy bivott mindig Lajcsika. Én Lajcsi vagyok.
Keresztlevelemben az van: Alajos.
FANNY flz nagyon komoly.
flLflJOS Borzasztó, n a g y s á d Én nem érzem m a g a m Alajosnak. Én félek minden
fílajostól. Nagysádnak mi a becses neve ?
FANNY Én F a n n y vagyok. Ottbon Fánika
voltam. (A gyürüt húzogatja). Segítsen, tisztelt ur.
ALAJOS Fánika, milyen uri név. Milyen
jó mondani n a g y s á d : Fánika. Olyan édes és
olyan puba, mint a, mint a jó sütemény.
(Odahajol, p r ó b á l segíteni).
FANNY Mit csináljak evvel a gyűrűvel,
ez nem akar lejönni. Ez b e l e d a g a d t az ujjamba (Rázza az ujjái). Fáj már.
ALAJOS Tessék hagyni, ne tessék bántani, Fánika nagysád.
FflNNY Majd n a p k ö z b e n lehúzom valahogy. Majd reggel visszaadom, tisztelt flla...
Lajoska ur, tisztelt Lajcsika.
flLflJOS Reggel? Jöjjek reggel, n a g y s á d ?
FflNNY Jöjjön, jöjjön, Lajcsika, majd viszszaadom.
ALAJOS Nem sürgős. Ne is adja vissza,
Fánika.
FANNY Mit csináljak v e l e ? Mikor a d j a m
vissza ?
ALAJOS Nagysád! Fánika! Hogy mikor,
nagysád! Mondjam csak F á n i k a ? (Felemelkedik).
FflNNY Mondja csak Fánika.
flLflJOS Fánika! Én n e m tanultam meg,
mit kell szavalni, bogy kell s-cépen m o n d a n i
valamit. Fánika! Én á r v a gyerek vagyok.
Én szeretnék r e n d e s e r r b e r lenni. Nem kell
visszaadni a gyürüt. Hadd legyen ott bolnap
is, szerdán is, csütörtökön is, jóvő béten is,
télen is...
FflNNY Hát meddig ? (Feláll).
flLflJOS (Egy r.agv gesztussal). Akármeddig, ameddig csak élünk.
FflNNY Mindörökre, Lajcsi!
flLflJOS Ez az, mindörökre, ez az. Ob,
nagysál!
FflNNY Ob, tisztelt-szeretett...
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flLflJOS (Széttárja két karját). Miként a
játszi csermely a begyről a völgybe...
FANNY Vigyázat, tisztelt ur, belátnak.
ALAJOS Tavaszi n a p s u g á r az ágon...
FANNY (Odaszalad az ajtóhoz). Elbuzzuk
a firbangot egy kicsit. (Elhúzza az ajtó függönyét, visszafut Alajos karjaiba).
ALAJOS (Átöleli). O a b a r á t s á g zálogát
szivedben.
FflNNY 0 boldogság!
flLflJOS Légy boldog a világon.

FANNY Pszt! (Kibontakozik). Rozi!
ROZI (Kintről). Tessék ifiasszony!
FflNNY Van még k u g l ó f u n k odakint?
ALfllOS (Hátrál, meg van ijedve).
ROZI Igenis, van ifiasszony.
FANNY (Int H nak, bogy üljön vissza).
Hozd be lelkem mind, amennyi csak van.
HLHJOS (Leül az asztalhoz, Fanny is
vissza ül, az ölébe veszi a bimzést).
ROZI (Jön be, egy tálcát boz tele kuglófszeletekkel).
Függöny.
Darabonként 30 fill, ellenében a kiadóhivatal
portómentesen küldi a következő számokat :
„Ciklámen" s z á m
„ K i s a s s z o n y férje" s z á m
„Jókay-film" s z á m
,Három a kislány" s z á m
„Mágnás Miska" s z á m
„Egy magyar nábob" s z á m
„Bernát Bácsi" s z á m
„Hermelin" s z á m .
Egyenként 40 fillér bélyeg beküldése ellenében a
„Farsang", „Dollárpapa", „Gólem", „Kéh
róka", „Vengerkák" számokat. — A „Medg y a s z a y " - A l b u m és a „Csárdáskirálynő'"
egyenként 1 kor. — „Fedák Sári"-Album
ára 60 fillér.
Kiadóhivatal : Erzsébet-körút 24. szám.
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33. oldal

A frontszinhdz útjából.
1. kép. R belgrádi helyőrség ajándéka a művészeknek. H hölgyeknek
virág, az uraknak szivar, cigaretta.
2. kép. Fürdés az fldria hullámaiban
az albán partokon. Szentes, Pázmán,
Izsó, Pán, Kovács, Ernyei Relli, Gergely Gizi, Benes Ilona, Újvári Károly, Bálint Béla.

J

34. oldal
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A írontszínhdz
útjából.
Rz első magyar
frontszinbáz tagjai
vitorláson utaznak.
R hatórás uton min*
denki átesett a tengeri betegségen.

Rieka kikötőjében.
h frontszinbáz indul Skutariba. Izsó,
Pázmán,
Ernyei
Relli, P á z m á n n é ,
Gergely Gizi.

/

R kragujeváci szinház teraszán. Újvári
Károly, Ernyei Relli,
Gergely Gizi, Pázmán és Pázmánné.

III.

ÖZINHHZI ÉLET

Pompás

kivitelben

megjelent a

„Színházi Élet"
1916. év második

kötetének

Kosáry

Ä T S :

KESZTLER JENNY

bekötési táblája,
dombornyomásu

Forróságban

nél legkitűnőbb bata'su a finoman kellemes
illatosviz. Bárki állandóan készítheti. Recaptet küldöm 2 korona beküldése ellenében.
Pontos, ol a í b a t ó címet kérek. - FÜLÖP 1.
Budapest, II , Zsigmond-utca 84 - 85.

FÜZÓTERME

födelén

Emma

::

BLOUSSALON

BÉCSI BLOUSMODELLEK
MINDEN ÁRBAN
:•:

BUDAPEST,
V. H E R . , B É C S I - U T C A 5., I. EM «

lénykép ével.
Ára 3.60 K, szállítási dij 40 fill.
Az összeg előzetes beküldése ellenében azonnal
megküldi a
kiadóhivatal:

VILt Erzsébet-körút

24.

FÉNYKÉPEZD S a n a a

Finom zefir ingek

rÁR0N

WANAUS

BESZEREZHETŐ*

JÓZSEF

FENYKÉPESZETI SZAKÜZLETBEN

l e g o m b o l b a t ó gallérral, oroszlánjepyü
p u b a és kemény gallérok, nadrágtartók,
gummi-zoknitartó, selyem és cérna-zoknik,
stb., uridivat- 1 1
« •
" "
'

B U D A P E S T , IV., S O T Ó - U . 2. . k é r j e n e k

S í ; Nyakkendőház

Budapest Deák Ferenc-utca 14.
Árjegyzéket 10 filléres bélyegért küldünk.

SZTAMBUL RÓZSÁJA

n

zenéje megjelent és m á r kapbató
ének és z o n g o r á r a 2 füzetben a

Bárd Ferencz és Testvére czég
kiadásában, á r a 6

korona.

FRUCHTMANNÉ

(Kossuth Lajos-utca 4 . és Andrássy-ut I. sz )

N Ó I

Ugyanott bármely nyomtatásban megjelent z e n e m ű kapbató és megrendelhető.

BUDAPEST, IV. VÁCI-U. 10

—

Dl V A T - T E R M E

Vidéki rendelések pontosan e s z k ö z ö l t e t n e k .

Róth Lóna
női ruha divatterme

(//., Anker-köz 2.

j f é s z t e s ^ ó s c s e f
Budapest, tv.

cxi uro?

vfyójTÍ/CL dc^cU nui/íefré5e/i
Zéézüft
diuan fe&rereft Gész <Uormecírú raAtrxrcU

AlHDtHHCmj *2ÓnA£jjni/K £j rinRUUÂ*
nVÁR/ SONBOZtiU/i lLroGACrArna+i^
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•t
J
IGALITS SANDY, a Vígszínház uj tagja.
Lengyel Lipót lithograf'a' t» Nfnvvnyomdai mflintézete B u d a p e s t V., Visegrádi-utca 3.

.lUlíá it íis»i«aüiv

Bárú Bianca felv.

,
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