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SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

S Z E R K E S Z T I : INCZE S Á N D O R 

DOROTHEA WIECK 
a „Bölcsődal" című Paramount-Hlmbeu 



CSL f i i t i^MAsoiatui&jat 

ROKONOK — NEMZETI SZÍNHÁZ 
» . . . A bemutató közönsége kitűnően mulatott a darab 

tréfás, bohókás alakjain és jelenetein. A Nemzeti Szín-
ház, úgylátszik, mégis jó periódusba ke rü l t . . .« 

KALLAT MIKLÓS (Nemzeti Újság) 

OH! PAPA! — ANDRÁSSY-ŰTI SZÍNHÁZ 
». . . Yvain — legelsőrangú. Muzsikája csá-

bító, édes, szellemes, vidám, olyan, mint az 
az utánozhatatlan pezsgöjUk: vi lágmárka! . . .« 

EGYED ZOLTÁN (A Reggel) 

A PÁRIZSI VONAT - MAGYAR SZÍNHÁZ 
.. . . Az, amit Pest életéből észrevesz, valóban meg-

érdemli a szatírát. Az írói ábrázolás ereje és a drámai 
képek robbanó sorozata ez a darab . . .« 

BERKES IMRE (Függetlenség) 

A FIZETŐ VENDÉG -
VÍGSZÍNHÁZ 

» . . . A szerző ötlettel is 
győzi a három felvonást, 
tehát mindvégig derült-
ségben, jóhangulatban 
tudja tartani a közönsé-
s ége t . . .< 

THÜRY LAJOS 
(Magyarság) 

Dr. PRAETOR 
BELVÁROSI 

HAZ 
». . . Merész di 

érdekes vonal' 
Jól rendezett e 
Jól megválaszt 
rab a »Helyet i 
ságnak« után . 

VARÓ AN 
(Mai ] 

Nina Mae Mc. Kinney, a fekete Garbo 
Budán, a KIS ROYALBAN huzatja Partis 

Jenövei, a legkedveltebb cigányprímással 

SARGA LILIOM — 
FŐVÁROSI OPERETT-

SZÍNHÁZ 
» . . . Meglepő az a lele-

ményesség, amivel a drá-
mai mesét színessé, köny-
nyeddó és mulatságossá 
varázsolják . . .« 

RASKAI FERENC 
(Pesti Hirlap) 

KEK DÜNA -
KIRÁLY SZ1NB 
». . . Kedves, fc 

beli hangulatú, roi 
tikus operet t . . .< 

FARAGÓ JE1 
(S óra i Újság) 



VICTOR fiS VICTO-
RIA. Renata Müller 
nagysikerű vígjátéka. 
(CAPITOL. Előadá-
sok: M>4, VÍ6, Vj8, MilO, 
vasár- és ünnepnapon: lA2, VA, Vie, H8, Mib 
érakor. OMNIA. Hét-
köznap: 4, 6, 8, 10, va-
sár- és ünnepnapon: 
2, 4, 6, 8, 10 érakor. 
Első előadás télhely-

árakkal.) 

DALOL A VAGY. Gyönyörű 
maiédiák, gyönyörű felvételek, 
tökéletes előadás. Főszereplő: 
Josef Schmidt, a világhírű te-
norista. (KAMARA. 4, 6, 8, 10, 
vasár- és ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 
10 érakor. Első előadáson min-

dennap félbelyárak.) 

KRISZTINA KIRÁLYNŐ. Greta Garbo legna-
gyobb sikerű filmje. (RADIUS. 2—%6-ig folyt., 
azután %6-tól, 8, 10. Vasárnap 2, %4, 

8, 10). 

DEZERTÖR. Egy szaharai erődben szolgálé 
légionista orvos lélekbe markoló harca ez a 
film. Harc a becsületért. (UFA. Előadások: 4, 
6, 8, 10, vasár- és ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10 éra-

kor. Az első előadás félhelyárakkal.) 

SZÍV A TÖRVÉNY ELŐTT. Irene Dunne, az 
ártatlanul gyanúsított feleség és anya tragikus 
szerepében jelenik meg újra a pesti közönség 
előtt. (URANIA: <^4, VA, VÍ8, ft»), vasár- és 
ünepnap: VA, Vi4, Vi6, %8, VilO órakor. Az 

első előadások mindennap félhelyárakkal.) 

DALOMMAL KERESLEK. Kedves, hangulatos 
film, amelyben hosszú idő után Ricardo Cortez 
ismét megjelenik a pesti közönség előtt. (FÓ-
RUM — DfiCSI. Hétköznap: 4, 6, 8, 10, vasár-
és ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10 érakor. Első előadás 

félhelyárakkal.) 

A LATHATATLAN EMBER. H. G. Wells 
filmre vitt regényét harmadik hétre prolongál-
ták. (PALACE. 4, 6, 8, 10, vasár- és ünnepnap: 
2, 4, 6, 8, 10 órakor. Első előadás félhelyárak-

kal.l 

AZ ÖRÖK REJTÉLY. Szenvedély, titok, szen-
vedés, Dorothea Wieck második nagy filmje. 
(CITY. 4, 6, 8, 10. Vasár- ós ünnepnap 2, 4, 6, 
8, 10. CORSO. Víi4, Vá6, %», '-ilO. Vasár- és 
ünnepnap Vi4, ' j8, '-10. Első előadá-

sok fél helyárakkal.) 

VIII-IK HENRIK MAGÁNÉLETE. 
Korda Sándor kitüntetett filmjét 
prolongálták. (ROYAL APOLLO — 
CASINO. Előadások: 4, G, 8, 10, 
vasár- és ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10 
órakor. Első előadás félhelyárakkal.) 



NEM VAGYOK ANGYAL. (OLYMPIA-MOZGO, 
Erzsébet-korút 26. Telefon: 42-9-47.) 

CSOK A TÜKÖR ELŐTT és 
KEK DÜNA KERINGŐ. (GLO-
RIA-FILMSZÍNHÁZ, VII., Thö-
köly-út 56. Telefon: 44-8-00.) 

ERKÖLCS ÉS SZERELEM és NEM VAGYOK 
ANGYAL. (RIALTÓ-FILMSZ1NHAZ, Rákóczi-

i t 70. Telefon: 39-4-97.) 

(51 mdjocUá fiit Mmje/t,: 

A F E J E D E L E M NAGY SZERELME és SENKI 
SZIGETE. (FLÓRA-MOZGÓ, Kispest. Február 

26-tól március 4-ig, Telefon: 46-7-02.) 

ŐFENSÉGE AZ ELÁRUSÍTÓNŐ és MINDENT 
A NŐÉRT. (SIMPLON-MOZGÓ, Horthy Miklós-

út 39. Telefon: 69-Í-89.) 

ERKÖLCS ÉS SZERELEM és NEM VAGYOK 
ANGYAL, (JÓZSEFVÁROSI FILMSZÍNHÁZ, 

Kálvária- tér 6. Telefon: 34-6-44.) 
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ÉRKEZÉST 
Góbimét pirosban látom és ezüst-

saürkében, Góthot fehér inellényesen 
és felbodorított haj ja l , amint a szem-
üvege alól ravaszkásan felnéz vala-
kire, vagy hanyag eleganciával mo-
noklit csíptet a szemébe. Hal lgatom 
a Góthné (hangját. Vagy a f fek táns 
egy kicsit, vagy a na tura l izmus 
f r iss hulláimai bugyborékolnak be-
lőle. FjZ nemrégóta van így. Csak 
tegnap volt vagy tegnapelőtt , hogy 
Góthné még sex appealuszályokban 
játszot ta szerepeit, — 
igaz, hogy Góth m á r 
akkor is ka rak te r fé r f iú 
volt. Most elérkeztek 
mind a ketten mulatta-
tási mesterségüknek 
a r ra a fokára és rang-
jára , amelyiken az élet 
tapaszta la ta inak bizo-
nyos leszűrt ségeit szer-
vírozzák a közönségnek. 
A kr is tá lypohárban, 
amelyet a kezükben tar-
tanak, egy korty rózsa-
olaj csillog, — egy korty 
rózsaolaj, amelyet száz-
ezer rózsaszálból pré-
seltek ... 

Ebben az esztendőben 
mind a ketten odáig ér-
keztek el, hogy ezt a 
publikum is nagyon 
kezdi érezni róluk! A szakemberek 
tudják, — a publ ikum érzi. Ha va-
lamelyik színházban egy darab szó-
bakerül, a rendező, a d ramaturg , a 
szerző rögtön azt nézi, hogy Góthék 
nem-e játszhatnának benne. Ezt úgy 
is hívják, nagyon felületes színház-
művészeti kifejezéssel, hogy: formá-
ban vannak... 

» 

iSTa m á r most mi az a lap ja ennek 
a » formá«-nak? Sok münden. A ma-
gyaráza to t nem leihet azzal kezdeni, 
hogy: tehetségesek, — ez túlegyszerű 
volna. A r r a t e l i felelni, bogy mi ez 
a tehetség, amelyből a rózsaolaj 
lett?! Először: tiszta, úriemberek. 
Műveltek. J ó házas társak. Sportol-

E G Y E D Z O L T Á N 

na/k, nyelveket beszélnek, komolyak, 
megbízhatóak és olyan ambiciózu-
sak, min tha ma kezdenék a pályát. 
Ahá megvan: ez az, ez a legfőbb! 
Fiatalok! 

» 

Góth erre ezt mondja: 
— Igen, én semtonit sem tudok ar-

ról, hogy harmincesztendős múlt van 
mögöttem, én tényleg fiatalnak ér-
zem magam. Ennek nagy t i tka van, 
titok, amiben .hinni kell: a fiatalság 

egyetlen őrzője, kon-
zerválója a munka! Ál-
l í tom és esküszöm rá. 
hogy aki művész a pá-
lyája édes fáradalmaiba 
komolyan belemerül, az 
soha meg nem öreged-
hetik! Példákkal bizo-
nyí tom ezt: Gaál Fran-
ciska, Németh Mária, 
Al pár Gitta, Titkos 
Ilona, Góthné Kertész 
Ella, szóval akin iga-
zán valakik, s akik 
azért azok, mert oltha-
tatlan lázzal, becsvágy-
gyal és szenvedéllyel 
igazán csak a pályá-
juknak élnek, — nem 
öregedtek az utolsó tíz 
esztendő alatt tíz napot 
sem! Nem, én nem va-

gyok ihíive, nem értek egyet a dolce 
far niente gondolatával . IsmereK 
én, hogyne ismernék, olyanokat is, 
akik kettőkor m á r az ó r á j u k r a néz-
nek, hogy nekik elég volt a munká-
ból, várja őket a leves. Az ilyenből 
nam is lett soha semmi! 

* 

Nem jól esik ezt hallani? Valakit , 
aki t ha a művészet élő he ly ta r tó já t 
t rónuson képzelem el, ülve, egy 
nagy teremben, feltétlenül ott látok 
a trón körül, a művészet zászlós-
urainak színes tömegében. í r ó és 
színész, műfordí tó és rendező: »all 
round« művészember, ahogy egy os-
toba szóval mondhatnám. S mellette 

Góth Sándor, 
a »Fizető vendég« szerzője, ren-

dezője és főszereplője 
(Foto Angelo) 



a felesége, — harcias-kacéran he-
lyet követelve magának az ura mel-
lett. 

* 

Sok minden legendär is közhelyen 
kívül az is legendásan köztudomású 
róluk, hogy milyen harmóniában él-
nek egymással. Ennek a nyi t ja sem 
lehet, kis titok; meg is kérdeztem 
tőlük, hogy hogyan csinálták, — ho-
gyan csinálják még mindig? 

— En megmondom, — felelte gyor-
san Góthné remegve . . . 

— Azt csak én tudom megmon-
dani, — szólt közbe hervesen Góth . . . 

— En vagyok az asszony, én mon-
dom előbb, — mondta most már ki-
piraiLva és türelmetlenül Góthné . . . 

— Jó, de aztán én felelek, — zárta 
be az asszót G ó t h . . . 

— Szóval, — kezdte Góthné — a 
t i tka ez: mi lemondtunk rögtön ar-
ról, hogy önmagunkkal törődjünk. 
Mindig mindegyik csak a másikkal 
törődött. A falat, amit eszik, az ne-
kem ízlik. Ez a titka. 

— Ez nem igaz, — szólt közbe Cloth. 
— Nem igaz? — kérdezte ijedten 

Gótlhné. 
— Nem, — válaszolta Góth — leg-

alább is nem ez a lé-
nyeg! A végső igazsága 
a dolognak az, hogy 
sohasem a férfi dönti 
el egy házasélet harmó-
niáját, mindig a nő... 

Góthné erre nem igen 
tudott mást felelni, csak 
azt az egy szót. hogy: 

— Drága... 
Nem volt színház. 

Hát, hogy vannak-e 
különösebb álmaik, ter-
veik és vágyaik életük-
nek és pályájuknak eb-
ben a virágos esztende-
jében. Persze, hogy van-
nak. Hadd szabadjon 
megjegyezni, azonban 

hogy a suhanó hajó fedélzetén nem 
az a legfontosabb kérdés, hogy 
mikor és milyen uticélját éri el a 
hajó. Az a fontos, hogy a hajó su-
hanjon, haladjon és ne álljon hely-
ben. 

Ez a hajó pedig suhan. Góthék 
állnak a sárgaréz korláthoz támasz-
kodva s nézik a sirályokat, amint 
elmaradnak életük habofchasító 
jacht ja mögött. Hogy megérkeznek-e, 
s mikor, s hová — az akkor már 
olyan mindegy, az akkor már 
nem is öröim: mert megszünteti a 
vágyat, amely idáig hajtotta őket... 

Mindenki nagyon szereti Góthé-
kat, ez bizonyos, az idén irigylik is 
őket egy kicsit, mint ahogy azokat 
mindig irigyelni vszokták, akik el-
érnek az életben valamit. Ok olyan 
sokat értek már el, lliogy még csak 
ezután szeretnének majd mindent 
elérni. 

Hát idáig elértek, ide már meg-
érkeztek, s ez is valami. 

Csengetek tiszteletükre, mint a 
hotelportás: 

— Érkezés! 

Egyed Zoltán, Góthné és Góth 
(Foto László) 



I r t a 
é s 

f o t o g r a f á l t a 
PAÁL 

W SÁNDOR 
Berlin, február hó. 

Február 12-én nagy filmbemutatón 
vettem részt. Gerhardt Lamprecht-
nek, az Ufa híres rendezőjének leg-
újabb alkotását vetítették. Címe: 
»A Stázi«. A főszereplője egy ma 
még ismeretlen sztár: Eva Maria 
Duday. 

Hogy a kis filmszínésznő neve is-
meretien még a nagyvilágban, ne 
tessék ra j ta csodálkozni, tekintve, 
hogy a bemutató napján, február 
12-én töltötte be ötödik havi szüle-
tésnapját. Édesapja Bruno Duday, 
az Ufa producere, akinek épp a na-
pokban volt nagysikerű premierje a 
Gloria Palaceban. Édesanyja Tas-

A Stázi címtt hangos sláger 
primadonna harsogva követeli 

Tasnédy Fekete 

nády Fekete Mária, 
Magyarország szépség-
királynője 1931-ből. — 
Ilyen nevezetes szülők 
gyermeke a kis Eva 
Mária, akit becenevén 
Stázinalc .hívnak. Róla 
és neki készült a film, 
amelynek szeenáriumát 
írta, fotografálta, ren-
dezte, előhívta, kopi-
rozta és vetítette a 
keresztapa : Gerhardt 
Lajinprecht. 

A nagy fiknibemutató 
természetesen Dudayék 
lakásán zajlott le, az öt 
gyertyával díszített ün-
nepi torta elfogyasztása 
után, mintegy nyolcta-
gú vendégtársaság je-
lenlétében. Vetítőhelyi-
ségül a gyönyörű úri-
szoba szolgált. Egy 
nagy festmény lekerült 
a falról, de mögötte 
A Stázi és papája, Bruno von 

Duday 



reggelizik, felöltöztetik kis fehér 
báránybundájába, alhogy a Tiergar-
ten ben szembenéz a szórványosan 
jelentkező tavaszi napocskával, 
amint elalszik, nyújtózik, görcsös 
ka.f.sóit szorítja, szóval egy rendes 
kisbaba minden udvarképes élet 
megnyilvánulását látni a filmen. 
Még az alvó kisbaba egészséges 
szuszogását is hallani. 

leghangosabb jelenete: A kis 
a reggeli tejet mamájától, 

Máriától 

már vetítésre várva fe-
szült a vászon. A szoba 
sarkában, a ház úrnőjé-
nek karrarai mánvány-
hól készült mellszobra 
helyére került a vetítő-
gép. Hogy a szokásos 
sablonnal éljek, a leve-
gőben a nagy premierek 
szokásos izgalma vib-
rált. 

A film azzal kezdő-
dött, hogy január 12-től 
február 12-ig egy nagy 
naptár számai hullottak 
le. Fel i rat : »Megint el-
múlt egy fhónap«. (Mert 
itt közbevetőleg meg 

. kell jegyeznem, hogy ez 
már a negyedik fil'mje 
a kis művésznőnek.) 

Ezután latjaik a pom-
pás kis balba remekebb-
nél remekebb felvéte-
leit: ahogy felébred, 

HAPPY-END 
Tasnády Fekete Mária és 

Duday Éva Mária 



H WÊÊÊ 
A bemutatónak olyan 

sikere volt, hogy az 
ebédutáni feketekávé 
után ú j ra le kellett ve-
títeni. 

Stázi márciusban jön 
először Magyarországra 
a nagymamájához, Or-
mospusztára. A papa 
ugyanis április elején 
az idei legnagyobb né-
met filmét fogja for-
gatni a Kanári-szigete-
ke,n és erre az útra a 
gyönyörű manna is el-
kíséri. 

— Hároan hónapig 
nem fogjuk látni legna-
gyobb kincsünket — 
mondja könnyes mo-
sollyal Tasnády Fekete 
Mária. Ha csak le nem 
vetítjük a négy filmet. 

— Mi az, hogy nem 
vetítjük le? — kérdi a 
papa. — Naponként! 

Talán indiszkréciót 
követek el, ha elárulom, 
hogy Gerhardt Lamp-
recht. a keresztapa ked-
ves tervvel foglalkozik. 
Mihelyt időt tud szakí-
tani magának, elutazik 
Ormóspusztára, hogy 
Stázi életének pusztai 
idillje ne hiányozzék 
az eddigi sorozatból. 

Meztelen a pr imadon-
na. Csak be ne tiltsa a 
képet a f i lmcenzura 

Mint minden film-
sztárnak, . neki is 
hetenként mérik a 

testsúlyát 



H a f c P a n y £ i l 
— s z i n h A z i l p C e l e  

A hét mindkét színházi újdonsága 
regény után készült. Móricz Zsig-
mond tragédiából vígjátékká dol-
gozta ezt a y>Rokonok«-at. Nekünk, 
őszintén szólva jobban tetszett ere-
deti alakjában. Igazabb úgy... 
mert hiszen ha van az életben tra-
gédia, úgy a rokon 
az. Elmondjuk a 
darab tartalmát? 
Tekintve, hogy a 
regényt legtöbben 
elolvasták, majd-
nem szükségtelen... 
Az egész tartalom 
benne foglaltatik 
egy második felvo-
násbeli, igen szel-
lemes mondásban, 
mely körülbelül úgy 
hangzik: »minden 

családban van 
egyetlen nagy em-
ber — a többi ro-
kon ...« A vígjáték 
hőse Kopjass Ist-
ván, vidéki város-
ban szerény levéltárnok, mikor hir-
telen, váratlanul nagy ember lesz 
belőle, kinevezik főügyésznek. Hu-
szonnégy órán belül az egész ro-

Rózsahegyi Kálmán a »Rokonokéban 

Bérezi bácsi 

konhad, —mely eddig nem törődött 
vele — ott van a nyakán. A szegény 
rokonok jajgatva szipolyozzák, a 
gazdag rokonok mézzel kent pana-
mákkal tőrbe csalják. A regény 
vége öngyilkosság — a darabé: 

kissé váratlan happy-end. 
A Nemzeti Szín-

ház művészei sok 
igyekezettel, jóaka-
rattal alakították a 
»Rokonok« derűs fi-
guráit. Sőt egy kis-
sé túlságos igyeke-
zettel és jóakarat-
tal, mert helyenként 
határozottan túlját-
szottak, túlkomé-
diáztak. Petheő At-
tila a vajszivű, 
könnyelmű hős, So-
mogyi Erzsi a hű-
séges, házsártos kis 
feleség, Vaszary Pi-
roska az ádáz Ka-
ti néni, Rózsahegyi 
Kálmán az elszánt 

szerepeiben arattak 
ntegérdemelt sikert. 

A Nemzeti színpada emlékeztet 
bennünket, az estélyek utáni más-

^ ^ ^ ^ ^ M é g î s v ë g y é t e k meg a villát 
LEHOTAY ÁRPAD, SOMOGYI ERZSI, NAGY ADORJÁN, PETHEÖ ATTILA 

Nemzeti Színház: »Rokonok« (László fotó) 



napi ebédekre — úgynevezett »ma-
radék ebédekre.« Egyetlen tálon ro-
mokban heverve össze-visszaságban 
a tegnapi büszke tálak •maradék-
darabkái — csirkecomb, darabka 
borjúgerinc, sonkacafat, olvadozó 
aszpik... Megismerjük mindegyi-
ket díszes pástétom korából... Így 
a színpad minden egyes bútorda-
rabja, kendője, párnája, régi meg-
hit ismerősünk... Hányszor bukott 
már meg az a kredenc... gondol-
juk — vagy: a karosszék múltkor 
megúszta.... ezt a terítőt Piran-
dellónál láttuk utoljára, a két gyer-
tyatartó a kandallón, emberemlé-
kezet óta sérti szemünket... 

Hazamenet sokáig elgondolkoztunk 
a rokon problémán. Micsoda igaz-

í r j a tok be engem is 
a rokonok közé 

VASZARY PIRI és 
SOMOGYI ERZSI 

ságtalanság, 
hogy felmenőink 

könnyelműsé-
géből kifolyólag, 
a bölcsőitől a ko-
porsóig handica-
pelve van éle-
tünk egy csomó 
örömtelen lény-
nyel. A sors, ez 
az erőszakos és 

lelkiismeretlen 
kereskedő, ren-
delés nélkül, ké-

szen szállítja a házhoz, (vagyis az 
élethez) vissza nem adható, be nem 
cserélhető, alkalmatlan portékáját, 
a rokont. Es mint minden alkalmat-
lan portékával történik, nem tud-
juk, mihez kezdjünk vele, hova te-
gyük túlzsúfolt házunkban, azaz 
kellemetlenségekkel telített életünk-
ben. A. rokon főjellemvonása, hogy 
éppen olyan érzékeny, mint amilyen 
goromba, kedvenc sportja szemünk-
be vagdalni mindazokat a kellemet-
len igazságokat, melyeket idegen 
ember sohasem merne száján kiej-
teni. Viszont ha válaszolunk, azon-
nal megvan sértve. Minden rokoni 
kapcsolatnak ugyanaz a vége — 
sértés. Ezért is legpraktikusabb, 
mielőbb, lehetőleg már az élet ele-
jén, zsenge ifjúságunkban átnyúj-
tani a büntetőrúgást, azaz jól, ala-
posan megsérteni és nem kínlódni 

T. MÁTRAY ERZSI 
Nemzeti Színház: »Rokonok« (Angelo foto) 

GOMBÁSZÓ Gl IRÉN és VASZARY 
PIROSKA 



LAZAH MARIA 
Magyar Színház: »A párizsi vonat« (Angela foto) 



hosszú évekig, amíg 
végre sikerül haragba 
jutni vele... Dehát 
hagyjuk a hiú ábrán-
dozást, a tündérálmot — 
és térjünk vissza a szín-
házhoz ... 

Zsolt Béla is regény 
után írta a »Párizsi vo-
nat«-ot, de hű maradt a 
regény eredeti elgondo 
lásához. Szép és 
értékes darab ez, 
mély és irodalmi. 
Nekünk egészen 
rendkívüli módon 
tetszett. Nem tud-
juk Pesten lesz-e 
sikere, de na-
gyon kellene 
csalódnunk, ha 

nem lenne 
belőle komoly 
külföldi siker. 

Zsolt Héla 
tudvalevőleg a 

mindennapi 
ember, a kis-
polgár életé-

hotelportás 
KABOS GYULA 

A különös vendég: 
TÖRZS JENŐ 

Magyar Színház: »A párizsi vonat« 
(László foto) 

nek, sorsának költője. 
Különös tünemény nála, 
hogy mennél szürkébb, 
banálisabb az egyén, an-
nál briliánsabban, ér- • 
dek feszítőbben írja le. 
A párizsi vonat hőse 
pesti tucatfiatalember, 
ol>/an fiatalember, aki-
vel saját bevallása sze-
rint, »soha nem törté-
nik semmi.« A fiú Pá-
rizsba utazik menyasz-
szonyával és annak szü-
leivel. Zürichben leszáll 
a vonatról ásványvizet 
venni és lemarad. Kény-
telen-keletlen egy kis 
zürichi szállodában tölti 
az éjszakát és ott végre 
»történik valami.« Ősz-
szekerül egy lánnyal, — 
olyanfajta, olyan sorsú 
nővel, amilyenről csak 
az újságokban olvasott 
és akkor is azt mondta, 
»hogy mi mindent ösz-
sze nem hazudnak at 
újságírók« Ennek a 
két nagyon ellentétes 
lénynek találkozásáról 
szól a darab.Komikus,Iru-
gikns, izgató és főien na 

gyon valódi és emberi történet. 
A színészek is teljes megértéssel 
játsszák szerepeiket, mindegyik pon-
tosan olyan, mint amilyennek lenni 
kell. Törzs Jenő nagyon érdekes 
egy kalandos életű újságíró sze-
repében. Ráday tipikus, kedves, 
léha, lágy, pesti fiú, Gózon 
Gyula és Kovát s Terus az a házas-
pár, mellyel minden filléres vona-
ton találkozunk. Pillér Vera a meny-
asszony szerepében friss, tehetséges 
jelenség, műiden túlzás nélkül ala-
kítja a mai lányt, ami pedig nagy 
szó. Külön meglepetés Lázár Mária 
a forradalmárnő szerepében. Nehéz 
elképzelni, hogy ugyanezt a színész-
nőt pár hete Tangolitának láttuk. 
Halk és finom, ninos egy hangos 
szava, egy kitörése, és éppen ezzel 
az új játékstílussal éri el a legna-
gyobb hatást. Soha ennyire nem 
tetszett. Kabos Gyula hotelportás 
szerepében nevetteti a közönséget. 
Vágónét zsémbes szállótulajdonosnő 
alakításáért tapsolják meg. Baló 
Elemér — egyike a legkellemesebb 
hangú színészeknek a bárzongo-
rista halkszavú szerepét játssza. 
Ismételjük: nekünk egészen rendki-



í r ja alá a jegyzökönyvet ós elmehet 
Z. MOLNÁR LÁSZLÓ és PETI SÁNDOR 

Történt valami a lakásban, amíg Párizsban 
voltunk? 

NÉMETHY SARI és PILLÉR VERA 
Magyar Színház: »A párizsi vonat« 

! (Foto Angelo) 

vülien tetszett a »Párizsi vonat.« 
Valami, ami más és nem sablón és 
zseniálisan őszinte, meg kell nézni 
kedves olvasó, mert ha majd kül-
földi lapokban olvassuk, hogy mi-
lyen sikere volt, szégyeljük, hogy 
itthon nem láttuk. 

• 
A »Krisztina királynő«-ről any-

nyit, de annyit írtak és beszéltek, 
hogy alig marad róla mondani va-
lónk. Különben nem vagyunk Garbo-
rajongók, de ebben a filmben töké-
letes. Gyönyörű film, olyan gyö-
nyörű, hogy minden dicsérő szó ke-
vés. Annyira belebolondultunk 
Krisztina királynőbe, hogy hazajö-
vet azonnal fel akartuk frissíteni 
hiányos történelmi tudásunkat. 
Vesztünkre. A történelem szerint, 
Krisztina nem volt se szép, se ked-
ves. Dicstelen és számos szerelmi 
kalandjai közül legismertebb volt 
az, amelyet lakájával folytatott. 
Rómában halt meg és ott is van el-
temetve. Mindezt azonban gyorsan 
újra elfelejtettük és csak a film bo-
szorkányos Krisztinájára emléke-
zünk. 

Katherine Hepburn a héten ön-
magával versengett. Két filmben 
volt látható, két filmszínház hirdette 



ádázán, hogy az igazi, valódi, hami-
sítatlan, védjeggyel ellátott Hep-
burn csak nálunk kapható. Mi sze-
mélyesen, mindig élvezzük Hep-
burnt, de őszintén be kell valla-
nunk, hogy mindkét filmje meg-
bukott. Ugyanez történt egy csomó 

egyéb, kisebb filmmel, 
melyeket Krisztina és 
Henrik irgalom nélkül 
lehengereltek. Egyetlen 
outsider futott be dia-
dalmasan, a Palace 
»Láthatatlan ember«-e. 
Rég láttunk jobb rém-
drámát, mint ezt a fil-
mesített Wells-regényt. 
Első perctől az utolsóig 
úgy borzong a hát és 
úgy égnek áll a haj, 
hogy tiszta öröm. Lát-
tuk filmen az operabáli 
revüt. Nem tetszett. A 
képen mindenki rettene-
tesen siet. Hiszen igaz, 
hogy lelkileg siettünk, 
mert déli 12-től délután 
4-ig tartott a felvétel és 
gondolatban mindany-
nyian repültünk haza a 
terített asztalhoz, de 
hogy ez a képen eny-
nyire kifejezésre jut... 

Ma is kimentem a pályaudvarra és próbáltam elutazni, de 
nem tudtam 

LAZAR MÁRIA és RÁDAY IMRE 

— Én jól tudom, mi készül itt 
LAZAR MARIA és TÖRZS JENŐ 

Magyar Szinház: »A párizsi vonat« (László foto) 



IRTA* 
HEVE/1 /ÂNDORNÈ 

Ez a cikk. Hevesi Sándorné utolsó írása, 
szombaton készült. Vasárnap délelőtt tragikus 
hirtelenséggel itthagyta az életet ez, a nagy-
szerű asszony, aki mindenben méltó társa volt 
férjének. Maga a cikk, mintha csak virágos 
megkoronázása akart volna lenni annak a szép 
munkának, amely a Színházi Elei kiadásában 

nemrég látott napvilágot és hihetetlen népszerűséget szerzett írójának. 
Tavaszi virágokról, — virágok hasznosításáról a háztartásban — szólnak 
Hevesi Sándorné utolsó sorai. Szívünk mélyéig meghatva nyújtjuk át 
óket a~ olvasónak. 

Aki a Riviérán járt megfigyelhette, 
hogy a cukrászdák főkép cukrozott gyü-
mölcsöt és cukrozott virágot árulnak. A 
gyümölcsnek aromája van, a virágnak 
illata, ez adja meg a belőlük készült éte-
lek, italok különös ízét. Hiszen a fecske-
fészekből készült leves is az aromás és 
illatos csemegék közül való s ízlik, (már 
annak, akinek) mert tengeri füvek és nö-
vények illata adja meg az ízét. 

Régi magyar nemzetes asszonyok a pa-
lacsintát rózsa- és gyöngyvirágillattal 
locsolták. A török ikonyha sűrűn hasz-
nálta és használja ma is a rózsaillatot. 
Lekvárt főz rózsaszirmokból, (Jókai is 
gyönyörűen emlékezik meg erről az 
Aranypm herben) persze mézzel készül a 
lekvár, mert régen a cuk-
rot nem ismerték és úgy-
szólván századokon keresz 
tül olyan drága volt hogy 
nem igen lehetett használ-
ni. Különben a méhek is a 
hársfának és az akácfának 
bódító fehér és felhőszerű 
virágjából szívják és ké-
szítik az illatos, finom mé-
zet. 

Lorántffy Zsuzs'ánna hí-
res kertjének tárházában 
megtaláljuk az asszúrózsa 
levelét, a rózsaecetet, a le-
vendula-bort, a szegfű-, 
hársfavirág, fodormenta és 
gyöngyvirát vizet. Ezeket 
nemcsak illatosításra gyó-
gyításra használták fel, 
hanem ami itt a legfonto-
sabb: italok és édességek 
készítésére is. 

A régi konyha ibolyával 
festette kékre az ételeket, 
sáfránnyal sárgára. és 
hogyha zöld színt akart 
elérni, az ismert szabály 
alkalmaz'ásával a kék ibo-
lyát és a sárga sáfránt 
összekeverte. 

Itt adjuk néhány érdekes és finomízű 
virágétel receptjét. 

^fßofya zse/e 

Tálba teszek 4 deci szárától megfosz-
tott tiszta kék ibolyát, leöntöm 4 deci 
forró vízzel, lefödöm és néhány órán át 
pihentetem. 28 dg cukrot felfőzök 3 deci 
vízben, kissé sűrítem, lehabozom és ha 
kihűlt, hozzáöntöm a leszűrt ibolyavizet, 
2 citromnak a levét és 15 gr. langyos 
zselatint. Ha a massza kihűlt, formába 
öntöm, jégre teszem, és ha megszilár-
dult, kiborítom. 

Rózsa fe l fú j t . 



WM 

.szóval úgy bánok velük, 
mint minden más krémmel. 
Megjegyzem, festett anya-
gokkal gyorsan kell dol 
goznunk, nem szabad őket 
pihentetni, mert az étel 
így könnyen színét, ízét 
veszíti. Ezeket a virág-
krémeket végül üvegtálra 
borítom, odaillő virággal 
díszítem. 

<!É>ai&antijúviiá(^ 

a la Sä as* ai dfía azt 

SéoCifa-, ió&sa~, s&e^ű- és 

naiancsviiáa-Jlzém 
16 dg cukorból szirupot főzök, bele-

dobok 16 dg. zöldjétől, szárától megfosz-
tott ibolyát, szegfűt rózsát, vagy na-
rancsvirágot, és 7 óra hosszat lefedve 
pihentetem, hogy a szirup a 'v i rág illa-
tát teljesen fölszívja. Minden virágot 
napfelkelte előtt kell szednem. Az ibo-
lyához 3 evőkanál maraszkinót és kevés 
olvasztott indigót adok, elvegyítem, 2 dg 
zselatint, majd ruhán átszűröm, V2 lliter 
felvert tejszínhabot keverek még hozz'á. 

rózsaleveleket kevés alkermessel vagy 
színesítem, a szegfűkrémhez 

szegfűszeg járul, (Ugyanígy készít-
akác-, jázmin- vagy rezedakré-
Izlés szerinti likőrökkel ízesítem, 

öntöm és jégre állítom őket, 

Sarkantyúvirágnak kel-
lemes, mustárog, tormás 
íze van; erre Jászai Mari 
figyelmeztetett, aki nem 
tudott sarkantyúvirág mel-
lett elmenni, hogy egyet 
legalább is el ne fogyasz-
tott volna, pedig egyéb-

ként gyengéden szerette a virágokat. 
Azóta én se tudok ellenfcállni. Bármily 
nyári saláta dekoratív dísze, és pikáns 
ízesítője a sarkiantyúvirág. 

jfiáz,$aíeá\ var. 
Kora reggel szaggatva le a rózsaleve-

leket, jól megválogatva őket, hogy bo-
gár ne legyen bennük. Lemérem őket és 
ugyanannyi mézet számítok. A leveleket 
apróra Vágom és a mézbe ikeverve, sűrű 
pépet főzök belőle. 

Sa-fdla saz&anti. nmzaaaa\ 
Megfőtt feketegyökeret, burgonyát és 

céklát kis kockákra vágok és majo-
nézbe, melyet citromlével savanyítottam, 
elkeverem. Frissen szedett sarkantyú-



Kisütött akácvirág 
(Backer és Maass fotók) 

Ibolyabab 

virággal, amit előzőleg a napon szárí-
tottam, betakarom a sal'átát. Tálalás 
előtt a majonézes salátával jól elkeve-
rem a salátatálra halmoava és frissen 
szedett, teljesen kinyílt sarkantyúvirág-
gal díszítem. 

kisütött a&ácfavitáy 

Szép, illatos, kinyílt virágú akácfa-
ágról feis vtrágfürtöket vágok. Azután 
narancs virágízzel erősen illatosított, híg 
palacsintatésztát készítet. A virágo-
kat porcukorba mártom, majd a tésiztába, 
végül forró olajban kisütöm. Habla-
páttal óvatosan kiszedem 
őket, nehogy eltörjenek. Az 
akácfavirág-fánkokat for-
rón adom asztalra és meg-
hintem vaniliás cuJcoiral. 
(A zsidó konyha 'kedves 
eledele a laskamorzsába 
mártott akácvirág.) 

sa^effiujt 

1 pohár tejet és 10 dg. 
törött cukrot forrósítok, 
beleadok erős illatú, fris-
sen szedett rózsalevelet. 
Kissé átfőzöm, majd ha ki-
hűlt folytonos keverés köz-
ben hozzáadok 2 dg. bur-
gonyalisztet, 2 dg. vajat. 
Újból tűzre teszem, de a 
plattni szélére, 3 tojás sár-
gáját ütök egymásután 
hozzá, néhány csepp ró-

zsaolajjal illatosítom, 
majd 6 toj'ás habját vegyí-
tem a masszába. Kivaja-
zott, ikerek tűzálló tálba 

öntöm és lassú tűz mellett, 
körülbelül negyed óra hosz-
szat sütöm. Tálalásnál kö-
zepére egy szépen kinyílt, 
friss rózsát szúrok, melyet 
szirupba mártottam és 
kristálycukorral meghin-
tettem. De maradhat a ró-
zsa szépen, illatosan úgy, 
ahogy a jó Isten megte-
remtette. 

3~Sofya Âah 

Pármai ibolyát megtisztí-
tok és megszárítom. For r 
rásban levő szirupba már-

tom, kristálycukorban 
meghempergetem. Tojás 
fehérjét kemény habbá ve-
rem, vaniliás cukorral íze-
sítem, majd a cukrozott 

ibolya felét hozz'ákeverem. Kissé cukro-
zott tejet forralok és ezüstkanállal az 
ibolyás habot egyenként belekanalazom. 
Lyukas lapáttal kiszedem, lecsöpögte-
tem üvegtálra rakom, egyiket a másik 
mellé, és a megmaradt ibolyáscukorral 
a habhegyet behintem. Köröskörül né-
hány friss ibolyával díszítem. 

cinia-cocßtail 

Egy tojás sárgájá t elhabarom 2 rész 
tej, 1 rész rummal, kevés fahéjjal, cu-
korral, reszelt szerecsendióvirággal, tört 
jéggel. Ha a keverék jó hideg, finomra 
vágott glyciniavirággal meghintem és 
tálalom. 
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INTIM PISTA, hogy a színházi vi-
lágban milyen óriási megdöbbenést 
váltott ki Hevesi Sándorné, tragi-
kus halála. 

— Nemcsak a kulisszák világában, 
hanem az egész fővárosi társada-
lomban mélységes részvétet keltett 
ennek a páratlanul finom, kedves 
és intelligens úriasszonynak a ha-
lála. Hevesi Sándorné mint háziasz-
szony egyike volt a le g kiválóbbak-
nak. Nagy kitüntetésnek számított 
egy meghívó az ö asztalához, amely 
mindig szenzációkkal és meglepeté-
sekkel fogadta a vendéget. Már ma-
fia a terítés rendkívüli esztétikus 
látványt nyújtott. Hevesi Sándorné 
ebédjein és vacsoráin nem tobzódtak 
a fogások, de mindig akadt egy-egy 
olyan étel, amelynek elfogyasztása 
Után a vendégségben megjelent 
asszonyok izgatottan kér-
tek papírt, ceruzaf és 
sietve írták le a re-
ceptet. Mint ahogy 
egy híres divatos 

asszonynak a ruhájúi, a kalapját, 
vagy a hajviseletét utánozták, úgy 
volt Hevesi Sándorné példaadó a 
háztartás minden ágazatában. Gyak-
ran hívták fel a társaságbeli asszo-
nyok tanácsért, ha ünnepi ebéd Wagy 
vacsora előtt állottak. 

— Olvastuk Hevesi Sándorné köny-
vét, hogyan született meg ez a mű? 

— Egyszer vacsora után áhítatosan 
megjegyeztem Hevesi Sándornénak: 
»Milyen óriási kár, hogy nem írta 
le híres ételeinek a receptjét!« »De 
hiszen valamennyi le van írva!« — 
válaszolta .Hevesiné. Így született 
meg a könyv és most a gyászoló ba-
rátokkal és ismerősökkel sok-sok ide-
gen olvashatja és siratja a nagysze-
rű háziasszonyt és példás társaság-
beli dámát. 

— Mi is küldtünk pár szál virágot 
a koporsójára! 

— Minden nagy halott temetése 
után el kell ismételni a sablont: az 
élet megy tovább. A budapesti szín-
házak javában készülnek tavaszi 
szezonjukra. Úgyszólván minden szín-
padon foly-
nak a pró-
bák és min-

jforös ffigstÍR', már mint Gaál 
ci, k ^ y u ű ^ a ké«és«ol vo-
be a Vie&iphaz első pró-

ára. Angyali kedvességű 
íosollyal ezt mondta: »Remé-

lem, nem haraguaztok rám, én 
késhetek, mert filmsztár va-

gyok«. 
Vaszary, a szerző, el is készült 

a legrosszabbra, pedig . . . 

. a helyzet nem ezt mutatja. 
tartós derűs 



den igazgatói irodábayi lázasan ol-
vassák az új darabokat. A napok-
ban Heltai Jenőnél megjelent egy 
ismert veterán hírlapíró, aki nem-
régen töltötte be nyolcvanadik élet-
évét. Darabot nyújtott át a népszerű 
elnök úrnak. Heltai elolvasta az új 
művet és enyhén szólva — könnyű-
nek találta. Amikor egy hét múlva 
a szerző megjelent nála a válaszért, 
így szólt hozzá: »Sok kedves ötlet 
van a darabban, de bizonyos átdol-
gozásra szorul. A legokosabban te-
szi, ha úgy csinál az újdonsággal, 
ahogy Molnár Ferenc szokott: mi-
után megírta, elteszi az asztal fiók-
jába és csak öt-hat év múlva veszi 
elő újra. 

— Megjárhatja Heltai Jenő, mert 
az agg szerző esetleg hat év múlva 
megjelenik az átdolgozott példány -
nyal! 

— Még mindig megbosszulhatja 
magát az elnök úr, előadhatja a da-
rabot. 

— Mikor látta. Bajor Gizit? 
— A Nemzeti Színház próbáján ta-

lálkoztam vele. Születésnapján nagy 

öröm érte. Tavaly építtette fel gyö-
nyörű villáját, meglehetősen nagy 
költséggel. Természetesen az építke-
zés olyan sokba került, hogy a mű-
vésznő csak egy részét fizette ki a 
háznak. Most értékes születésnapi 
ajándékot kapott a férjétől, .Germán 
Tibor egyetemi magántanártól. A 
villa legutolsó nem esedékes részle-
teit is elintézték, úgy hogy ma már 
ahogy szakszerűen mondják, »teher-
mentesen« a Bajor Gizié a Német-
völgyi-úti gyönyörű épület. 

— Pletykákat nem hallott a héten? 
— De még mennyit! Az ismert ki-

váló színésznőnek már régebben ud-
varol az ismert kiváló író. A napok-
ban a színésznőt megszólította aVá-
ci-utöában egyik kolléganője és ke-
délyesen megkérdezte: »Hogy vagy-
tok?« A színésznő vidáman felelte: 
»Köszönöm, ártunk egymásnak 

— Üj szerelemről nem hallott? 
— A fiatal színésznő fogadott a ba-

rátnőivel, hogy »megfőzi« az ismert 
és igen gyakran zárkózott természetű 
igazgatót. A direktor, amikor neszét 
vette a támadásnak, maga helyett 
egyik munkatársát küldte sorompó-
ba. A munkatárs nemsokáig állta az 

ostromot kény-
volt ka-

A színházi meteorológia szerint 
idő várható 

B H I , , . egyelőre a lapokat böngészi, 
Gaál Franciska énekel is a hogy mit írnak a sztárgázsiról? 

»Vörös bestiád ban . . . (László felvételei) 



Hermann Röbbelingnek, a bécsi Burg Theater igazgatójának tiszteletére vacsorát rendeztek 
a Gellért-szállóban: báró Villányi, báró Wlassich Gyula, Voinovich Gézáné, Höbbeling, Haász 
Aladár miniszteri tanácsos, Csathó Kálmán, Röbbelingné, Voinovich Géza, Údry Árpád és 

Mohácsi Jenő 
(Kurír Foto) 

Most a fiatal színésznő, miután be-
vette az első védelmi vonalat, az 
igazgató ellen folytatja az ádáz és 
kíméletlen harcot. A fogadás részt-
vevői izgatottan lesik a győzelmi hí-
reket. 

— Bizarr ötlet ilyesmire fogadni! 
— Es nem egészen új/ Amerikában 

most játszanak egy darabot, annak 
majdnem ugyanez a tartalma. Egy 
férfi fogad, hogy meghódít egy nőt. 
Valóságos bukméker társaság ala-
kul és különböző odszokkal adják a 
győzelmet vagy vereséget. 

— Mindenesetre jelentést kérünk a 
budapesti fejleményekről. Mi igaz 
a legutóbbi nagy színKázi válóper-
ről? 

— A kitűnő író, akinek nemrégen 
mutatták be új darabját, valóban 
majdnem elvált a feleségétől, de az-
tán mégis csak happy enddel végző-
dött az incidens. Az író nem veszi 
el a vörösesszőke fiatal színésznőt, 
hanem újból a feleségéhez tér vissza. 
A fiatal pár új életet akar kezdeni 
és ezért el is hagyták már a régi 
lakást. 

— Miért? 
— Nem akarnak abban a miliőben 

élni, amelyben nézeteltérések merül-
tek fel közöttük. Hotelbe költöztek, 
mint a mézeshetekben. Most már 
csak az hiányzik, hogy valóban nász-
útra menjenek a legközelebbi párizsi 
vonattal • 
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— Es az ismert bonvivan miért 
vált el a felségétől? Mit tud 
erről? 

— A legbarátságosabban mondot-
tak búcsút egymásnak. Az a hír van 
elterjedve, hogy egy egészen kezdő 
vidékről feljött fiatal színésznőnek 
nagyon megtetszett a csinos deli 
legény és ő szeretne az elvált fele-
ség örökébe ülni. A legbizalmasabb 
információink szerint erről még 
egyelőre nincs szó. 

— Min nevettek a hé-
ten legjobban a Fé-
szekben? 

akkor barátnői »Dopplhoch Lilinek« 
becézték. Doll fuss kancellár legutób-
bi budapesti látogatása után, a bécsi 
társaságban, — ahol ugyancsak jól 
ismerik az arisztokrata írónőt, — a 
következő bonmot keringett: »Hallot-
ta? Dollfuss Budapesten náci lett!« 
»Hogy-hogy?« »Láttam egy fényké-
pet, amelyen náci módra, magasra 
emeli a kezét.« »Dehogyis! Csak ke-
zet nyújtott Doblhoff Lilinek.« Ke-
zeiket csókolom! 

— Előbb elmondom az 
Eggert h Márta körül 
felbukkant legújabb 
pletykákat. Az egyik 
legismertebb berlini na-
pilap megírta, hogy Eg-
gert h Márta házasságot 
kötött Lühdge német 
filmíróval, akit már ré-
gen mint a filmprima-
donna vőlegényét em-
legettek. Ugyanekkor a 
legjobban informált ber-
lini filmujság tudni vél-
te, hogy Eggerth Márta 
szakított a filmíróval. 
Zsoldos Andor, aki mind 
a két tudósítást elolvas-
ta, mint udvarias ember 
a következő sürgönyt 
küldte Eggerth Mártá-
nak: »Mindkét esetben 
őszintén gratulál: Zsol-
dos.« 

— Es min nevettek a 
héten a legjobban? . . . 

— Azt hiszem, nem 
kell bemutatnom ma-
guknak Doblhoff Lili 
bárónőt, a kitűnő újság-
írónőt és műfordítót. 
Nemcsak arról neveze-
tes, hogy asszony lé-
tére kiváló riporter, ha-
nem arról is, hogy ő 
Budapest egyik legma-
gasabb dámája. Heltai 
Jenő egyszer azt mon-
dotta róla: »Doblhoff Li-
li, az ő szűnni nem akaró 

termetével.« Ugyan-

Itt adunk néhány sort Bethlen Margit grófnő eredeti kézírá ' 
sával új darabjából, a Cserebogárból, amely a Nemzeti Szín-

ház legközelebbi újdonsága lesz 
Ódry Árpád, Bethlen Margit grófnő, Rózsahegyi Kálmán, 

Gömöri Vilma, Bajor Gizi és Cs. Aczél Ilona a próbán 
(Foto Menyhért) 



Az elmúlt 'hetekiben .szo-
morúhangú nekrológok paren-

tálták el a Nemzeti Lovardát, amely 
az újságok hírei szerint megszűnik, 
hogy a Nemzeti Múzeum könyvtá-
rá t helyezzék el (benne. Ezekre a 
nekrológokra következett a Nemzeti 

Lovarda multheti felejthetetlenül 
szép lovasjátéka és ijásziversenye, 
amely ha csakugyan .'hattyúdala 
volt ennek a régi, szép és úri intéz-
ménynek, megmiutatta, ihogy a Lo-
varda igenis életképes és méltó 
arra, hogy áldozatokkal is, de fenn-

tartsák a magyar lovas-
sport fejlesztése érde-
kében. 

A lovasverseny fő-
attrakciója a caroussel 
volt. Szabó Kálmán a 
Nemzeti Lovarda igaz-
gatója tanítot ta ibe, mint 
egyébként az összes töb-
bi számokat is. Nyolc 
pár lovagolt, ketten, 
Kandó Lászlóné és Si-
moncsics Béláné először 
szerepeltek nyilvános 
versenyen. A többiek: 
Fáy-Halász Ida, Géczy 
Béláné, Borhyné Vere-
bélyi Nóra, báró Berg 
Dieda, Debreczeny Bab-
szy és Német Lili régi 
régi diosőségteljes sze-
replői a lovasversenyek-
nek. 

A carousselt a tribün 
egy sarkában szerényen 
meghúzódva nézte végig 
Eber Amália aki »polter 

albend«-jét ünnepelte 
ezen a carousselen. 

Kandó Lászlóné, a carou* 
«el egyik újonca 

(Angelo foto) 



Fáy-Halásí Ida Németh Lili 

Berg Dieda hárónó 

Walko Erzsébet 



— Evek óta ez az első 
verseny, amit civilben 
néztem végig, — mon-
dotta Eber Málika —de 
egyrészt tanítványomra, 
Kandó Lászlónéra va-
gyok kíváncsi, más-
rés'zit pedig mindenkire, 
aki a lovasmérkőzésen 
résztvesz. 

A carousselt tandem-
hajtás előzte meg. Négy 
Mária Terézia kosztűm-
be öltözött hölgy, Walko 
Erzsébet, báró Berg Die-
da, Fáy Halász Ida és 
Németh Lili (hajtották 
az egymás elé fogott két 
lovat. 

Nagy sikere volt az 
ijászversenynek, amely-
nek résztvevői most mu-
tatkoztak be először a 
nyilvánosság előtt, ta-
náruk Jakus Kálmán 
részvételével. A fiatal 
Ámorok ezúttal nem szí-

Az ijászversen-y kát hősnője: 
Benedek Baba ás . . . 

(Foto Angelo) 

veket vettek célba, ha-
nem nehezékre felállí-
tott ta rka luftiballono-
kat, amelyeket biztos 
kézzel pillanatok alatt 
lőttek keresztül. 

A lovasversenyen 
résztvett még a kás Haj-
niss Judith, aki gyer-
meklovaglással nagy si-
kert aratott . A legfia-
talabb lovasnő Tóner 
Zsuzsanna bárónő volt, 
akivel mestere a futó-
száron való lovaglást 
muta t ta ibe. 

A lovasversenynek 
rengeteg lelkes nézője 
akadt, közöttük legelső-
sorban Andrássy Géza 
gráf, aki leírhatatlan 
lelkesedéssel és szeretet-
tel vett részt a Nemzeti 
Lovarda mindennapi 

életében is, nemcsak ün-
nepi eseményeiben. 

Pesti Margit 
(Angelo ioto) 



Palermo, 1934 február. 
Indulóban vagyunk a szicíliai ta-

vasziból, vissza az öreg, télies Euró-
pába. 

Még egypár óra és elmarad Paler-
mo, az erkélyek városa (Minden 
emeleti ablak alatt erkély, ahogy 
Bologna az árkádok városa: össaes 
utcái árkádok alatt futnak, az egész 
egyetlen oszlopcsarnok). Elmarad-
nak ia hosszú póznákon hordozott 
óriási iib oly ácsok rak, a »Moneta!« 
harci üvöltéssel rohamozó utca-
gyerek-csapa'tok, a képtelen-
ségig kék tenger, a filléres 
konflisok, a virító oldalfest-
ményű kordék, csengősibóíbi-
tás szamarak, lovacskák, elma-
rad mögöttük a nyolcszázéves 
mór katedrális és szemben a 
vén Pellegrino tetején egy 
páratlanul szép, milliomosok-
nak ivaló modern luxusszállo-
da, elmarad fent a (hegyonmion 
Monreale, IX. Szent Lajos 
francia, Jó és Rossz Vilmos 
szicíliai királyok roppant már-
ványkoporsóival, elmarad a 
tegnapi mámoros, fantasztikus 
karneváleste, utcán táncoló, 
daloló, ölelkező, konfettit zá-
porozó néptömegeivel, ó-pa-
lermói népviseleteivel és ijesz-
tő-tréfás-torz-kacagtató masz-
káival . . . 

Messinában megint megzök-

A hercegi menyasszony Olaszországban 

ken a vonat, amikor a fehér hajóra 
tola t ják . . . addio bell a Sicilia, 
addio Pr imavera Siciliana! 

Az izgalom tegnap este Füredi 
Márta körül zajlott. Füredi Márta 
egyik sikkes, vidám és szépszemű 
tag ja a balettnek. 

Füredi Mártának regénye van. 



Megkérte egy valóságon herceg. Komolyan 
megkérte. 

A herceg neve: Principe Giuseppe Gravant 
di Comitini, Szicília legrégibb és leggazdagabb 
dinasztája, mérhetetlen földjei Catania körül, 
kastélyai, palotái Rómáiban, Palermóban, Fi 
renzében. . . 

Csinos fiatalember, szép ábrándos, olajbarna 
szemekkel. Hat éve özvegy, van egy nyolcéves 
lánykája. A Teatro Nazionale-ban, ahol a 
»Magyar Szivárvány« játszott, meglátta az első 
estén signorina Füredit és elállt a lélekzete: a 
csinos fekete Márta megszólalásig hasonlít a 
herceg elhányt feledégéhezk Utóbb, mikor be-
maitattatta magát, elővette a felesége arcké-
pét: akik látták, azt mondják, hogy tökéletes 
a kép és Füredi közt a hasonlatosság. Es a 
herceg Imádta a feleségét . . . 

Principe Gravone egy hétig udvarolt Mártá-
nak. Aztán megkérte feleségül, annak rendje és 
módja s'zerini 

Márta még nem adott választ. Nehéz elhatá-
rozás: egy herceghez hozzámenni, aki melles-
leg milliomos. Az ilyet meg kell fontolni. 

A Principe bejelentette, hogy átutazik Ró-
mába, elkíséri imádott ját ; a római fellépések 
utolsó estéjéig végleges választ kér. Addig egy 
kikötése van: ihogy Füredinek reggeltől az elő-
adásig a társaságában kell maradnia. Rómából 
a társulat tal együtt akar Pestre utazni '(persze: 
csak, ha kimondódik a boldogító »igen«) és on-
nan egyenesen Nyíregyházára, Füredi Márta 
szüleihez. 

Leánynézőbe. 

Bársony István i s Dajbukát Ilona 

Mindez így igaz. Istenemi: egy 
eleven herceg . . . 

* 

A »Magyar Szivárvány« egyik ra-
komány díszlete, Nápolyból Paler-
móba szállítás közben, a wCitt-a di 
Palermo« hajóról a tengerbe esett. 
Bele a Tyrrhéni-tenger kellős köze-
pébe. Az »Aratás«, az »Egyszer egy 
királyfi«, a »Cinka Panna« és »Deb-
receni vásár« háttérvásznairól telje-
sen leázott a 'festés. Baja Benedek 
és Gonda Pista, Zsillével, Böször-
ményivel együtt, egy hete dolgoznak 
a díszletek újrafestésén. Egy nagy 
stósz krinolint is bepottyant a sós 
vízbe és alámerült, a tenger fene-
kére. A jámbor hajóskapitány fel-
ajánlotta, hogy búvárt küld le értük 
a f enékre . . . 

A »Magyar Szivárvány«« a palermói pálmaliget-
ben 



Emöd Tamás Torinóban a »Magyar Szivárvány« 
négy szépével 

andalognak a szicíliai gumifák alatt 

Dajbukát Ilonát és Bársonyt 
Rómában szerte így hívták (ut-
cán is), a »Búcsúfia«-kép tré-
fás refrénje után: »Signora 
Sudurum és az ő udvarias 
férje.« 

A képben fér juram elpüföli sodró-
fával a menyecskét. 

Itt Palermólban így hallani úton-
útfélen : »Ekko! ekkolá! Jedesz pá-
rom!« Magyarul: »Itt jön az édes 
párom!« 

« 

Villa di San Giovanni. Reggel 7 
óra volt. Reggio Calabria. A vago-
nokat. betolták a hajóba, hogy át-
vigye a Compagniát Messinába. A 
fedélzeten álltunk, imbolygott a 
hajó, kicsit nyugtalankodott a ten-

ger. Sándor Böske úgy érezte, hogy 
nem »ússza iimeg« tengeri betegség 
nélkül. 

— Nézze. Böske, — vigasztalta 
Fodor Emil — a helyzet nem veszé-
lyesebb, mintha Pestről menne át 
propelleren Budára... 

Alig mondta, kissé hátrafordulva 
megakadt a szeme. Egy széles mo-
solyra kanyarodott, széltől, naptól 
lesült férf iarc nevetett rá némán, 
de boldogan. 

Fodor pillanatra eltanakodott: ki 
is ez a nagy szál férfi, olyan isme-
rős, — Ihonnan ismerem? Aztán el-
üivöltötte magát,: 

— Orth Gyuri!!! 
Következő percben az egész társai 

lat Orth Gyuri, az egykori magyar 
futihallprimradonna, régi nagy mér-
kőzések ihős'P. nyakában csüngött, 
ölelték, simogatták. Kérdésekkel 
ostromolták. 

— Állandóan Messinában tartóz-
kodom. — mondta — most állandóan. 
De készülök kifelé, Af r ikába . . 
Nincs egy magyar cigarettátok' 

Elandalodva szívta a fogai közé 
dugott Memphist. 

Kiszállás után imég sokáig len-
gette kalapját a továbbrobogó Szi-
várvány után 

Orth Gyur i . . . Messi-
n a . . . A f r i k a . . . Magyar 
Szivárvány . . . felvirág-
zott. vona t . . . 

(Baja Bonedek De furcsa ez az egész 
falvétele) história. 



Fejes Teri megköszöni Timár 
Katónak, amiért néhány napig, 
amíg beteg volt, helyettesitette . 

a »Sárga liliom«-ban 

Hubay Jenő a bécsi rádióban hegedült, nem kisebb nevezetes-
ség asszisztált neki a próbán, mint Clemens Kraus 

Békeffi István néhány sora a Király Színház soronkövetkezu újdonságából, az »őméltósága 
soffőrjé«-b:íl 

„HAGYJUK KI A FOR-
RADALMI JELENETET 

AZ EMBER 
TRAGÉDIÁJÁBÓL ?" 
A Gellért-szálló 122-es apar-

tementjének zöld szalónja. R ö t>-
b e l i a g direktor M o h á c s i 
Jenő társaságában feketézik. 
Telefón cseng. Interurbán. A 
Burgsziriház helyettes igazgatója 
hivja főnökét, aki három na-
pot itt töltött Pesten. 

— Halló, itt Köbbeliug. 
— Halló, itt Burgszínház. Ma 

rste. a négynapos szünet után nyitunk. 
— Mivel? 
— Az ember tragédiájával. Az iránt érdeklődöm, hogy a 

forradalmi jelenetet ne hagyjuk-e ki? Tekintettel a lefolyt 
eseményekre . . . 

— Nem. . . ne hagyják ki! Frau Eisnek mindenesetre szól-
janak, hogy a kiáltást: éljen a forradalom — ne mondja a nézö-
li'ir felé fordulva nagy gesztussal! És — előveszi a német for-
dítást, perc alatt megtalálja a keresett helyet — a hatvan-

n e g y e d i k oldalon, alulról a hetediktől a tizenkettedik sorig azt 
\ i néigy mondatot hagyják ki. Mégis . • . egy kic-sút óvatosnak 
kel! lenni a mondatokkal. 

BúcsúzAs. Leteszi a kagylót. Aztán niosolyog-va megjegyzi. 
— Azért . . . remélem, telt ház lesz. 



<K IzívUisá-za-h 

Kiss Ferenc növendékei első-
ízben álltak közönség elé. A 
Kamaraszínházban játszották a 
»Süt a nap«-ot, azt a darabot, 
melyben Kiss Ferenc egyik leg-
emlékezetesebb sikerét aratta. 
Szegedy Edith, Máté Mária, 
Réna Klári, Horlay Béla, Kiss 
Ferenc, Pekáry Nóra, Péterf fy 

Antal, Szabó Dezső 

Titkos Ilona és Delly Ferenc a Király Színház 
próbatermében tanulják az »Őméltósága sofförje . 
énekszámait. A zongoránál Gyöngy Pál, az ope-

rett zeneszerzője ül 

Alig van most színdarab, amelyben 
nem szolgálnának fel ételt és ne szívná-
nak szivart, vagy cigaret tát a színpa-
don. A pesti színházak most fu tó darab-
ja iban a következőket fogyaszt ják a sze-
rep lő i : 

Rokonok: 2 üveg pezsgő, 1 üveg ás-
ványvíz, 10 cigaretta, 2 szivar . P 11.40 

Tovarís: 4 pohár cocktail, 30 deka fel-
vágott, 1 üveg pezsgő, 10 cigaret ta és 1 
szivar P 10.70 

Párizsi vonat: 2 feketeiávé, 3 tea, 1 
komplett reggeli, 1 pohár bor, 15 deka 
felvágott , 2 szivar, 6 cigaret ta . P 4.90 

Dr. Pretor lus : 4 wishky, 25 dkg felvá-
gott P 4.50 

Kék Duna: 2 liter bor . . . . P 4 — 
Oh! papa! : 5 pohár pezsgő, 4 pohár 

konyái , 3 pohár wishky és egy szalma-
kalap P 19.50 

Sárga liliom: 1 li ter bor, 3 korsó, 2 
konyak, 1 barack, 1 ablak és 6 ciga-
ret ta P 9.60 

összesen: 64 pengő 60 fillér. 

A kecskeméti szín-
ház Kemény Endre 
»Lilyan« című szín-
müvét mutatta be. 
A három főszerep-
lő: Nagy Anci, Da-
niss Győző, Sár-

mássy Miklós 



J o n / / ® 

Kétféle eset van. Vagy azt mondják, hogy no, ezt az Isten is erre vagy arra 
teremtette. Vagy azt mondják, hogy ebből se lenne ez vagy az Például az Isten is 
költőnek teremtette Petőfit, vagy Adyt, hónak Mikszálhot, tudósnak Einsteint, had-
vezérnek Xapoleont, feltalálónak Maroonit, színésznek Csórtost. 

Az ellenkező póluson állnak azok, akikről megtagadta a sors bizonyos hivatás 
betöltésének lehetőségét. Erre a kategóriára sokkal több példa van, mert hiszen 
esak rá kell nézni valakire és már meg lehet állapítani, hogy mi néin lenne belőle. 
Például, ha az ember ránéz Radó Sándorra, önkéntelen kiszalad belőle a meggyő-
ződéses felkiáltás: »Ebből sem lenne Rudolf Valentinok 

De ne vágjunk elébe a példáknak, mert hiszen éppen erról akarunk illusztrált 
előadást tartani. Tehát: 

HUSZÁR PUFI sohasem lehet-
no zsoké, mert nincs az a pa-
ripa, amelyik ebbe beleegyezne GAAL FRANCISKA 

sohasem lehetne a pon-
tos idő bemondója a 
rádióban, mert állan-

dóan késik 

SALAMON BELA sohasem le-
hetne Romeo, mert Julia már 
az első jelenetben halálra ne-

vetné magát raj ta 

BETHLEN ISTVÁN sohasem 
lehetne trafikos, mert ő szivná 

el az egész készletet 

BÁRÚ PAPP GÉZA nem lehet 
ne lámpagyujtogató, mert sö 

tétben maradna a város 

HATVANY LILI sohasem le-
hetne egységespárti képviselő-
nő, mert egy kormánypárti kép 

viselő nem kritizálhat 
ÁBRAHÁM PÁL sohasem lehet-
ne rendőrfőnök Chicagóban, 
mert egy rendőrfőnök nem bán-
hat kesztyűs kézzel a gangste-

rekkel 



SZÉP ERNŐ sohasem lehetne had 
vezér, mert nem engedné katonacsiz 

mákkal letiporni a rét virágait 
TITKOS ILONA nem 
lehetne korcsolyabaj-
noknő, mert pillantá-
sától elolvadna a jég 

SAROSSY ANDOR nem lehetne 
kocsmáros, mert nem volna 
szive vendégeknek kimérni a 

drága jó italt 

BÜS-FEKETE 
LÁSZLÓ nem le-
hetne kéményseprő, 
mert nincs olyan 
kémény, amelybe 

belefér 

TELESZKY JÁ-
NOS nem lehetne 
pallér, mert a há-
zat nem fel, ha-

nem leépitené 

BARANY ISTVÁN 
sohasem lehetne 
parkettáncos, mert 
attól kellene tarta-
ni, hogy — vízben-

hagyja a nőket 

PETSCHAUEH ATTILA sohasem le-
hetne borbély, mert okvetlenül meg-

vágná a vendégeit 



a világkarrier út ján és e pillanat-
ban Londonban próbálják. Most új-
ból regényen dolgozik s ú j regényé-
ről a következőket inondja: 

— Mért határoztam el, hogy meg-
írom ezt a regényt? Mert van va-
lami, amit a pesti fiőibérleti lakásról 
még nem mondtak el . . . a főbérleti 
lakásról, melynek emberemlékezet 
óta mindenkire van valami leírha-
tatlan hatása — aki albérlő. Az al-
bérlő sétál az utcán és felnéz a há-
zakra és bámul az ablaikokra és fel-
sóhajt : hány lakás . . . és egyik se 
az enyém! 

— A regény hősei? 
— Három fiatal pesti lány. Albér-

lők. összeállnak és egy új-lipótváro-
si házban 'kiibérelnek egy egyszobás 
lakást. Főbérletet! A három lány: 
egy pesti görl, egy mannequin s a 
barátnőjük, akinek minden héten 
más a foglalkozása. A regény kezde-
tének pillanatában egy nyakkendő-
gyár képviseletében j á r j a a banko-
kat, gyárakat, vállalatokat és szín-
házakat s nyakkendőket próbál tohib-
kevesebb sikerrel eladni. A regény 
ennek a háromi lánynak az élete, 
mindennel, ami az életükhöz hozzá-
tartozik. 

— Színhelyt 
— Ha a regény elején is jelölni kel-

lene a színt, mint a darabban szo-
kás, ezt í rnám: Szín: a pesti szán-
ház és a pesti divatszalon. 

— A regény cínne? 
— »Szerelőmből elégtelen.« 
— Hangulata? 
— Mosoly és könny. 
— Lehet, hogy ebből a regényből 

is színdarab lesz? 
— Ha ra j tam kívül álló okokból 

színdarab lesz belőle . . . ezt nein 
tudom megakadályozni. 

Bús Fekete László elnéz az íróasz-
tala fölött. íróasztalán teleírt kéz-
iratpapír . . . ezeken a papírokon 
már él a három pesti lány. 

Bús Fekete László utolsó regényét, 
az Eladó fiúk-at Európa minden 
nyelvére lefordították, vagy fordít-
ják. Franciául már meg is jelent 
Editions Parimániál, Le Danseur De 
La Beine a oknie és nagy sikert ara-
tott. Németül a Zsolnay Verlag 
adja ki, imost fordít ják dánra és a 
prágai Narodni Listy-ben folytatá-
sokban fog megjelenni. De a regény 
kar r ie r je ezzel még nem ér véget. 
Kálmán Imre új operettjének szöve-
gét ebből a könyvből készíti Bús 
Fekete László és valószínű, hogy ez-
zel az operettel fogja nyitni ú j sze-
zonját a Vígszínház. 

Az Eladó fiúk után darabot írt 
Bus Fekete László: a Töbib mint 
szerelem címűt, mely a bécsi Rein-
hardt-színbázon keresztül indult el 

Ahol a f é r j diktál 
Búi Fekete László diktálja új regényét 

a fe leségének 



* 
BAL UTAN 

A részeg gavallér 
hajnalban egy szivar-
ral bajlódik a kulcs-
lyuk körül. A rendőr 
odamegy hozzá. 

— Ember, maga a 
szivarral akarja ki-
nyitni a kaput? 

Mire a részeg ga-
vallér ijedten felkiált: 

— Szent Isten, csak 
nem szívtam el a ka-
pukulcsomat? 

VADÁSZAT 

— Bocsánatot kérek 
méltóságos gróf úr, a 
fácán előállott. 

(Das In teressante Blatt) 

A KIRAKAT ELŐTT 

A mester: Max, itt 
van egy kaktusz, ezen 
tanulhatsz borotválni. 

(Münchner 111. Presse) 

BORBÉLYNÁL 

Éhes lúd kukoricával álmodik. 
(í/a Vie Parisienne) 
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AZ ÜDVÖZLÖ 
TÁVIRAT 

A J & 

& 

Az ördöglovas szege-
di díszelőadására ren-
geteg üdvözlő távirat 
érkezett. Kapott termé-
szetesen egy csomót 
Szenes Andor is, aki a 
Kálmán-operett fordí-
tását a Tátrában vé-
gezte. A táviratok közt 
volt egy, amely így 
szólt: 

i>Szenes szerző Szeged 
színház. Szenzációs szer-
zeményének százas 
színrehozási szériát 
szítbői szerencsét 

szepességi szerelme.«. 
A táviratot Szenes 

pech jére a felesége vette 
át és ezekkel a stílsze-
rű szavakkal továbbí-
totta férjének: 

— Szorulsz, szívem. 



HOZOMÁNY 
— Papa, tegnap óta Pé-

ter menyasszonya vagyok! 
— Úgy? Van a fiúnak 

vagyona? 
— Érdekesek vagytok ti 

férfiak! Ö pontosan 
ugyanezt kérdezte — ró-
lad. 

(Le Rire) 

SZERENCSÉTLEN 
SZAM 

A GYÁRKÉMÉNY TETEJÉN 

"TÂcyoç EWtas 

— Figyelmeztetem, fiatalember, hogy tíz 
órakor eloltom a lámpákat. 

— Ne tessék fáradni , éppen arra gondol-
tunk, hogy eloltsuk a lámpát. 

(Hamburger Illustrierte) 
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Me. Pherson a jel-
mezbálra volt hivata-
los. Sokáig törte a fe-
jét, milyen jelmezt ve-
gyen magának, végül 
is úgy döntött, hogy 
szakállas hölgynek öl-
tözik, részben, mert föl -
veheti a felesége ruhá-
ját, részben, mert a bál 
napjá ig nem kell borot-
válkoznia. 

— Pincér, én egy tucat 
osztrigát rendeltem, ma-
ga pedig csak tizenegy 
darabot b ozott. 

— Bocsánat uram, nem 
akartam, hogy tizenhár-
mán legyenek az asztal-
nál. 

(Gazzettino Illustrato) 

— Nem a te feleséged van lent? 
— Van anyajegy az állán? Akkor ő az! 

(Brummbär) 

A SKÓT 
A JELMEZBALON 

A FIGYELMES UDVARLÓ 



OPTIMISTA 
Egy utcai cukorauto-

mata előtt rendületle-
nül áll egy kisgyerek. 
A barátja, aki arra jár, 
megszólítja: 

— Mire vársz, Pista? 
— Arra, hogy hátha 

bedob valaki 20 fillért 
az automatába és elfe-
lejti meghúzni a fogan-
tyút. 

A SZEMÜVEG 

JELMEZBALON SALAMON ÉS ROTT 

— Ezt vegye meg a kis-
fiúnak! Ha felveszi, tíz 
évvel fiatalabbnak lát-
szik . . . 

(Newyorker) 

— Ez a dessert. Tessék kiszámítani, hogy 
mi lehetett a vacsora. 

(Foto Schäffer) 

SZENES ERNŐ TALÁLÓS KÉRDÉSE 

Salamon és Rott együtt 
játszanak egy darabban. 
Rott, akinek az emlékeze-
te egy pillanatra kihagy, 
erősen a súgólyuk fölé ha-
jol és dadogásával zavar-
ba hozza Salamont is, aki 
szintén a súgótól vár se-
gítséget. Rottot azonban 
nem lehet elmozdítani a 
helyéről, mire Salamon 
dühösen odasúgja neki: 

— Mégis csak disznóság, 
amit csinálsz. Hatvan 
centiméter fórral indulsz 
és nem engedsz a súgóhoz. 

a hölgy levetette az 
(Kölnische 111. Ztg.) 

öt perccel éjfél után 
álarcot. 



Louis Graveure, a newyork i Metropolitan opera 
tenoris tá ja játssza az »Es gibt nur eine Liebe« 

című film főszerepét 
(Foto Pats) 

Li l ian Harvey 
(Foto F o i l 

T A magyar Hollywood 
Űrt a ; (Bródy üst Dán 

' Hát igen kérem, engem kézenfogott Bin-
gerth János , a Hunn ia - f i lmgyár örökké mo-
solygó direktora és azt mondta: 

— Mindjárt be is mehetünk. Épp most kez-
I dik forga tn i az Idát. 

Távolról jazzmuzsika ütötte meg a fülemet. 
A folyosón f rakkos fiatalemberek. Arra gondol-

I tam, hogy én, aki a Százkilósok Clubjának 
szerény tagja vagyok, amellett elég gyönge 
táncos, hétköznapi szürke ruhámban hogy fo 
gok én táncolni, hogy fogom én forgatni Idá t? 

Ezt a naivitásomat rövidesen legyűrte az a 
pár hét, amit a műteremben töltöttem. Lassan-
ként érteni kezdtem a filmnyelvet, — viszont, 
hogy másoknak könnyebben menjen a dolog, 
ha esetleg kikerülnek a Hunniába, megpróbá-
lom összeállítani a filmezés kiskáté já t . 

— Bekap! — ordítja egy rekedt hang, amint 
az ajtón belépek. Kissé visszahőkölök. 

Ne féljen, nem emberevők ezek! Bekap, any 
nyit jelent, hogy bekapcsolni Bekapcsolni a re 
f lektorokat. 

— Singer , hozasson három ezrest és szórja szét! 
— Ez nekem való, — mondok — egy pár 

százasért én is lehajolnék. Rövidesen megma-
gyaráz ták , hogy a három ezres, három ezres-
lámpa, melyekből a fénycsóvát szétszórva kí-
ván ja az operatör. 

— Tóni, egy négert! — Egy zöld néger t ! 
Lehet törpe is! És két kis liliputit! 

Vártam az exotikus f ia ta lembert és a lili-
putikat , ehelyett azonban keskeny fekete falat 
hoztak be, amivel a fény elé ál lnak, hogy ne 
mindenütt é r je a sugár a megvilágí tandó sze-
replőt és két parányi ref lektort (ezek a llli-
put lak) . 



Két ismeretlen sztár 
a Metro új filmjé-
ből, az »Eszkimód-

ból 

ket, amelyeket rámkény-
szerítettek. De Maria Pe-
teani bűbájos regénye (Ma-
gyarországon »Az l-es 
szám« címmel jelent meg) 
rögtön megfogott. 

Amikor megtudja, hogy 
a film »Egy leány, aki 
mindent tud« cimmel jön 
ki Magyarországon, nevet: 

— Friedel Bornemann — 
a film hősnője — valóban 
olyan leány, aki mindent 
tud. De én is felveszem ve-
le a versenyt. 

— Hogy értsük ezt? 
— Hát kérem: Én is be-

szélek angolul és franciául. 
A lovaglástól a boxolásig 
gyakoroltam az összes 
sportokat. Futballozom, bi-
ciklizem. Tudck lombfű-
részelni, varrni és állat-
hangokat utánozni. Lát-
ha t ja tehát, hogy univer-
zális zseni vagyok. 

Ezzel a sízerény megálla-
pítással búcsúzik tőlünk. 
Ha módja lesz rá, mondja, 
lejön a pesti premiérre is. 

Ágyúdörgés 
között nyilatkozik 

Dolly Haas 
Wien, február. 

Florisdorfból idehallat-
szik a bécsi polgárháború 
egy-egy tragikus meló-
diája, de a Hing már viez-
szanyerte régi külsejét. Az 
Imperiál-szálloda előtt is-
merős arcok. Victor Jan-
son, Harry Liedtke és Dol-
ly Haas, akik »Egy leány, 
aki mindent tud (Der Page 
vom Dalmasse Hotel) pre-
miérjére érkeztek. Nyilat-
kozatot kérek Dolly Haas-
tól. 

— Ne várjon tőlem értel-
mes válaszokat, nagyon 
ideges vagyok, ami érthető 
is. Eltekintve a helyzet-
től, szörnyen drukkolok a 
Page bécsi sorsa miatt, an-
nak ellenére, hogy a film 

rlinben rendkívüli si-
aratott. A dolog úgy 
ogy a Kadéttkisasz-
óta — legyünk egész 

— nem tudtam ki-
formámat s en-

körülmény-
én voltam az 

voltam el-

Claudet Colbert, a Paramount világhírű sztárja, 
a »Dalommal kereslek« című filmben megiri-
gyelte Chevalier dicsőségét és szintén kisbabá-

val játszik 





Q I Q f l N Y K I f l L L i T r i S T R E N D E Z 
IVàNTI-QRÔMWÂLIB 'BÉlíS 

i / igauys ïcpseg 
I VAN YI-GRUN WALD RAJZA 

Ivdnyi-Grünwald Béla, a magyar fes-
tőművészet büszkesége, az utóbbi idő-
ben két megmagyarázhatatlan szokást 
vett fel. Az egyik, hogy úgyszólván min-
den nap a Józsefváros legsötétebb siká-
torait bújja, a másik, hogy mielőtt elin-
dulna rejtélyes kirándulásaira, a sarki 
rikkancsnál krajcárra és tízfilléresekre 
váltja föl a pénzét. Nikkel- é s réz-rako-
mánnyal megterhelve lépi át a .Józsefvá-
ros határvonalát, a Rákóczi-utat és a Te-
leki-tér irányában eltűnik a sokadalom 
között. 

A Színházi Elet munkatársa a minap 
a Madách-utca sarkán fedezte fel Ivd-
nyi-Grünwald Béla érdekesen elegáns 
figuráját. Ez a józsefvárosi utca arról ne-
vezetes, hogy itt lakik a pesti cigányság 
zöme. Élnek ugyan elszórva a kerület 
más utcáiban is, de a törzs változatla-
nul kitart a magyar halhatatlan utcája 
mellett, akinek dicsősége épp most röp-
pent fel Európa horizontjára. A festő-
művész egy sereg minden rendű és korú 
cigány között állt és rajzolt. Közben el-
mondta rejtélyes kirándulásainak hát-
terét. 

— A cigányok kedvéért járok ide. Még 
N'agybányán szerettem meg a cigánysá-
got. Modelljeim voltak. Érdekes témát 
adott nekem a cigáinyfalu. Mennyi sok 

szép cigánylányt festettem már életem-
ben! Aztán Kecskeméten is tanulmá-
nyoztam őket. Mostanában a pesti cigá-
nyokat rajzolom, mert az a tervem, 
hogy vcigánykiállitást« rendezek, ame-
lyen csak cigány-témájú képeket és raj-
zokat fogok kiállítani. 

Egy füstösképű suhanc szaladt el mel-
lettünk. 
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I Iványi-Grünwald a c ígánypurdék közt 



Cigányleány 
IVANYI-GRÜNWALD RAJZA 

— Ez a futár, — jegyezte meg a festő 
— értesíti az udvart, hogy jövök. 

A huszonhetes számú ház kapujában 
kis küldöttség várt ránk. Cigányasszo-
nyok, gyerekkel, purdék, apró hegedű-
vel, nagyobbacsika lánykák. Aztán né-
hány legény is, .szigorú ábrázattal, bi-
zalmatlanul. 

— Kczioosókolom a nágyságos úrnák! 
— sipította egy öregedő bácsi, — már 
nágyon vártuk ám. I t t a Bözsike, síze-

Aki többet tud, 

retné mágát lepingáltatrd; de ő többel 
kér ám . . . 

Bözsikét nehezen lehet rábírni arra, 
hogy modellt üljön. Alszeméremmel til-
takozik, hogy ő szégyenli magát, meg 
mit fog szólni a Bundás Ferkó, a vőle-
génye. Iványi-Grünwald megzörgeti a 
zsebében az aprópénzt, mire Bözsi meg-
szelídül: 

— Nem bánom . . . de ne tessék csú-
nyára rajzolni. 

Munkaközben 



Cigányasszony, gyerekkel 
I VAN YI-GRÜN WALD RAJZA 

Bözsi legyint: 
— Ismerem én már aztat . . . 
A mester csak rajzol tovább. Bent 

ülünk egy cigánycsalád szobájában. Va-
laki fülrepesztő hamissággal hegedül. 
Egy asszony behozza a cmcogómű vészt. 
Kis cigánygyerek. 

— Tessen mán idenézsni . . . ez kilenb 
hegedis ám. mint -száza másik . . . Ol-
vastuk ám az újságba a Czifra-gyereket. 
Ez százssor többet tud. . . . Csodagyerek! 
Tessen mán kiírni ázs újságba . . . 

A Madách-utcai «Czifra Gyurka«, rá-
zendít: 

— »Maga már nem nekem való . . .« 
A lompos cigányasszony elragadtatás-

sal nézi. Húzza, fűrészeli a purdé a fe-
kete hegedűt. Ez már Iványi-Grünwald-
nak is sok: 

— Elég! Nesztek . . . 
A zsebébe nyúl és marékkal dobálja a 

cigányság közé az aprópénzt. Kapkodnak 
érte. Aki sokat szedett fel, az a leg-
szemtelenebb. 

Megyünk az utcára, de nyomon kö-
vetnek. 

— Még egy p e n g ő t . . . még egy hú-
szast . . . 

Üjabb marék pénzt dob 
Iványi a földre. 

Gurulnak a krajcárok és 
hatosok. 

— Gyorsan, — súgja fe-
lém a mester, — mert eze-
ket nem lehet lerázni, 

A József-körútig jöttek 
utánunk. 

KRISTÓF KAROLY 

mint Cifra Gyurka 

Érdekes, temperamentumos, szép ci-
gánylány. 

— Jö j j fel a műterembe, — mondja a 
festő — két pengőt kaphatsz egy dél-
olőttért. 

A lány ránt egyet a vállán: 
— Nem megyek! Keres rám a Bun-

dás! Ha meg majd nem keres, összeve-
rem és majd akkor ráérek dolgozni 
menni . . . 

Egy kis félreértés van a dologban: 
— Bözsi, lüke vagy, — vágja közbe az 

öreg cigány, akinek fekete a foga a ba-
gótól. — Nem akar tőled a festő úr sem-
mit. Csak azt, hogy nyugodtan ü l j a sez-
lonyon! 



Qangsterek akarták elrabolni a világhírű 
£Roth-vonósnégyes hangszereit 

A Roth-vonósnégyes ft washingtoni Fehér Ház előtt 

New-York, február-
A világhírű Roth - vonósnégyes 

hangversenyei körül a télen már 
másodszor történnek feltűnést keltő 
incidensek. 

Az első eset — mint ismeretes — 
még Pesten történt, amikor Roth 
Ferenc, a kvartett prknár iusa köz-
vetlenül a hangverseny «lőtt szén-
gázimérgezést szenvedett. A közön-
ség már izgatottan vár ta a koncert 
kezdetét, amikor a vonósnégyes há-
rom tag ja a késlekedő prímhegedűs 
lakására robogott és szinte az utolsó 
pillanatban mentette ki a bódultan 
fekvő művészt a (biztos halálból. 

Az újabb incidens nem volt ilyen 

tragikus, de könnyen drámai követ-
kezményei lehettek volna. Szeren-
csére a gondviselés a kar ja iba vette 
a világszerte ünnepelt, nagyszerű 
magyar művésznégyest. 

Rothék most kezdték imteg ötödik 
amerikai turnéjukat . A newyórki 
Stainway-Hallban hirdetett első kon-
cert jükre a legelőkelőbb közönség és 
Amerika legjobb izienekritikus-gár-
dája gyűlt össze. A négyes tagja i a 
hotelben öltöztek, amikor helépett 
hozzájuk a szálloda egyik alkalma-
zottja és egy levelet nyújtot t át az-
zal, hogy egy ismeretlen emlber 
hozta. Az illető azt mondta, hogy 
vá'laszt nem vár, de a levél tar talma 

nagyon sürgős. Roth 
Ferenc feltépte a borí-
tékot. A következő alá-
írás nélküli üzenet állt 
benne: 

»Mr. Roth! 
Mint magyar ember, 

nem vesaem a lelkiis-
meretemre, hogy elhall-
gassam a kvar te t t el-
len készülő rablási kí-
sérletet Egy öttagú 
társaság a koncert előtt 
vagy után el akar ja 
rabolni az ö n Amati-
hegedűjét és .társainak 
hangszereit. Levelemet 
azonnal semmisítse 
meg, nehogy árulóm 
lehessen, ö n pedig kér-
jen rögtön védelmet a 
rendőrségtőd. Ne gon-
dolja. hogy tréfáról, 
vagy ugratásról van 
szó, a dolog komoly.« 

A kvartet t hangsze-
reit a szálloda széfjé-
ben őrizték. Roth, mi-
után meggyőződött, 
hogy a rendkívül ér-
tékes hangszerek egy-
előre a. helyükön van-
nak, rögtön felhívta a 

T-—~ rendőrfőnökséget. 
— Azonnal intézke-



Róthék Texasban, egy farmon 

diink — mondták a 
rendőrségen és néhány 
perc múlva négy rend-
őr érkezett a szállodába 
a közeli őrszobából. 

Rendőrfedeaettel vo-
nult át a négyes a 
Stainway-Hallba és a 
rendőrök ott őrködte<k 
a hangverseny ta r tama 
alatt a művész-szobá-
ban. Később ugyanők 
kísérték vissza a kvar-
tettet a szállodába, 
amíg csak a hangszerek 
biztos őrizet alá nem 
kerültek. 

A hegedű-gangszterek 
azonban mégsem val-
lottak teljes kudarco t 
Alig zajlot t le ugyanis 
a hangverseny, egy két-
ségbeesett művész ro-
hant panaszt tenni a 
rendőrségre-

— Cohen vagyok, a Cohen-String 
csikágói vonósnégyes prímhegedűse. 
Kérem, mialatt ma egy hangver-
senyt hallgattam, ismeretlen tette-
sek ellopták szállóbeli szobámból 
vagyont érő Stradivarimat, amelyet 
nemrég Jascha Heifetztől vásárol-
tam. 

— Miféle hangverse-
nyen volt? 

— A Roth - kvar te t t 
koncertjén a Steinway-
Hallban. 

A rendőrségen per-
sze azonnal tudták az 
összefüggést. A gangsz-
t'Srek, akik #nem tudtak 
hozzáférni a Roth-
k var te tt hangszereihez, 
szemlét tartottak a 
hallgatóság felett és 
kiszemelték maguknak 
az ú j áldozatokat 

A Roth - kvartet t 
egyébként, miután sze-
rencsésen megúszta a 
ka landot a legjobb 

auspíciiumok között 
fo ly ta t ja a t u r n é t Meg-
hívást kaptak a Ford-
palotába, ahol az autó-
király születésnapját 
ünnepelték, ö k voltak 

az egyetlen műsorszám. Casella és 
Ravel ivonósnégyesét játszották igen 
nagy sikerrel. Ford meghívása a fe-
jedelmi honoráriumon kívül óriási 
publicitást jelent a világjáró ma-
gyar vonósnégyesnek. 

A Roth-kvartett még huzamosabb 
ideig marad Amerikában. 
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Milyen volt az idei 
farsang! Bizonyos, 
hogy ötven százalékkal 
látogatottabb volt min-
den bál, mint tavaly. 
Kik voltak a »főhősei« 
az elmúlt csillogó báli 
éjszakáknak? Nehéz a, 
sok szépség közül a leg-
szebbeket kiválasztani, 
de talán nem téve-
dünk, ha Helmeczy Lol-
lit, Debreczeny Bab-
szit és Zettl Bucit 
emeltük a bálkirálynői 
rangra s megállapítot-
tuk róluk, hogy majd-
nem minden bálon ott 
voltak, tehát farsangi 
szorgalmukért is di-
cséret illeti őket. Je-
gyezzük fel még Rauscher Magda, 
Mannó Kató, Bud Magdi, Ipolyi 
Keller Klári, Jankovich Marietta, 
Rácz Lea és Sári, Petry Puci, S toll 
Bözsi, Solymossy Schnetzer Lili, 
Roskoványi Csöpi és Hlatky Ma-
rianne neveit, akik az elsőbálos lá-
nyok sorából tűntek ki szépségük-
kel és kedvességükkel. A már ta-
valy is farsangi frontba került lá-
nyok közül Algya-Papp Marianne, 
Verebély Eszter, Bezzegh-Huszágh 
Morzsa és Fridrich Gitta idén is 
megmaradtak kedvenceknek. 

Ha már benne vagyunk a mér-
legkészítés alkalmából a cím- és 
rangadományozásban, ne feledkez-
zünk meg a » farsang ikreiről« sem, 
akiknek nemcsak megjelenése, de 
összetévesztése is mindig örömöt 
és derűt hozott a báltermekbe. A 

AZ I D E I BAL 
Zettl E lv i ra — Debreczeny 

legédesebb ikrek voltak: Perezel 
Lili és Katinka, Vértessy Mária és 
Ilus, Gerlóczy Gabi és Eva. No és 
a szívek találkozásáról szóló jelen-
tés! Egyelőre annyit, hogy két 
menyasszonyt tarthatunk már szá-
mon: Koós Editet, aki Keserű Ist-
vántól és Gerlóczy Gabit, aki Kor-
buly Lászlótól kapta az arany —-
karikagyűrűt. 

A nemrég még bálozó lányok so-
rából bálozó fiatalasszonyokká lép-
tek elő s méè szebbek voltak, mint 
lánykorukban: Fésűs Andorné, Du-
sóczky Károlyné, Sereghy István-
ná, Vigh Gyuláné, Bubola György-
né, Máday Sándorné, Virágh Pál-
né, Latinovits Endréné és Halter 
Béláné. Pompás toalettjeik nagy-
szerűen érvényesültek a rengeteg 
frakk hátterével. 
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A »legszebb mama« címével bát-
ran díszthetjük fel Perczel Tibor-
nét, akiről igazán nehéz elhinni, 
hogy már csak mint »garde« akar 
szerepelni a farsangi felvonulás-
ban. 

Külön érdekessége volt a szezon-
nak Oltay Marianne-nak, az első 
bál elnöknőnek feltűnése a Tech-
nikus Estén, aki remekül debütált 
ebben, az eddig kizárólag urak szá-
mára fenntartott méltóságban. Far-
sangi újítás volt ezenkívül, hogy 
minden bálnak megvolt a maga 
saját, külön bár-ja, ötletesen és 
stílszerűen berendezve. A bár a Jo-
gászbálon: cella volt, fegyencruhá-
ba öltözött pincérekkel; a. mediku-
soknál: patika, fehér gyógyszerész-
köpenyes mixerekkel. A szabályos 
és megszokott táncrendek kora 

ugyanekkor letűnt, he-
lyettük mindenütt va-
lami kedves és prakti-
kus emléket kaptak a 
kislányok. Karkötők, 
flaconok, nyakláncok, 
cigarettatárcák voltak 
divatosak, mint báli 
trofeumok. Ezzel az 
újítással kapcsolatban 
reprízről is beszámol-
hatunk: a rég letűnt 
francia négyes újra-
éledt poraiból. 

No és szupé alkal-
mából kiknek az aszta-
lainál ült a legtöbb fia-
talember? 

Debreczeny Sándo-
rék, Helmeczyné Ber-
talan Margiték, Vere-
bély Lászlóék, Lázár 
Ferencék, Perczel Ti-
borék, Rauscher Auré-
lék, Titsch Gyuláék, 

Ipolyi Keller Gyuláék és Janko-
vich Antalék hosszan elnyújtóz-
kodó asztalai valósággal bankett-
asztalokhoz hasonlítottak, annyian 
voltak körülötte a vidám vacsora-
gavallérok. 

Es melyik bál végződött a »leg-
korábban«? 

A Titsch Gyuláék házibálja, 
ahonnan a báli éj hajnalán túl 
másnap déli féltizenkettőkor ment 
el az utolsó vendég. 

Állapítsuk még meg, hogy me-
lyik bálon jelentek meg a legtöb-
ben? Az Operabálról nem beszélve, 
a Katolikus-, az Atléta-, a Medi-
kus- és a Vitézi-bálnak volt a leg-
több vendége és a Tavasz a Télben 
táncestélynek. A kormányzó két 
bálon jelent meg, a notabilitások, 
közül a leglelkesebb farsangolmy 

KIRÁLYNŐK 
Babszy — Helmeczy Loly (Angela fotók) 



voltak: Imrédy Béla, Lázár Andor, 
Hóman Bálint , Fabinyi Tihamér, 
Kánya Kálmán, Andrássy Géza 
gróf, Si(jray Antal gróf, Esterházy 
László herceg és Pékár Gyula. 

A farsangi mérleghez tartozik az 
is, hogy Wahlkampf Henrik, a leg-
több bál elnöke, két f rakkot és négy 
pár lakkcipőt áldozott fel az idei 
karnevál oltárán. 

— Négyszázhetven farsangi es-
tén vettem részt eddig — mondja a 
f á radha ta t l an farsangi főhős. — 
Volt rá eset, hogy egy éjszaka 
négy ül tetet t vacsorát is végig-
pendliztem, viszont előfordult, h o f v 
tíz házibál közül egyhez sem ér-
keztem szupé-időben s -végül csak 
a bál u tán nagyon is megérdemelten 

reggel, kávéházban ju to t tam meleg 
ételhez. 

Szóval a bálelnöki élet sem fené-
kig tejfel, amellett sok a fáradsága, 
felelőssége és költsége. Viszont az 
idei bálelnökök kivétel nélkül a 
legönzetlenebbül fáradoztak bál juk 
sikere érdekében, a legszebb ered-
ménnyel. 

A f iatalság — hiteles megállapí-
tás szerint — ma szelídebb, mint 
régen, hajnali affér csak elvétve 
akadt egypár, pedig valamikor sű-
rűn keresték fel bálterem után a 
vívótermeket. 

Fel tűnő újdonság volt némely 
női kézen a rany és zöld köröm és 
némely férfikézben a: klakk. 

A farsangi fogyasztás hozzávető-
leges s ta t isz t ikája: nyolcezer sou-
per és ezerötszáz üveg pezsgő. Sör, 
bor, limonádé megszámlálhatatlan 
mennyiségben fogyott. 

A báli névsorok becézőneveinek 
legfurcsábbjai ; Poy, Foy, Bucy, 
Pipsó, T a f f y , Lolly, Gipszy és Pucy 
voltak. 

Egy báli é j költsége mamának és 
l ánynak ú j ruha esetén legkeve-
sebb kétszáz pengőt tett ki. Urak-
nak húsz pengő és ötven pen^ő 
között rögzíthettük le az elemi ki-
adásokat. 

Es komoly farsangi tanulság, 
hogy könnyebb volt végigtáncolni 
egy bált, mint — tudósítást írni 
róla. 

KAPOTSFFY MARIA 

Wahlkampf Henrik, a Bálközi Blok elnöke 
(Foto Angelo) 



ílári Galróbál üdvözli 
ismerőseit 

Dr. Arany György is St, Mo-
ritzból küld aatl iot 

. Rákos Juci és ikertestvére: 
Rákos Jani St. Moritzból külde-

nek üdvözletet 

Liderer Magda sok 6d> 
Pestre Tripoli« 

Alexandriai nászútjukrél üdvöz-
lik ismerőseiket Goldstein Leó 

és Klein Manci 



Mária Márta, Ravasz 
leánya ós dr. 

néhai Sza-
Mihály fia, házaiságot 

kötöttek 

A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti, angyalom, az ügyészek 

estélyéről, amelyet — mint hallom — ez-
idén különös sikerrel rendezett meg Ko-
vács Péter ügyészségi alelnök és hű 
munkatársa, Szakáts Kálmán. 

— Négyszáz terítékes vacsorával kezdő-
dött és hajnali öt órakor fejeződött be. 
Ami közben zajlott, az csupa vidámsáj) 
és jókedv volt, feltűnő sok szépasszony 
volt jelen, akik a hagyományos ügyészi 
nótára ropták a megnyitó csárdást, 
amely nóta úgy kezdődik: *Nem lop-

tam én életemben . . .« Egyébként mily 
utó-farsangi híred van mégf 

— Az amierikai követségen volt egy 
gyönyörű estély a héten, amelyen az 
összes budapesti külföldi követek, az 
egész diplomáciai kar megjelent és na-
gyon sokan a magyar arisztokrácia kö-
réből. Nagy sikere volt a rendkívül gaz-
dag buffet-nek és annak a bölcs beosz-
tásnak, hogy a követség első emeletén a 
fiatalság táncolt, a második régióban 
pedig a komoly hölgyek és urak brid-
zseztek. 

— Egyéb estélyekf 
— Edelsheim~Gyulay Lipót gróféknál 

volt estély, aztán egy nagyon kedélyes 
összejövetel Korányi bá-
róéknál, továbbá Tisza 
Kálmán grófék adtak egy 
nagyon jól sikerült házi-
bált. A bál szenzációja 
volt a szupé-valcer, ame-
lyet szupé-csárdás helyett 
keringőztek s amely pon-
tosan huszonöt percig tar-
tott s azzal végződött, hogy 
a házikisasszony, Tisza 
Aimé grófnő táncosa, a 
fiatal Teleki gróf táncos-
ból vőlegénnyé lépett elő. 
A lánykérés a valcer alatt 
történt s a boldogító igen 
is ezalatt hangzott el, az 
eljegyzés publikálása pe-
dig ott helyben a keringő 
befejezése után. El lehet 
képzelni, milyen boldogan 
és mennyi szeretettel gra-
tulált mindenki. 

— Más eljegyzés nem 
akad a farsang-végi han-
gulatbant 

— Dehogyisnem. Most 
kezd, kiderülni, kik akad-
tak egymásra a karneváli 
forgatagban. Például vesz-
prémi Parragh flóra, Par-
ragh Gyula földmívelés-
ügyi miniszteri tanácsos és 
felesége, felsőőri Paal Fló-
ra leánya, akit dr. Folk-
mann János jegyzett el, a 
miskolci Közegészségügyi 
Intézet főorvosa. 



— Halljunk a három es-
küvőről beszámolót! 

— Szabolcska László és 
Ravasz Mária esküvőjén 
rengeteg közönség volt s 
a szimpatikus fiatal pár 
alig győzte fogadni a gra-
tulációkat. Aztán nagyon 
érdekes, bár a családi 
gyászra való tekintettel, 
teljesen csöndes esküvője 
volt Éber Amáliának, a 
legszebb és legjobb magyar 
úrlovasnőnek Inkey Lajos 
báróval, aki szintén a leg-
jobb magyar úrlovasok 
egyike. Igaz, hogy ami 
külső fényben az esküvőn 
hiányzott, azt pótolta az a 
szeretetteljes érdeklődés, 
amely az érdekes jegyes-
párt az ismerősök részéről 
az oltárhoz kísérte. A 
Sacré Coeur kápolnájában 
nagyszámban jelentek 
meg a két család, jó-
barátai, a padsorokban 
néhány concours-lovasnö 
ült, Éber Amália barátnői 
az életben és vetélytársai 
a porondon, továbbá pár 
társadalmi kiválóság és 
egy sereg fiatal tiszt, a vő-
legény pályatársai és ba-
rátai. A szentély egyik 
sarkában sűrű gyászfátyol-
lal borítva Éber Antalné 
állt férjével és leányával, 
Münich Antalné Eber Lili-
kével. Orgonaszó kisérte a 
templomba vonuló nász'me-
netet. A vőlegény díszes 
huszárattilában, a meny-
asszony hófehér brokát ruhában jelent 
meg, amelynek uszálya csaknem telje-
sen elborította az oltár lépcsőjét. 
Keskeny mirtuskoszorúval megerősített 
menyasszonyi fátyolát hármam vitték: 
a két elragadóan bájos Münich-fiú, An-
tal és Mátyás, valamint a kis Dobrán-
szky Eszter. A menyasszony gyönyörű 
brokátruháján ott ékeskedett sportbra-
vúrjainak legszebb eredménye is, a zöld-
szalagos arany médaillon, amellyel a 
kormányzó tüntette ki. Karján óriási 
csokor, nyakán, haján és karjain tün-
dérszép brilliáns ékszerek. A brilliáns 
karkötőt édesanyjától kapta nászaján-
dékul. Esküvő után a fiatal pár tisztele-
tére egészen szűk családi körben löncsöt 
adtak. Közvetlenül löncs után báró In-
key Lajos és felesége nászútra indultak, 
amelynek programját előre meg sem ha-
tározták. Nem is gondolhattak nagysza-

Éber Amália 6» báró Inka; László házasságot kötöttek 

bású útra, mert a jövő heti concourson 
már mind a ketten résztvesznek. A ver-
seny után, amely kétségkívül ismét sza-
porítani fogja a kiváló úrlovaspár tró-
feáinak számát, báró Inkey Lajos és 
Eber Málika Berlinbe utaznak, az ottani 
concowrsra. Itt várja csak a fiatal asz-
szonyt édesapjának nászajándéka: a leg-
jobb német versenylovak egyike. 

— No és a csetényi jelentési 
— Hollós Pál és i f j ú felesége, Holit-

scher Magda, miután a családtagok rész-
vételével megtartották esküvőjüket, 
nászútra indultak a Riviérára. Ennyi, 
azt hiszem, elég a heti Hymen-frontról. 

— No és mi készülődik mégf 
— Majd a közeli hetekben kiderül. 

Epp elég időnk lesz tavaszig likvidálni 
a farsangi szerelmeket, miután Hamvazó 
szerda után visszavonulnak az emberek 
bőjbi odúikba . • . 



Höllischer Magda i s dr. Hollós P&l 
házasságot kötöttek 

(Foto Seidner) 

A kaposvári gazdatiszti-bál nyitópárjai: Petracsek Kata, Török Ilonka, Held Zsóka, Balassa 
Baba, Szmodics Hanna, Eberhard Pipi, Dubroczky Ili, Molnár Pálné, Elek Zoltánná, Porosz-
hegyi Károlyné, Stenczer Mädy, Kiss Erzsébet, Balog Edit, Kiss Zsuzsa, Gosztonyi Marika, 

Szamossy Duci, Róth Pálné (Foto Elit) 

— Dehogyis, hiszen most kezdődik a 
házibálok és estélyek ideje, amely épp-
úgy permanenciában tartja a hölgyeket 

és urakat, mint maga a farsang. Ham-
vazó szerda után most az első szomba-
ton zajlott le az otthoni mulatságok 
premierje, — ime, itt a beszámoló róla, 
angyalom. 

— Lássuk és halljuk! 
— Parancsolj. Tehát a szombati »rum-

li« már délután kezdődött, amennyiben 
Posch Gyuláéknál volt egy rendkívül 
népes délutáni tea, innen startoltak a 
különböző házibálokra a hölgyek és fia-
tal urak. Induljunk el velük s nézzük, 
kiknél kopogtattak be a legtöbben. Hét 
liázibált és rstélyt lehetett végigpendlizni 
szombaton. Rengetegen voltak Kornfeld 
Móric báróéknál, akik Mária leányuk 
tiszteletére adtak bált. Ott volt többek 
közt Madarassy-Beck Marcell báró a fe-
leségével, Chorin Ferencné, Fellner Al-
frédés felesége, Bud Magdi, Mauthner 
Anna. és Biiby, Biró Dolly, Weisz Al-
fonzné, Madarassy-Beck Mariella bárónő 
és egész sereg táncos gavallér. Ugyanak-
kor Zettl Ágoston és felesége Bucy leá-
nyuk tiszteletére adtak estélyt, amelyen 
többek közt ott voltak: Sólyomváry 
Schnetzer Lili, Hekkler Litta, Klees 
Mirny, Gombócz Ilus, Dallos Sári, Lencz 
fíréti és a hét bálkirálynőhöz megfelelő 
táncos fiatálság. Mándy Sámuel és fele-
sége estélyén Rapaich Richárd, felesége 
és leánya, Mary, Debreczeni Sándor, fe-
lesége és leánya, Babszi, Algya-Papp 
Sándor és leánya, Mwrienne, Mándy 
Sándor, felesége s leányai, Klári és Er-
zsébet, Mándy György, felesége és leá-
nya, Puppe, Majláth Zenke grófnő, Ap-
ponyi Antal gróf és leánya, Teréz, Gräfl 
Helén, stb. voltak jelen. Azonkívül na-
gyon sokan voltak még Horváth Ár-



^ 
, 

..
. 

^
 

, 
, 

G
R

O
F 

T
A

K
A

C
H

-T
O

L
V

A
T

É
K

 H
A

Z
IB

A
L

JA
N

: 
L

^
n
/s

'i
iU

^
 y

Ő
^

3
1
 K

i^
.l
. 

n
f

8
»

p
s

l
k

*
 "

ró
 

C
sá

vo
ss

y 
L

e
a

 
há

zi
ki

sa
ss

zo
ny

, 
V

as
di

ny
ey

 
K

or
né

l, 
C

ze
jl

ik
 

L
aj

os
né

, 
C

ze
jl

ik
 

L
a 

os
, 

Sz
ilá

gy
i 

Z
ol

tá
n,

 
K

is
ze

ly
 

G
yu

la
 

K
oz

ep
so

 
so

r:
 

Fo
m

ot
or

 
Jó

zs
ef

 
al

ez
re

de
s,

 
H

or
n 

A
lh

er
tn

é,
 

N
án

ás
sy

-M
eg

ay
 E

rn
ő 

al
tb

gy
., 

B
og

ya
y 

Á
rt

hu
rn

é 
[é

ná
art

né
 

F
e
l B

rr
-B

S
H

^
r0

í J
a
k
%

C
h
-.

T
ÏÀ

V
,a

y
n

é
S
 ^

ia
S
-o

n
y

,K
á

rp
á

th
y

 
K

am
il

ló
, 

a
 

h
o

n
v

éd
sé

g 
fő

pa
ra

nc
sn

ok
a'

öz
v.

 
B

eö
th

y 
Z

so
l.o

é 
K

em
ps

zk
y 

L
én

ár
tn

é.
 

Fe
ls

ő 
so

r:
 

H
éj

j 
Im

re
, 

G
aa

l 
Jd

zs
a,

 
Sz

ilá
gy

i 
L

ás
zl

ón
é,

 
G

aá
l 

E
nd

re
, 

G
un

de
lf

in
ge

n 
Jó

zs
ef

, 
G

ul
ly

a 
A

nd
rá

s,
 

H
éz

le
r 

K
om

é 
né

, 
B

og
ya

y 
A

rt
hu

r,
 M

án
ás

sy
 A

nd
or

ne
, 

P
ro

ko
p.

us
 B

él
a,

 C
su

ry
 J

en
ő,

 K
ár

pá
th

y 
K

am
iii

ón
é,

 
gr

óf
 

K
u

n
 

Is
tv

án
, 

H
ák

o^
y 

L
aj

os
né

, 
T

ak
ác

h 
G

yí
lá

né
, 

C
su

r'y
 T

íl
lá

, 
H

or
n 

A
rt

hu
r  

(F
o

to
 

H
er

zl
 



A FELSŐ ÉPÍTŐ IPARISKOLA TANCESTBLYENEK MENYI TOPÁRJAI: 
Kovács Margitka, Herczhe Elli, Szalacs Margit, Pamuk Ica, Targa Ilonka, Standi Ilonka, Sza-
lacs Magda, Suján Lóri, Kiszely Ica, Lindenfeld Emil, Nagy Dezső, Lakatos Benedek, Kovács 

Lajos, Szabó Tibor, Mikolik István, Kovács Ferenc, Polák Albin, Steiidl Nándor 

pádné Lovrich Din, Paracsin Józsefék, 
Kohner István báró és felesége, vala-
mint Telbisz Ottmárné estélyein és há-
zibáljain, valamint Âgotha Árpádéknál 
és Balázsovits Dezsőéknél. A szombat 
éjszakai nagy premierről vasárnap dél-

előtt féltíz órakor tért nyugovóra az 
utolsó vendég, miután Zettl Agotáéknál 
bekapta az utolsó tányér káposztalevest. 
Talán még most is alszik s hogy fel ne 
ébresszük, angyalom, egészen halkan 
mondjuk: — adieu! 

AZ OLASZ-BAL NYITÓPARJAI: 
Rappaich Judit, Holtmann Baba, Czillinger Livla, Titézy Erzsébet, Toldy Ősz Glgi, 
Dési Éva, Dóczi Inez, Kapuvári Gizella, Nóvák Sllvane, Fernbach Mária, Horváth 

Edith, Szöllőssy Magda, Damanovszky György, dr. Sárga Sándor, Hallassy Géza, 
Huszti Dénes, Debreczeni Ferenc, dr. Szöllőssy György, dr. Bényi László elnök, 
Patay Mihály, i f j . Bagoly Béla, Zeley István, Telkes Andor, Brulik István, i f j . 

Wahlkampf Henik 
(Foto Schäffer) 



Gróf Teleki Mihályná 
fekete satin estélyiruhában 

(Foto Angelo) 



SlmonslU Bi láné 
fekete bársony estélyirubában 

(Foto Angslo) 

A jövő héten érkeznek meg a divat-
szalóntulajdonosok Párizsból és körül-
belül március 1-ére lesznek készen az 
első kollekciók. 

Érdekes ruhákat azért láthatunk — a 
színpadon. A Vígszínház újdonságában, 
a »Fizető vendégében Makay Margit-
nak van négy toalettje. Ezek közül 
kettő igazán szenzációs, dicsérték is na-
gyon a társaságokban. Az egyik egy 
szürke matt kreppes selyem fogadóruha, 
hátul nagy kapucnis gallérral, elöl ki-
vágás nélkül, egészen magasan nyak-
hoz simulva, vastag szürke zsinór övvel. 
A másik sötétkék selyemruha, pelerin-
szerű csipkegallérral. Van ezenkívül egy 
fekete kis estélyiruhája, rövid uszály-
lyal, pelerinszerü gallárral, elől a de-
rékban tűzpiros liliomokkal és egy le-
vendulakék kreppes selyemruhája. Ez 
a két ruha is jó, azonban ötletességben 
messze alatta marad a sötétkék és a 
szürke ruhának. 

Nagyon szép a »Párizsi vonatt című 
darabban Piller Verának egy délutáni 
ruhája, fekete alapon bordó diagonal 
csíkokkal, plisszirozott csipke sálgal-
lérral és a rövid ujjon csipkés man-
zsettával. A ruha hátul gombolódik a 
derékig, saját gombokkal. 

Nagyon elegáns ünnepi este volt a 
Greta Garbo-film premierje. Férfiak 
frakkban, a nők pazar estélyiruhákban 
jelentek meg. Különös feltűnést keltett 
az elegáns Hertelendy Andorné fekete 
ruhában, klasszikus görög szobrokhoz 
hasonló apró gyűrűkből összeállított 
frizurájával. Nagyon elegáns volt Lich-
tenstein hercegnő fekete bársony toa-
lettben, gróf Edelsheim-Gyulai Lipótné 
feketében, hermelines köpennyel, Im-
rédy Béláné nerc-cel díszített olívzöld 

Az elmúlt hét szegény volt divatese-
ményekben. Űj ruhát alig láttunk, bár 
estély, bál volt bőviben. A hölgyek 
azonban igyekeztek kihasználni az 
Operabálra készült estélyiruhákat. Ki-
vétel nélkül ugyanazt a ruhát viselték, 
mint az Operabálon. Üj ruhát először 
Pesten minden divatbemutatót meg-
előzőleg Titkos Ilona fog viselni a Ki-
rály Színház újdonságában. 



marocainruhában. Gróf Apponyi Teré-
zia fekete-fehér kombinációjú toalett-
ben. 

• 

Az elmúlt hétnek volt •egy egészen 
szenzációs házibálja: a Mándy-család 
rendezte a Hungária-szállóban. Erre a 
bálra nagyon sok toalett készült, főleg 
fiatal lányok számára. 

• 
A fiatalos egyszerűség és az új ötletek-

nek rendkívül gazdag variációja jel-
lemzi az új Patou-kollekciót. A ruhák 
vonala majdnem mindig egészen egye-
nes, a bőség az estélyiruháknál a hátra 
van koncentrálva. A legtöbb estélyiru-
hán egy egészen parányi uszály van. A 
szoknyák szűkek, de sok modellen fel 
vannak sliccelve két-három helyen is, 
hogy a mozgás ne legyen akadályozva. 
A ruhák anyaga Patounál fényes satin, 
nagyon sok a mousseline. Ugyanebből az 
anyagból látni délutáni ruhákat is. 
Patou divatszíne a szatirkék. A ruhá-
kon még mindig nagyon kicsi a kivá-
gás. A legtöbb nappali ruha egészen 
zárt, néha a nyak körül elálló gallér 
disziti a modelleket. Nagyon sok ruhán 
elől nincs gallér és hátul egy nagy ka-
pucni van. A zafírkék és enr^ek árnya-
latai mellett feltűnően sok a fekete és a 
fehér ruha. Néhány modellnél a derék 
ezüstlaméból készül, egészen hosszú, 
szűk ujjal. A délutáni ruhák között 
sokat látni tunikos blúzzal. Az utcai 
ruhák között nagyon sok a fekete és a 
sötétkék. A kabátok hosszúak, három-
negyedesek és térdigérőek. Délutánra 
nagyon sok ensemblé van: mintás ruha 
éa sima kabát, színben teljesen harmo-
nizálva. A legtöbb kabát egészen bő, 
nem testhez simuló. Nagyon érdekes 
kosztümöket mutat Patou mintás tweed 
szoknyával, fekete-fehér színben, fekete 
kabáttal és élénkszínű organdin blúzzal. 

• 
Általában olyan blúzdivat lesz tavasz-

ra, amilyen még alig volt. A színes 
csipke, a satin, a lamé és az organdin 
a favorit blúzanyag. De rengeteg sok 
selyemtrikó - blúz készül sportkosztű-
mökhöz és laméblúz délutánra. Ezüst-
tel átszőtt tüllblúzokat, fémmel átszőtt 
csipkeblúzokat látunk a legnagyobb di-
vatszalónokban. 

Stzögyén Tiborué 
lila taft estélyiruhában 

(Foto Âldor) 

A kosztűm egyik favoritja a tavaszi 
divatnak. A nagy párizsi házak renge-
teg sok egyszerű, angolos kosztümöt, 
úgynevezett tailort mutatnak. Chanel 
szövetből, trikóból, Molineux csíkos szö-
vetből, sötét selyemtrikó-blúzzal, Main-
bocher tweedből, kockás pléd-blúzzal. 
Lelong organdinblúzzal. 

Szenzációsak Chanel hosszú kabátjai, 
széles reverrel, dupla zsebekkel, a kabá-
tok csípőben egészen szűkek és svejfol-
tak, majdnem blúzosak, oldalt egy 

gombbal gombolódnak. Nagyon érdeke-
sek a trikó-kosztűmök, géppel kötött 
trikóból, kézzel kötött sállal és blúzzal. * 

Az anyagok között feltűnően sok a 
tweed, a csíkos és a kockás anyag. A 
csíkok éppen úgy megtalálhatók hori-
zontálisan, mint keresztbefutóan. Na-
gyon sok a négyrészes kosztűm, amelye-
ket a rövid kosztümkabát on kívül egy 
térdigérő vagy egészen hosszú kabát 
egészít ki. 
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riTnAII x n m i l eredeti Schade k Antalné-féle (törv. védve ciTBori a b c t I I a» r.,;„v.4cr.: 
sokraéspat tanásokra hajlamos arcbőröknél elősegíti a bőrmirigyek kiválasz-
táséi. Étetet visz a bőr vérkeringésébe, a felesleges zsfrosságtól megszabadítja a 
bőrt és óvja. A bőr felülete zárt sírna z s i r m e n t e s Schadek Antalné kMra.„k,i 
(matt) tiszta és Ude lesz. A R A : 1 üveg P . l*oO mté^i«Budapatt,lV.,Vdci-u. 9. 

b l V A T r W S O L A K 
A cannesd Ambassadeurs-étterem első 

nagy gála dinéjót a dán király tiszte-
letére rendezte. A dán királynő testhez-
simuló fekete bársonyruhában, földig-
érő, hermelinnel prémezett bársony-
köpenyben jelent meg az estélyen. A 
megjelentek között nagy feltűnést kel-
tett Madame Paul Dubonne, a híres 
konyakgyára« felesé-ge, barna tüllruhá-
ban, coboly keppel, a nyakán két sor 
felbecsülhetetlen értékű gyönggyel. Ma-
dame Campbell, a híres autóversenyző 
felesége Molineux modelljét viselte ró-
zsaszínű bársonyból, rövid rózsásain bár-
sonykeppel, amelynek a szélét eziistróka 
szegélyezte. Nagy sikere volt egy ezüsr-
tös szürke satinruhának, barna kakas-
tolldisszel. Az estély fénypontja nagy-
szabású tombola volt, amelynek első 
díjául Lanvin egy liter legújabb kreá-
ciójú parfőmjét adta. 

A Riviérán megkezdődtek a nagy in-
ternacionális teniszversenyek. Erre. az 
alkalomra a nagy párizsi divatszalónok 
rivierai fiókjai Monte-Carloban Patou 
és Molineux, Cannesben pedig Worth, 
Chanel és Lelong speciális sportruha-
kollekcióikat mutatták be. Nagy sikere 
volt egy fehér selyempiké teniszruhá-
nak Patoutól, méregzöld trikóbetéttel a 
derékban és méregzöld trikópelerinnel. 

A cannesi Gallia Hotel-ban tartották 
meg a szezon első nagy kosztűm-bálját. 
Kétszáznál több jelmezes hölgy vo-
nult. fel az elegáns bálon, hogy verse-
nyezzen a gyönyörű arany serlegért, me-
lyet a cannesi kaszinó adott a legszebb 
kosztűm nyertesének. Az első dijat Lady 
SkiptoD Climo nyerte meg, aki.XIV. La-
jos korabeli párbajozá férfinak öltözött. 
Vívódressze fekete satinnadrágból és 
osipkezsiabós selyemblúzból állott, mely-
hez ezüstszínű fehér parókát viselt. A 
bálon egyébként igen nagy sikere volt 
a párizsi Antoine által kreált cellophan-
papír-kosztűmöknek. A második díjat 
Miss Anita Udy nyerte Josephine csá-
szárnő kosztümjében. 

Szőrszálak 
vég leges n y o m t a l a n e l t ávo l í t á sa 

I O O o s garancia 
mel le t t 

D R K Ö R N E R N É 
kozmetikai Intézetében Budapest. Teréz -körút l /a 
Tel.: 14-0-18. Levélbe i felvilágosítás. (Válaszbélyeg.) 

Minden hölgynek olyan szép lebet a baja , 
amilyen széppé csak akar ja tenni! Nem prob-
léma ma már a selymes tapintású haj, a bár-
sonyfényü bajszín, csak azt kell tudni, bogy a 
haja t Bombin-shampoonnal keli mosni. Ez a 
Shampoon, mely a legmodernebb kozmetikai 
vívmányok egyike, mindent megad a hajnak, 
amire szüksége van. Aki egyszer Bombln-
shamponnal mossa a haját , az soha más haj-
ápoló szert nem fog használni. A shampoonhoz 
csatolt használati utasítást természetesen gon-
dosan be kell tartani. Igaza van a régi mon-
dásnak, mely szerint a nű ba ja a legigazibb 
ékszere, terméseztesen csak akkor, ba Bombin-
shampoonnal mossa. 

VERMES ICA 
filmszinésznö, ezt a szép, divatoz crepe de Chine 
estélyiruhit 1« pengő 80 fillérért vásárolta a 

FENYVES AHUHAZBAN, Kálvin-tér 7 
(Foto Kis Pál) 
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Még Ball* Lioi ia fogyni akart 



IRTA 

Reggel felkelek és mindjárt kö- ember alszik egy 
vér vagyok. Ilyen a reggel. De a 
komoly kövér divathölgy nem hagy-
ja magát befolyásolni a természet 
szeszélyeitől. Azért van a fogyó-
kúra, hogy az ember visszanyerje 
eredeti, karcsú és fiús alakját. 

Mindenki tudja, hogy a kövér, 
vagy mondjuk ki nyíltan; molett 
nőnek, le kell fogyni. No, mármost. 
A természet többféle fogyókúrát kü-
lönböztet meg. Legfontosabb az, 
hogy a kúra ne zavarja az embert 
az evésben. Ezért van az, hogy leg-
helyesebb a sanyargatást bő reg-
geli után elkezdeni, amikor is az 
ember egy ügyes mozdulattal lehe-
veredik a dívánra, rágyújt és fo-
gyásra gondol. 

Komoly eredményt csak kitartó 
sportolással lehet elérni. En, a ma-
gam részéről inkább a házi sporto-
kat szeretem, az úgynevezett »ülő-
sportokat.« Ezek között is a legkel-
lemesebb a mozi. Jó ebéd után az 

E R E D E T I 
K E L E T I 

» t ű c a b & e 
arc- és bőr ápolósze-
rek szenzációs hatá-
sától már rövid hasz-

fl nálat után meggvőzö-
S dik! Ráncait elsimítja 

—ha nincsenek, meg-
előzi. 

Lerakat és szétküldés : 
SZERECSEN GYÓGYSZERTAR 
B U D A P E S T . D O R O T T Y A - U T C A 13. 

Mielőtt mulatságba megy 
fodrász , IV., Kamermaytr Károly-utca 1., ahol tar-
tós ondoldlds (Dauerwellen) P 8.—, csodálatos uji-
ta Kér nélkül. Hajfestés P 8.— ha/szökités P 3.50 

(Foto Angelo) 

kicsit, majd taxit 
hozat és elrobog 
a moziba. Fogyó-
kúra idején vi-
gyázni kell arra, 
hogy milyen ké-
pet néz meg az 
ember, mert a 
film önmagában 
még nem fo-
gyaszt. A célnak 
legjobban megfe-
lelnek a következők: Téli táj, sok 
ródlival, sível, korcsolyával, masí-
rozó katonák, box, birkózás, úszás, 
futás és emelés. 

Semmi esetre sem szabad olyan 
moziba menni, ahol ülve, vagy fek-
ve játszanak a színészek és lelki 
problémákkal vesződnek, anélkül, 
hogy komoly testmozgást végezné-
nek. Fogyókúrának remek a Tarzán, 
elég jó a King-Kong, ajánlatosak a 
rémdrámák is, mert az izgalomtól 
— ez köztudomású — hajszálvékony-
ra lehet fogyni. 

Mozi után hazamegyek és olvasok. 
Természetesen csak olyan könyveket, 
amik mozgásról, sportról, vékony, 
egzaltált asszonyokról szóltiak. 

Este színház, színház után römi, 
utána vacsora, vacsora után bridzs, 
azután lefekszem. Csupa sport az éle-
tem! De ez nem fontos. Az a fontos, 
hogy nyugodt lelkiismerettel alszom 
el és elmondhatom, hogy mindent el-
követtem a soványság érdekében, 
amit csak lehetett. Állítólag vannak, 
akiknek hajlamuk van a hízásra. 
Ezeken nem lehet segíteni. 

HYPEROL szójvíztabletta i s s u 
nemes Márkus Emiiné EVORA 
Egyéni és különleges szépségápolás, szemölos-
és haiazétlelt&volltés, kvarc, 

" K O Z M E T I K A I MŰTERME 
IV., V e r e s P é l n é - u t c a 4 . , f é l e m e l e t . 
A p p o n y l - t é r m e l l e t t . Telefon : 83-6-03 

Tanítványok kiképzése 



emeli utánozhatatlan illatával 
a nő természetes báját 

Eredeti üvejt ára P 3.60 Kis üveg éra P 1.90 



[KAPHATÓ 
MINDENÜTT 

JTŐRÜK PATI KA KIRÁLY 

Ugyanazért, amiért a szerelmes 
férfi, szerelmén őrködik. Féltékeny-
ségből ... 

Mert ahogy a szerelmes férfi ri-
válist lát minden férfiban, úgy lát 
riválist a nő is minden nőben, kü-
lönösen pedig abban, aki szépségé-
nek titkai iránt érdeklődik. 

S ha egyszer azt lát, megingat-
hatatlanul begubózik... ígérhetsz 
neki aranyhegyeket, árulja el, 
hány órát alszik, mit, mikor, meny-
nyit eszik, mit használ éjszakára és 
mit nappalra, s hogy tagjai, bokái 

A LEGJOBB S Z É P 5 é & Á P O L Ó S Z E a 
A F Ö L D E S FÉLE 

SZAopAf 
C R Ë M E 
P U D E R 

karcsúságát 
masszázsnak, 
fáslizásinak, 

őportnak köszön-
heti-e? Éppen 
olyan távoli fele-
leteket kapsz az 
igazságról, mint-
ha életkora után 
tudakozódnál. 

Az egyéni szépségápolás területe 
minden igazi nőnél, a benfentes 
személyeken kívül, — ez a kozme-
tikus, ' a szobalány, a komorna — 
tabu... S jogos its, hogy az legyen... 
Mert mégis csak furcsa, kiábrándító, 
«őt kicsit nevetséges is volna, ha 
X. Y.-néról, a szép ezüstszőke ban-
kárnérói, akinek hibátlan teintjét 
éi Marleneénél is sokkal jobb alak-
ját minden halandó ámulattal cso-
dálja, köztudomásúvá lenne, hogy 
évek óta vize&pakkolásban alszik, 
hogy egyetlen szabad percében 
sincs homlokkötő és ráncsimító 
maszk nélkül s hogy minden na-
gyobb nyilvános megjelenés előtt 

~Hía 
minden hölgynek erdeke, hogy a haj-
lestéal a legtökéletesebb anyaggal vé-
geztesse. Ugyancsak bizalom kérdése 
a legtökéletesebb tarlós hullámasiiá*, 
melyet géppel vagy gép nélkül készí-
tünk. 50 éves előkelő, ismert cégünk, 
amely mérsékelt polgári árban 
mindenkinek a legjobbat nyújtja. 

huta* is l/Hadi^ L HÖLGYFODRASZ SZALON 
Andrássy-út 34. Telefon: 26-5-70 

SZEPSE6 - KOZNEÏIKA 
A legciunyabb arcbor is 

* " és keresse fel 
nodernebb eé-
I olcsó bérlet-

rendszer mellett. — 'Si parla italianó. — On' parle français. — English spoken. — Man spricht deutsch. 

72 



olyan életre adja ma-
gát, mint egy középkori 
aszkéta. c 

Attól meg aztán vég-
legesen őrizzen meg az 
Isten, nehogy megtudja 
valaki, hogy Y. Z.-né 
azért olyan önmagát is 
felülmúlóan fiatal és 
szép mostanában, mert 
finom arcráncait egy 
tökéletesen sikerült kis 
műtéttel kifeszítették, s 
azért olyan lányosan 
nyúlánk, mert mellén 
is plasztikai műtétet 
végeztek •.. 

Nem kérem... A nők 
szeretnek, sőt, ami sok-
kal több és fontosabb, 
akarnak szépek lenni... 
S ma már nemcsak köz-
tudomású, hogy min-
den nő szépíti magát, 
de a iszépítés egyenesen 
kötelessegszámba is 
megy, mégis . . . úgy 
akarják a nők, hogy 
azt higyjék róluk: szép-
ségük éppen csak kevés 
korrigálásra szorul... 

Annyira a vérükben 
levő örökség ez, hogy 
nagyon-nagyon megér-
tik, sőt talan egy ici-
picit irigylik iis Kleo-
pátrát, aimiért illateze-
részét és kozmetikusát, 
a híres Kleopatra-víz 
feltalálóját — amely 
tulajdonosának örök if-
júságot igért — meg-
ölette csak azért, ne-
hogy a vizet, amely 
neki Antonius szerelmét 
megszerezte, még rajta 
kívül más valakinek te 
elkészíthesse... 

»En... egyedül csak 
én...« — mondja a fér-
fiért való, soha nem 
szűnő harcban, versen-
gésben a nő, és hiszrte-

rikus rohamot kap, 
ha azt a ruhát a-
mglyet szabónője 

negyedül csak az 
,5részére kreált«, 

. meglátja még-N Valakin. Nem 
V baj és nem kár, 

ha az a ruha vé-
- s letlenül 500 pen-

) gőbe került is, fel 
nem venné még-

Mert a férfiaktól min-
den kitelik... Azoktól a 
szörnyű és diszting-
válni nem tudó férfiak-
tól akiknek a kedvéért 
mindez az óriási fárad-
ság, rengeteg titkolód-
zás, töméntelen lemon-
dás, végetnemérő kop-
lalás, soha nem szűnő 
erőfeszítés történik. 

Minden... Még az is, 
[Ogy azt a nőt, esetleg a 

legjobb barátnőt, aki-
nek elárulná, mitől szép, 
mitől karcsú, mitől fi-
nom a bokája és ra-
gyogó a haja színe, — 
előnyben részesítené... 

Ezt pedig... — s ha 
_ egyéb kérdésben nem 

^ i s , de ebben egyben 
halálosan egyetért min-
den asszony, — nem le-
hetne elviselni... 

egyszer,- ha az üdvös-
sége is függne tőle. 



három szernél 

A női szépség minden titkának őrzője 
a toalettasztal. Hányszor fordul elő, 
hogy egyik nő kíváncsian lesi ineg a 
másik nő toalettasztalán kirakott kré-
mek, toalettvizek, parfőmök vignettá-
ját, hogy másnap ő is azt vehesse meg 
és azt hihesse, hogy megvásárolva eze-
ket a szereket, ő is olyan szép lesz, mint 
akitől a titkokat elleste. 

Van azután egy csoportja a nőknek, 
amely nem a szépségápoló szerek hasz-
nálatában utánozza barátnőit, hanem 
például a víz nélkül való mosdásban. 
Nagyon sok nő van, aki gyerekkorában 
megszokta a vízzel való rendszeres mos-
dást, most egyszerre abbahagyja, mert 
hallotta, hogy Párizsban vagy Pesten 
létezik néhány nő, aki irtózik a víztől 
és kenőcsökkel pancsolja bőrét. 

A nőknek tudomásul kell venni, hogy 
a toalettasztal kozmetikai berendezése 
nem tervezhető úgy, mint maga a toa-
lettasztal. Nem lehet azt szeszély szerint. 
berendezni és hangulat szerint kenni a 
bőrét, naponta, vagy hetenként más és 
más kenőccsel. Ez nz "Íjává« ::-,ég »kkor . 

Nem akarok megőszülni!!! 
„HEIMZELMANNCHEN"-fé le 

Physichrom - hajrenovator 
Csalhatatlan szer az egészséges, termé-

szetes hajszín visszanyerésére és az őszülés 
ellen való védekezésre. 

Ezen hires, rég bevált hajviz nem festő-
szer és semmiféle festőanyagot nem tar-
talmaz. A ha j magábaszívja ezen hajvizet 
és igv kellő táplálékot nyer, minél fogva 
az őszülő hajszálak rövid idő múlva egész-
séges, természetes szint és megfelelő sűrű-
séget nyernek. 

Ezen hajviz erősiti és szepiti a hajat, re-
mekül fokozza a haj növését és megakadá-
lyozza az őszülést a legmagasabb korig. 
Egyedüli készítő: H e i n r i c h M ä n n c h e n W i e n 
Ara I 4 p e n g S . — Főraktár : TOROK PATIKA 

külön kozmetikai osztálya. 
Budapest, VI. kerület, Király-utca 12. szám. 
Jugoszláviában: lvosmoehernia K. D., Zaj»-

reli. Rackoga ul. 7. 
Romániában: Minerva-gyógyszertár, Nagy-

várad, Oradea Piala Unirii 5. 
Csehszlovákiában: Vöröarák - gyógyszertár. 

Bratislava, Mihály kapunál. 

Szépség 
M Erzsi M i 
R á k ó c z i - ú t 32 . — T . 31-<i-50 

Altalános Sebeszeti es Plasztikai Sebészet 
B u d a p e s t , T h ö k ö l y - u t s a . s z . 

T e l e f o n : 9 6 2 - 8 3 . 
Mindennemű plasztikai műtétek. — Prospek-
tussal és felvilágosítással az Igazgatóság szolgál 

CSODÁS MELLEKET 
varázsol speciális melltartóval és Prlrteess-f űzővel a 
KOFFER SZALON, Bodipeil, Konntk U Í O J - U I U 1 0 . TtL: 89-4-86 

Debrecen Mikló«-u. 5," Pozsony. Védcölöp-u. 56 

Hölgyeim ! m 
Minden hölgy karcsúbb lehet, ha finom 
svájci selyem fehérneműt visel. Kapható 
minden színben és fazónban legolcsóbban 

„Ideál"-nái 
Teriz-kSrút 46 

FRIED PIROSKA 
S Z É P S É G S Z A N A T Ó R I U M — K O Z M E T I K A 

T E R É Z - K Ö R Ú T 5 4 . N Y U G A T I N Á L . T E L E F O N S Z Á M : 1 6 8 - 5 3 . 



is megbosszúlja magát, ha a kenőcsök 
és egyéb szerek jó és megbízható készít-
mények. A bőr egy ideig tűri, elszen-
vedi ezt a rapszodikus bánásmódot anél-
kül, hogy láthatóan rosszabbodna, de egy 
bizonyos idő múlva ingerlékennyé válik, 
ideges lesz, megbosszulja .magát a sok 
szenvedésért és mindenre reagálni kezd. 
A legtöbb hölgy a hirtelen változást 
nem tudja megérteni. Azt hiszi, hogy 
gyomorrontástól, alkoholtól, vagy éjje-
lezéstől érzékeny a bőre. 

A kulturált nő toalettasztalának nem 
szabad egy drogéria kirakatához hason-
lítani. A legérzékenyebb bőr sem kíván 
többet két-három szernél. 

Mi legyen tehát a toalettasztalon? Ez 
teljesen az arcbőr természetétől függ. 
Száraz bőrnél zsíros kenőcs, a normális 
bőrnél arctisztító víz és arcbőrt tápláló 
olajok, a zsíros arcbőrnél a zsírt redu-
káló szerek, a száraz kenőcsök, púder, a 
púder alá egy egészen könnyű, a bőrt 
tápláló és konzerváló krém. Toalettasz-
talon van még ezenkívül helye a toalett-
víznek, a parfőmnek, amely elengedhe-
tetlenül' szükséges kiegészítője az elegáns 
nő toalettjének, a körömlakk, amelyből 
két-három színt is találunk a legtöbb 
modern nő toalettasztalán. 

Általában nem az a fontos, hogy sok 
arcápolószere legyen a nőnek, hanem 
hogy az, ami van, jó készítmény legyen. 
A női arcbőr szépsége fordított arány-
ban van a felelőtlenül felhalmozott arc-
ápolószerekkel, mert g ok szerrel sem a 
szépséget konzerválni, sem szép bőrt te-
remteni nem lehet. 

NI VE A 

önt is érdekli, hogy a világhírű Richard 
Hudnut par főm, gyár a »three flowers« pú-
derét népszerű kis dobozban is forga-
lomba hozta, melynek ára P 1.30. Ezáltal 
a redukált jövedelmű, de nagyigényű 
hölgyek részére is lehetővé tette ezen ki-
tűnő púder beszerzését, mely az arcbőrt 
bárso^iyossá és üdévé varázsolja. 

É r z é k e n y az a r c b ő r e ? ! 
H a s z n á l j o n 
ő&uy. ß i ^ n , ^ . a d e q » p ú d e r t . 

K a p h a t ó m i n d e n Jobb s zaküz l e tben . 

Haquel Torres 
.Foto B. I, P 

Téli sportoknál, valamint hideg időben, 
testünk azon részét, melyet nem fed 
ruha, de különösen arcunkat és kezünket 
dörzsöljük be alaposan Nivea=Creme=eI, 
vagy Olajjal ; különben a bőr a széltől 
és hidegtál durva lesz, felrepedezik, el= 
veszti rugalmasságát és ellenállóképes« 
ségét. - A Nivea«Creme és Nivea-Olaj 
ezt megakadályozza, mert mélyen behatol 
a bárszövetbe, ezáltal védi a bőrt, meg= 
erősiti és ellenállóvá teszi. Bőrünk egész» 
séges - sportszerűen barna lesz. 

NívMaCrem«: P. O.50-2.20 
Niveo-Oiaj: P. 1.70, 3.50 
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^ o z m e t i Á a i mrítt lenéi 

minaen de 

T 
fôoiayÂoz, ! 

Nézzen a tükörbe Nagyságos Asszo-
nyom, nézze meg gondosan az arcát és 
látni fogja, hogy nine» olyan szép arc, 
amely tökéletes volna. Minden arcon 
van valami hiba, — valami hiány, — ami 
annál inkább észrevehető, minél szebb 
az arc. Külföldön a nagy kozmetikai 
intézetek jutányosán bérletrendszerrel 
gondoskodnak arról, hogy a hölgyek szép-
ségükkel kellőképpen foglalkozhassanak 
és annak üdeségét minél tovább meg-
tarthassák. 

A modern kozmetikai eszközök napról-
napra tökéletesednek. Párizsban a leg-
újabb kozmetikai szenzáció az Orlandi-
arcmaszk, amelynek speciális konstruk-
ciója elérhetetlenül rövid idő alatt teszi 
selyem-simává az arcot. Az Orlandi-
aremaszk megduzzasztja a petyhüdt iz-
mokat s az arcbőr ráncait ezáltal tün-
teti el. , 

A modern arcápdlásnak egyik igen ha-
tásos eszközét kreálta a párizsi Ravou-
cég, a Rózsa rdzóvizet (Aqua rœarum). 

S Z E P L Ő K 
M A v » F O L . T O K 
p o r s e n e s e K 

E L L E N 

C R E M E 
MONTREUIL 

R E N é. 
10NTREUII 

P A R I S 

HZTOS,  
GYORS. 
KELLEMES 

^ P H A T Ó 
MINDENÜTT! 

4HAKTXH HAÚYAROIUZXSOAI: 
. TÖRÖK PATIKA 
B U O A P t S T V l . K l I U l L V U . « , . 

rOuaOSuXviÁAAN KOSMOCHCMU 
„ H O Z .AÛtt£B, H.AÍ,KO0A OU.f. 

u s i t a i Á B A N ; A t r t F E L O -
^ P O T H e K C WICN STÍPHAN» 6 . 

/ • O M A N I X B A N MINBRVA a^rr fay-
fczearAa O«.AOEA PIATA^NIRHS. 

l.'grhsiluvákiábun: Vörtinrák (}A«y«irrliir 
BrnlUlava. Mihály kapunál 

amely a leghatásosabb minden eddig 
forgalomba hozott arcvíz között. 

Ez a két legújabb kozmetikai szenzáció 
már Budapesten van, az egyik legrégibb 
szalónban : Gáog Erzsébet kozmetikai 
intézetében. Az Orlandi-arcmaszkot ebben 
az intézetben alkalmazzák legelőször 
Budapesten, s kizárólag az intézet hölgy-
közönségének bocsátja rendelkezésére a 
Rózsa-rázóvizet, — igen jutányos áron. 

A Gáog-kozmetika bérletrendszere le-
hetővé teszi minden hölgy számára, hogy 
ezt az elsőrendű szalont vegye igénybe, 
a bérletrendszer ára pedig alkalmazko-
dik az 1934-es gazdasági viszonyokhoz. 

A Gáog-kozmetika nemcsak az arc-
ápolás terén elsőrangú, hanem epilatiót 
és szemölcsirtást is az ú j kozmetikai 
vívmányok segítségével, garanciával tö-
kéletesen végez. 

A nő szépsége ma már nem luxus, ha-
nem kötelesség és nem egy társadalmi 
osztály kiváltsága. Mindenki szép lehet, 
ha időt és gondot fordít rá, si gondot 
kell fordítani erre, mert a nő szépsége 
nem véletlen, hanem akarat kérdése. 
Minden nő szép lehet, ha szép akar 
lenni. 

Gáog kozmetikai Intézet, Budapest. 
Múzeum-körút 13. (Telefon 84—3—70.) 

KÉZIMUNKA FONALAK 
SZÍNTARTÓ-SELYEMFÉNYŰ 

Al a r c n n i r í é s , a v a s z i toileftjeit a leg-
l a r M n g l újabb párizsi modellek után 

rendelheti meglepően olcsó áron a most megnyílt 

" divatszalonban 
VIII., Csepregi-u. 2. Tel. 31-6-37 „Soltész 

Szemek kozmetikája 
= Fehér Jolán Kozmetikában 
Bazilikával szemben. Vilmos császár-úti 5a , félem. 
F á r a d t s z e m e l t , szem alatti ráncok, s z a r k a l á b a k , 
kikezelése, szemöldökformázás, tar tó« szem-

pl l lafastés, „make uo." 
Tanítványok kiképzése. 

E s t e 7 - t ő l 8 - i g l e l k i t a n á c s a d á s o k •»-Ii. v . i i . i . . 1 .h— i l — p l r W f p c t e lp fonhe ie l en t é s re 89-3-72 



A hollywoodi filmsztárok között cso-
dálatosan szép és hibátlan teintjéről 
Katherine Hepburn híres. A rövidesen 
világhírűvé lett filmsztár teintjét, egyik 
newyorki kozmetikus orvos diétájának 
köszönheti. A diétáért vetekednek a 
newyorki társaság szép asszonyai. Tit-
kát maga az orvos árulta el, egyik leg-
népszerűbb amerikai magazin számára. 

Hepburn minden hónapban öt napig 
tartó diétának veti alá magát. A diéta 
abból áll, hogy reggel ébredéskor egy 
pohár gyümölcslevet iszik. A gyümölcslé 
készülhet megfelelő szezóngyümölcsök-
ből, de ha ilyen nincs kéznél, para-
dicsomléből is, amit éppúgy, mint a 
gyümölcsöt, vízben kifőznek és azután 
egy tiszta vászonkendőn szűrnek át. 
Hepburn napközben öt vagy hat pohár 
tejet iszik, este lefekvés előtt újra gyü-
mölcslét vagy oranzsádot. Ettől a diétá-
tól állítólag, ha a bőr nem beteg, hibát-
lanul szép. üde és friss teintet lehet 
kapni. 

Kqfósllagaa 
v . , t ipá t -korút 23. 

Szanatóriumi kozmetika 
Dr. Glück szanatórium 

VI., Benczur-utca 4. Telefon : 13-7-31 
I r m m a f i l f a Arcápolás stb., végleges, nem 
JMHJBU^d szálankénti szíreltávolltás. 

Plasztikai sebészet 
Fül-, orrkorrekciók, arc (ránc) fel-
varrás, lógó emlők felvarrása és 
megkisebbltése, hegplasztika stb. 

Prospektussal az igazgatólóg «zolgdl I 

D ö :, Meghívó próbakezelésre 
Ir - s /WV, VÁCI-UTCA 2 1 . - T E L . I 8 6 - 0 - 3 8 

ÚMÓDSZER. - PÁRIZSI ÚJDONSÁGOK 

Nem szabad, hogy kezei 
a fiatalság báját és 
varázsát elveszítsék 

A kozmetika, mint legfrlsebb tudomány, na-
ponként produkálja a meglepd felfedezéseket. 
Ilyen érdekes megállapítás az Is, amit a koz-
metika legnevesebb specialistáinak egyike ál-
lapított meg, hogy a Nlkotez abszolút ártalmat-
lan az arcbőrre, de a cigarettát tartó kézre is, 
amelynek ujjai többnyire megsárgulnak a niko-
tintól. # 

Van már divatos fodrászmühely is, amely 
bevezette a kozmetika komoly vívmányait. 
Orosz Jenő szépségszalónjában (VI., And-
rássy-út 10), a szokásos hajápoláson és haj-
munkákon kívül, a leghatásosabb és legkelle-
mesebb amerikai rendszerű fogyókúrát is tart-
hatják délelőtt »-2-ig. Az Orosz-szalón specia-
litásai még a legmodernebb masszázs, szemöl-
dökirtás, szőrtelenités, tartós szempillafestés, 
szemölcslrtás, esti kikészítés és emaildekoltázs. 
(Telefon 101—07.) 

h o z m e t i h a i 
i n t é z e t e -

Telefon: 119-70. összes 
szépséghibák kezek'se 
Ta. ítvá yok kiképz se! 

linóm és ápolt női kezek minden-
kire különleges vonzóerőt gyakorolnak. 
Ne hagyja, hogy k e z e i a háztartási 
munkáktól, az időjárás miatt , avagy a 
sportolástól természetes bájukat elve-
szítsék, durva és minden szépséget 
nélkülöző munkáskezekké váljanak. 
Pá r percnyi ápolás naponta a meg-
felelő szerrel elegendő arra, hogy 
kezeinek simaságát, fehérségét és 
s z é p s é g é t állandóan megőrizze. A 
Kaloderma-Gelee, a k é z á p o l á s n a k 
ez a különleges szere, megakadályozza 
a kezek eldurvulását és vörösségét, te-
kintet nélkül arra, hogy kezei meny-
nyire vannak háztartásában és foglal-
kozásában a nehéz munkának és az 
utcán az időjárás szeszélyeinek kitéve. 
Kezeinek finomságát és s z é p s é g é t 
állandóan megtar t ja , sőt a már 
repedezett bőrt is egy éjszaka alatt 
s i m á r a és ruganyosra változtatja. 

Fel ülni úlhatatlan 
felrepedezett kezekre. 

k / l L O D E R M A i n I L E E 
a l u x e f t ápvíxisána 

Tubusokban P —'65 és P 1'20 

Az arcbőrt bársonyossá teszi, fényte-
len hamvas külsőt kölcsönöz és egyben 
kiváló alapot szolgáltat a púdernek a 

k 1 L O D I K ^ I l J uss 
Tubusban P 1'40 

F. W O L F F & S O H N - K A R L S R U H E 
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A haj ápolásáról 
Irta: Dr. Földes Mihtósné 

hozmelihus 

A ha j állapota szoros összefüg-
gésben van ,a fejbőrrel, illetőleg a 
fejbőr faggyúmirigyeinek műkö-
désével. Tehát a ha j ápolása tu-
lajdonképpen a fejbőr ápolását cé-
lozza elsősorban. A ha j korpáso-
dása, ami a fejbőr pikkelyes hám-
lását jelenti, már egyúttal bete-
ges állapot, amit kóros hajhullás 
követ ' 

De nem minden hajhul lás jelenti 
a fejbőr megbetegedését. Mert a 
hajnak van természetes kicserélő-
dési folyamata is, aani bizonyos 
zárnú hajszál kihullásával és a 

kihullottak utánpótlásával jár . Ha 
ezen 'kihulló hajszálak száma na 
ponta nem több 40—50-
nél, normális ha j hallás-
ról beszélünk. H a azon-
ban a naponta kihulló 
bajszálak száma na-
gyobb és az utánnövő 
hajszálak csenevészek, 
beteges hajhullá-i-al ál-
lunk szemben. 

Régen tudott dolog, 
hogy fertőző megbete-
gedések, például in-
fluenza, tífruisz után 
nagyfokú hajhullás, sőt 
néha az egész hajzat 
kihullása következik be. 

Az újabb orvosig ku-
tatások összefüggéseket 
állapítanak meg bizonyos hajhullá-
sok és az emberi szervezet úgyne-
vezett belső elválasztó mirigyeinek 
működése között 

Azonban a leggyakoribbak azok 
a hajhullások, melyeknek előzetes 
tünete a fejíbőr korpásodása. A ha j 
célszerű ápolása éppen ezért elsősor-
ban korpásodást kell hogy megszün-

tesse megfelelő haj . 
illetve fejmosás ut-
ján. A túlságos hi-
deg vízzel való fej-
mosást kerüljük. A 
megmosott ha ja t 
először meleg törül-
közővel szárítsuk és 
csak azután tegyük 
ki a levegő és a nap 
szárító hatásának. 
A különféle elek-
tromos szárítóké-
szülékek túlságosan 
kiszárí t ják és töré-
kennyé teszik a ha-

( Angelo fotók) j a t . 

A fejbőr koipád-
zását eddig általá-
ban szappanos fej-
mosásokkal, külön-
féle ha j szeszekkel 
és hajkenőcsökkel 
igyekeztek megszüntetni. Pedig a 
túígyakori fejmosás izgatja a fejbőr 
faggyúmirigyeit és azok több zsira-
dékot termelnek, fokozódik a korpá-
sodás. 

A gyógyszerek közül a kén az 
a .régen alkalmazott szer, amely a 
faggyúmirigyek működéséi csök-
kenti és így megszünteti a fejbőr 
korpásodását Azonban az eddigi ké-
nes h a j ápolószerek, melyek rázóke-

verék vagy kenőcs for-
májában tartalmaztak 
ként, nem voltak teljes 
mértékben a modern 
ember kifinomult ízlé-
sét kielégítően alkalma-
sak a ha j ápolására. 

Az újabban forga-
lomba hozott szabadal-
mazott »Sulfamyl« kén-

. shaanpoon egyesíti ma-
gában a finom, jól hab-
zó fejmosó-szappan tisz-
tító és a kén zsírtala-
nító és dezinficiáló ha-
tását. Nagy előnye, Ihogy 
finom kéntartalmánál 
fogva gyógyító hatású 

a faggyúmirigyekre és hajhagy-
mákra. ; A tapasztalatok szerint a 
fejmosások számának az egyénhez 
kell igazodnia. A legtöbb esetben 
hetenként kétszer való fejmosás a 
kellemes illatú »Sulfamyl« kén síi am-
poonnal már. rövid használat után 
megszünteti a fejbőr zsírosságát, 
korpádzását és a következményes 
hajhullást. 

Fontos, hogy a korpádzási folya-
mat kezdetén, mely sokszor évekkel 
megelőzi a hajhullást, már haszná-
latba kerüljön a korpádzó hajhul-
lás speciális ellenszere, a »Sulfa-
myl« kénshampoon. 

A korpádzó hajzsírosság és a 
következményes hajhullás k e z e i é - ^ 
sére alkalmas a »Sulf 1 -
(1er is. Ez a száraz 
ténik, hogy a szétvá-
lasztott hajtinosek közt 
a kénpúdert uj jaink he-
gyével masszírozzuk be 
a fejbőrbe. A kúra tar-
tama pár hét. 



Milyen a tavaszi frizuradivat! 
Ez bizonyára minden hölgyet érdekel. Hogy 

mértékadó helyről kapjunk információt, felkeres-
tük Wéber mestert, az előkelő hölgyközönség ked-
velt fodrászát, Dorottya-utcai »műtermében«. A 
Mester csak nehezen tudott néhány pillanatra sza-
badulni és a kővetkező felvilágosításokat adta: 

— Tavaszi frizuradivat-újdonságaim a napokban 
érkeztek meg. Továbbra is a növesztett ha j do-
minál, de az eddigitől eltérően, az első és hátsó 
felsőhajak rendesen rövidek, csupán a nyakban 
1—2 lökni, vagy egészen lezser rollni a dívái. 

Szinben a bronz és hamvasszfike dominál. A 
Mester bemutatta számos oklevelét és diját, me-
lyeket külföldi versenyeken nyert. 

1829-ben: Párizsban, tartóshullám; 
1931-ben: Münchenben, tartólhullám; 
1932-ben: Párizsban, hajfestés; 
1933-ban: Párizsban, hajfestés. 

Ezek a dijak és oklevelek, valamint a Buda-
pesten elnyert számos első dij bizonyítják, hogy 
Wéber mester tényleg mestere a szakmájának. Az 
előkelő világ hölgyközönsége elismeri és méltá-
nyolja egyéni frlzurakreációit és szakképzettségét. 

W F R F P v " Dorottya-utca 8. V V U D L . I \ T e |e f o n . 82-1-28. 
az előkelő világ fodrásza 
és frizurakreálója. 

SALON-ban 
A kozmetikai kezelés ma már bizalom kér-

dése. A modern kozmetikai eljárások úgyszól-
ván minden szépséghibát rapid módon éa utó-
hatások nélkül végzik el, természetesen ezt 
az eredményt csak akkor lehet elérni, ha nagy 

gyakorlattal és tudással biró kozmetikus végzi. 
Ilyen kozmetikai intézet TOLNAI BRZSI koz-
metikai szalónja, Budapest, Rákóczi-út 32 
(telefon 81-6-56), ahol bárkinek díjtalanul szol-
gálnak tanáccsal. 

száraz és 
hydrogén 

fejű 
hampoon 

Pollák Sarolta közismert kozmetikus leánya: 
SAUER FRICI, külföldi tanulmányútjáról visz-
szatérve, készséggel áll a m. t. hölgyközönség 
rendelkezésére Pollák Sarolta kozmetikai inté-
zetében, Budapesten, Andrássy-út 82. I. Tele-
fon: 187—98. 

A Newyork-palotában, Erzsébet-kőrút 9—11, 
megnyilt az újonnan berendezett és legkorsze-
rűbben felszerelt Elektro-kozmetlka, melynek 
modern berendezése látványosságszámba megy. 

Hosszú, csillogó szempillákat, mélytüzű sze-
meket varázsol a Yesso-Henna. Mindenütt 
kapható. 

hennával fest 
megbízhatóan, ôlrontott, elfestett hajai rendbeho3. 

(Rák 'ócy-út 57. sjám. — Áfak leszállítva! — fTelefon: 44-1-78. 
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Az> ásv&wji otafak é$ zsícok szecept is foubw-
sáfya a UawMeiikábai* 

Az emberiség történetével egyidős kozmetika évezredek folyamán 
megr-zám 1 álhatatlan tömegét produkálta a testi szépség érdekében előál-
lított komoly értékű kozmetikumoknak és úgynevezett »csodaszereknek«. 
A különféle szerek között mindig a nagy hangon hirdetett »biztoshatású« 
csodaszerek voltak túlsúlyban s csak az utolsó évtizedek tudományos 
sízakorvosi kutatásai teremtettek a nagyközönség részére olyan meg-
nyugtató helyzetet, hogy napjainkban a szakszerű testápolás indoko-
latlan komoly létjogosultsággal, veszélytelen és hatásos támasza lett a 
testi kultúra rajongóinak, nőknek, férfiaknak egyaránt. 

A számtalan szépítő-, kendőző- és ápolószer mindenkor valamely 
vivőanyag (kenőcs, olaj stb.) ú t ján kerül a bőrfelületre s ezért ma már 
— nagyon helyesen — nemcsak a hatóanyagok alkalmazása, hanem az 
azokat a bőrfelületre jraittató vivőszerek mineműsége is oly fontos té-
nyező, hogy megválogtásukat figyelmen kívül hagyni nem lehet Tu-
dományos kísérletek igazolják, hogy a növényi és állati anyagokból 
készült kenőcsök gyorsan romlandók, avasodásuk által hasznavehetet-
lenekké válnak s a bőrre alkalmazva különféle bajokat is előidézhetnek. 
Éppen ezért került előtérbe a teljesen semleges ásványi termékek (ola-
jok, vaselinek, paraffinek stb.) alkalmazíása, mert amellett, hogy 
hatóanyagokat a megfelelő helyre jut tat ják, magát a bőrfelületet egy-
általán nem támadják meg, teljesen ártalmatlanok, sőt kimutathatóan 
puhító, frissítő és finomító hatást gyakorolnak. 

A mai magas tudományos színvonalon álló ásványi-olajtechnikai 
és kémiai eljárások olyan olajokat, vaselineket és paraff inokat termel-
nek, melyek maguknak általános szakorvosi elismerést biztosítva, nél-
külözhetetlen anyagai, segítőeszközei lettek a szónak igazi és tudomá-
nyosan értelmezett kozmetikájának. 

Vezetőszerepet biztosított magának az ásványi eredetű kozmetikai, 
anyagok (olajok, vaselinek, paraffinolajok) előállításában a világszerte 
közismert Shell Kőolaj r t »Elixol« fehérolajosztálya, melynek külön-
féle gyógy- és kozmetikai vaselinjei úgy a tudományos szakkörök, 
mint a nagyközönség kívánalmait a legmesszebbemenőleg kielégítik. 
A Shell bórvaselin bársonyos bőrfelületi puhaságot biztosító finom-
sága, a zinkvaselin enyhe szárító és fehérítő készsége, a Baby krémnek 
a bőrre gyakorolt üdítő, frissítő hatása, kozmetikai olajainak (folyé-
kony brillantinok, massage-olajok) finomító és desinficiáló képességei 
olyan tényezők, melyek nagy fontossággal kell, hogy bír janak a testi 
iideségüket gonddal ápolók számára 

A helyes és körültekintő előrelátással megválogatott kozmetikai 
szerek nemcsak előidézői az eredményes hatásnak, de egyúttal védő-
eszközei az; esetleges kellemetlen utókövetkeaményekkel járható leg-
különfélébb bőrbajoknak. 

SHELL MINERAL OIL Co. Ltd 
ELIXOL 

fehérolajosztálya 
BUDAPEST 

V . , ALKOTMANY-UTCA 18; 
Telefont 23-3-10 
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KRÁNITZ 
Tartós ondulálás, 
géppel és gép nélkül 
I nec to h a j f e s t é s 

H Ö L Q Y F O D R Á S Z N Á L 
Budapest, IV., Párizsi-utca 5 

l e g ú j a b b d i v a t ú 
színházi, báli, 

• estélyi frizurák 
= elkészítése 

A nők már valóságos művészei a koz-
metikának. Nem produkálhat olyan ú j 
ötletet, friss megoldást, meglepő kom-
pozíciót a divat, amit a hölgyek a leg-
rövidebb időn belül el ne sajátítanának. 
A mai divathölgy életében tulajdonkép-
pen alig van komoly kozmetikai pro-
bléma és nem okoz gondot, nem ütközik 
nehézségbe az, hogy egyik bálon aranyló 
szőkén, a másikon már carmeni feketén 
jelenjen meg. A színek rabszolgái lettek 
a divathölgy ízlésének és szeszélyeinek. 
Ês a hölgyek ki is használják ennek az 
uralomnak minden gyönyörűségét. A 
divathölgy festi a haját, a szemöldökét, 
szemívét, arcát, ajkát és újabban talán 
legjobban a körmeit. Ezüstlamé ruhá-
hoz ezüstíkörmöt visel az elegáns dáma, 
arany laméhoz arany körmöt használ, 
vörös a ruha, vörös a köröm, kék a toa 
lett, kék a köröm is. Azelőtt a toalett 
színével megegyező színű sál, kendő, 
kézitáska, vagy könyvfedél egészítette 
ki a színgarnitúrát, ma a köröm. 

A nők minden kétséget kizáróan sze 
rétik ezt a színrapszódiát, de vájjon 
szeretik-e a férfiaki 

Megkérdeztük néhány írótól, festőtől 
és színésztől: hogy tetszik nekik a női 
köröm nagy színvariációjat 

Alább adjuk a válaszokat: 
Gróf Batthyány Gyula: A körömfes-

tés divatját érdekesnek tartom, mert 
nagy visszahajlási jelent a mult felé. 
Egyiptom hölgyei festették néhány ezer 
évvel ezelőtt a körmeiket. Ha így hala-
dunk visszafelé, egyszer biztosan elju 
tunk útközben a festékmentesség korá-
hoz is. Ezért szeretem a festett körmö-

ket. Egyébként nagyon sok olyan höl-
gyet ismerek, akinek még sohasem érin 
tette festék a bőrét. Ezek így gyönyö-
rűek. Viszont rengeteg olyan hölgyet is-
merek, akit még sohasem láttam festék 
nélkül. Ezek így szépek. Általában azt 
hiszem: a szép nő festékkel is, anélkül 
is szép. 

BOURJOIS 

Púder és krém 
a szépségápolás 

legfontosabb kellékei 

CLEANSING CRÉME BOURJOIS : 
Lefekvés előtt cleansing crémmel mossa le 
arcáról a pórusokba lerakódott tisztátlan-
ságot. Figyelte meg, hogy csak a BOURJOIS 
SOIR DE PARIS CLEANSING CREME használata 
által tudja arcbőrét a pörsenéstől megóvni. 

VANISHING CRÉME BOURJOIS : 
Púder alá használva, üde, fiatalos hamvas arc-
bőrt varázsol. 

POUDRE SOIR DE PARIS BOURJOIS: 
A leheletfinomságú púder a bőrének és egyé-
niségének megfelelő divatos szinekber. 
Kérjen minden szaküzletben BOURJOIS SOIR 
DE PARIS készítményeket. ' 

May 
Moylan 
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ö r ö k k é azdke marad a Fake ta fe jü Hidrogé-
néi Shampoon által. Ingyen hajfényesí tövel 
mindenütt kapható. 

„MARGÓ" FILLÉRES KOZMETIKA 
H a f i a t a l s á g o t , s z é p s é g e t a k a r , ke resse f e l 

MARGÓ KOZMETIKÁT 
Ü l l ő l - ú t 1 4 . I I 4 . C a l v i n - t é r T e l : 3 1 - 6 7 5 

Mélyen leszállított árak ! Filléres bérletrendszer 
Hogy a romlott fogak milyen Letegségekot 

okozhatnak, igen kevés ember tudja . A rossz 
fog nemcsak emésztési zavarokat okozhat, de 
a genyes gyul ladás Igen sokszor oka minden-
féle izületi gyul ladásnak, ftppen ezért min-

Hölgyeim / 
Szeplős bőrök kezelését már most kell elkezdem. 

, Modus'' Uo>zu*etiUa 
" J € eredmenyt bizto-

sítja. Tökéletes, modernt amerikai rendszerű 
szépségápolással elhanyagolt, elrontott boréi 
rendbehozza. Díjtalan tanácsadás házi ápolásra 

levélben is. {Válaszbélyeg.) Vilmos császár-ál 20 
denkinek sa já t egészségével szemben köteles-
sége fogait nemcsak ápolni, hanem a romlást 
előzetesen megakadályozni . A HYPEHDENT 
szájvizeszencla a legtökéletesebb fogóvszer, 
mert megakadályozza a fogak romlását , meg-
telel a legmodernebb gyógyászat i követelmé-
nyeknek . A HYPERDENT-eszenc iá t orvosok 
a j án l j ák . 

I L E K Ï R O -
IfOZraETIKA 

New-York palota 
ErzséDel-hOrűI 9. sz. 

T e l e i o n : 39-0-10. 
Lift díjtalan. 

Legmodernebb szépség-
ápolás. Tanítvány- és laboratorlumkiképzés 

Magas nivó, alacsony árak 1 

Farkas Imre: A körömfestéwt azért 
szeretem, mert —- divat. Ha a hölgyek 
egy szép napon lemondanak a köröm-
festésről, akkor nekem is a festetlen 
köröm lesz a legszebb. A nő különben 
csak festve tetszik, mert ehhez már na-
gyon hozzászoktam. 

Gábor Móriéi A körömfestést nem tar-
tom hosszúéletű divatnak, mert nem szép 
és főleg nem ízléses. A festés maga el-
engedhetetlen kelléke a mai nőnek. A 
színek hozzátartoznak az egyéniségéhez. 
A sápadt és sovány ú j generáció, amely-
nek a nádszálnál is vékonyabb alak az 
ideálja, kénytelen kölcsönkérni az élet 
színét. 

Herman Lipót: A körömszínezést na-
gyon érdekes divatnak tartom. Frissé és 
finom vonalúvá teszi a kezet. Csak ép-
pen a színek ellen emelek néha-néha ki-
fogást. Az aranykörmöket például nem 
szeretem, mert az arany színt sehogy-
setn tudom beilleszteni a test színei közé. 

Jávor Pál: A körömfestés egészen más 
elbírálás alá esik, mint például az arc 

felsödraskóczi Szlávlk Isvánné S r ^ ' é 
József kőrút 45 (Barosskávéház épület). Tel. : 34-2-01. 
A legmodernebb kozmetikai eljárásokra berendezve, 
méltányos árak. T a n í t v á n y o k k l k é p r é a e . 

Szépségápolás Mme S z e i z l n g 
85 éve lenállá Intézetében 

IV., Régi posta-utca 12. II. 3. Telefon: 89-5-37 

T Ö R Ö K M A N C I 
Modern kozmetika. Mérsékelt árak. 
T a n í t v á n y o k k l k é p a é i a . 
V., V É C S E V - U T C A 4 . « Z . 

J U l l f l néhány hét alatt visszaadja 
w « petyhüdt kebel teltsé-
gét és ruganyosságát. — Dr. med. Funke 
ezt í r j a : „Az Önök Junója a női kebel párat-

lan erősítője". Ara 8-— pengő 

Török Patika külön kozmetikai osztálya 
Budapest , VI. kerület, Király-utca 12 

Képviseli a Schröder-Schenke Wien, Berlin, 
Zürich gyártmányokat 

Dr. B i e r t a n á r 
rendszere után készült 
külsőleg használandó 

«JOLI 
F E M M E 

l e s s anélkül, hogy a t< 
Ara 16. 

teltség híján 4 - 6 hét 
alatt betegség, gyer-
mekágy folytán be-
eset t v a g y fejlet-
len kebel iámét 
kemény é s telt 
: vagy csípő erősödnék 
pengff 



festése. A köröinfestés érdekes. Tetszik. 
Nem szeretem viszont, ha a nő a púderen 
kívül más szépítőszert is tesz az arcára. 

Karinthy Frigyes: A nők a divatban 
sohasem kérdezték meg a férfiak véle-
ményét. Nem kérdezték a bukjel szok-
nyánál, nem kérdezik a körömfestésuél 
sem. Nekik tetszik, tehát csinálják. Ne-
künk kötelességünk elfogadni. Nem vi-
tatkozom. 

Hunyadi Sándor: A festett köröm: 
futóhomok. Majd elmúlik. Ahogy a 
hosszú haj, a krinolin, a míder, tehát a 
divat néhány kényelmetlen rekviziturna 
is kiment a divatból. A nők alakja mí-
der nélkül is jó. Ugyanígy rá fognak 
jönni a nők arra, hogy a köröm festés 
nélkül sokkal szebb, mint lilán, barnán 
vagy pirosan. 

Mészáros Ervin: A körömfestést csak 
szezóndívatnak tartom. Sokkal kényel-
metlenebb divat annál, semhogy a nők-
nek türelmük lenne sokáig bíbelődni 
vele. Ami szép az arcon, még nem biz-
tos, hogy szép a körmöm is. Az arcfes-
tés széppé tehet, de a körömfestés fel-
tétlenül túlzás. A túlzást pedig éppen a 
szépség érdekében kerüljük el. 

Törzs Jenő: Akinek jól áll a festett 
köröm, az fesse a körmét, akinek nem 
áll jól, ne fesse, még akkor se, ha a di-

vat ágyúkkal akar ja is erre kényszerí-
teni. A nő legyen szép, festve vagy fes-
tés nélkül — mindegy. Fő, hogy szép 
legyen. 

Először az alap ^ 
szint kell feltenni 

(Foto: Metro) 



LXIX. 
ÁLTALÁNOS 

AUKCIÓ 
28-án d. e 10-'/.í. feb-

ruAr 25-An és 2î-én d. e. I0-V.2 és d. u. 4—v.8 órák kOzOtt 
ÁRVERÉS 1934 március MOI 14-1«. naponta v.4 órai kezdettel, 
v a s á r n a p o k o n n i n c s á r v e r é s . 
Á R V E R É S R E K E R Ü L N E K : 
Műbecsü festmények, szobrok, rajzok, 
porcellánok, k e l e t i s z ő n y e g e k , 
művészi és közhasználatra szánt 
bútorok, ékszerek, k é z i m u n k á k , 
keleíázsiai tárgyak és k ö n y v e k . 
KATALÓGUS A HELYSZÍNEN 1-50P-ÊRT KAPHATÓ 

Sajnos, nem igaz. Minden híresztelés 
hazugság. Még mindig nem divat a mo-
lett. Pedig egy-egy rövid újsághírnek 
olyan visszhangja van, akár csak a leg-
szenzációsabb politikai eseménynek. Tár-
saságban asszonyok egymás között rög-
tön megtárgyalják. Hallottad! Már mo-
lett a divat — ésí ihamar majszolni kez-
denek valami édességet. De vigyázat! A 
molett nem divat, és édességet nem lehet 
enni. Sőt. A tendencia — sajnos — vál-
tozatlanul sovány, kifejezetten sovány-
divatot jelez. A testhez simuló, princess-

Távbeszélő : 
87 — 9 — 6 5 

rnhák teljesen kiadják az alakot és csep-
pet sem kívánatos, ha a csípőn éa com-
bokon zsírtömegek látszanak. 

A kövér és előnytelen alakért nem a 
férfiak tesznek szemrehányást, hanem a 
szabónői. Minden nő a szabónőjénél és 
sohasem a férfi társaságában fogadja 
meg, hogy fogyókúrát kezd. Azt mond-
ják. '(ez is csak enyhe vigasz) hogy a 
férfiak titokban a molett nőket szeretik-
Ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, a 
valóság — sajnos — az, hogy a molett 
nő sohasem lehet divatosi, sohasem lehet 



IGAZ 
«legâns, tehát sikereit legfeljebb csak 
egészen speciális egyéni eseteKben arát-
ha t ja ég nem általánosan. 

Én ahányszor ú j ruhát rendelek, any-
nyiszor határozom el, hogy holnap fogyó 
kúrát kezdek. Ez a holnap már évek óta 
kitolódik és a halogatást a leggyönyö-
rűbb ruhák sínyük meg. Ahányszor pró-
bálok, annyiszor hallom, a »ie kell 
fogyni/« a zmért nem• fogy leli felklál -
táaokat. 

Dohát lefagyni nem könnyű. Nem ma-
radt más hátra, mint a lefagyást vala-
miképpen markírozni. Ehhez pedig égyet-
lon segítőtárs a fűző. Igaz, ma már azok 
is hordanak fűzőt, akik abszolút kar-
csúak. légiesek és kifogástalan alakúak 
(milyen kevés van ilyen), mert a fűző 
bázisa a testhez simuló ruhának. A ruha 
szebb esésű, jobban kifekszik, flia fűző 
van alatta. 

Mégis a legtöbb nő a fűzőt az alak 
korrekciója szempontjából viseli. Hogy 
mennyi vesződség, mennyi gond ós meny-
nyi kellemetlenség van a fűzővel (nem 
a finom kis keskeny rózsaszínű harisnya-
tartóra gondolok, hanein a monumentális 
komplikált szerkezetű kombinéfűzőre) 
Kincs az a versenyló, amelyiken annyi 
isiráng, csat. gomb, gumi van, mint 

egy kövér nőn, aki de-
rékig dekoltált estélyi-
ruhába öltözik. A váll-
pánt kilátszik oldalt* 
a kivágás kilátszik 
hátul, a harisnyakötő 
gombok kilátszanak 
elől és oldalt, a has 
kidomborodik. Ször-
nyűség! A legtöbb nő 
minden nagy öltözkö-
désnél, amikor a tükör 
előtt megáll és látja, 
hogy bizony az alakja 
nem olyan, mint ami 
lyennek lenni kellene, 
megállapítja, hogy a 
t'űző förtelmes, pocsék. 
Holnap más fűzősnő-
höz megy. 

önvallomás: én ma-
gam is kipróbáltam 

már egy egész regiment fűzőt. Hiába. 
Ha az alak rossz, p. fűző is rossz. Nem 
lehet mindent ezektől a kis ártatlan, ró-
zsaszín selyem- és gumidaraboktól várni. 
A legtöbb nő végső elkeseredésében a 
gumifűzőhöz fordul. Ez mikor ú j és fel-
veszi, legalább jól szorít. Viszont úgy 

RÉVNÉ 
MAJDÁN LENKE 

Modern kozmetikai intézete 
IV. ker., Calvin-tér 2. I. 3. sz. — Telefon : 84-4-85. 
46.414 933 K. M. rendelettel engedélyezett haj, lencse 
és szemölcs végleges eltávolítása villannyal. Quarz-
kezelés. Karakter szemöldök. — Tanítvány kiképzés 

EDIT KOZMETIKA 
legmodernebb szépségápolás. — VII., Erzsébet-körút 

=14. földszint 3. — Tanítványok kiképzése. 

Fogyókúra — tejjel 
(Foto Fox) 

GYÖNGY 
az az arc, ^ P 7 melynek szép a 

TEINT JE 
Dr. Lahmann hámlasztó kú rá j a tizennégy nnp 
alat f-l tfinő eredményt niutnt fel. Garancia mel-
lett altUntet az arcról mind'en t isztátalanságot, 
szeplő«, pat tanást , mitessert , barna , piros folto-
kat, láncokat . Eltávolít a n bfirt fényessé tevő 
zsírt. Már a kúra első napjaiban feltűnően szebb 
a tej nt: csodálatosan fehér és fiatalosan friss. 

At-a 14.— PE3VGÖ 
Schröder Schenke Wien, Berlin, Zürich, Bra-
tislava. Képviselete: TÖRÖK PATIKA killiin koz-
metikai osztálya. Budapest , Iviná;y-utca 12. szám 

A félhosszú h a j d ivat ja előtérbe helyezi a 
hullámos ha ja t , tehát sohasem volt aktuál isabb 
a hölgyek számára a tartós ondolálás, mint 
most. Igen sok hölgy azért tartózkodik a tar-

Tavaszi s z é p s é g á p o l á s 
B o k r o s kozmetikában 
Legmodernebb alapon. IV., Petőfi Sándor-u. 6, félem. 
Telefon 88-0-34. Tanítványok kiképzésé! 
tós ondolálástól, mert kényelmet lennek és fá-
radságosnak tar t ja átesni a géppel való tartós 
ondolálás kel lemetlenségein. A modern fodrá-
szát már ezen is tud segíteni, már gép nélkül 

Dr. Nagy Mihályné 
l / m m n t i l / i i j v - - Upót-körúf 16. Telefon: 221-78. 
K O A m c l I K d J a . Tanítványok tökéletes kiképzése. 
is éppoly eredményesen tudják előállítani a 
tartós ondolálást, mint géppel . A gépnélküli 
e l já rás természetesen kényelmesebb, a hölgyek 
szívesebben veszik igénybe. A Belvárosi hölgy-

Maya kozmetika 
a mode rn níík s / .épségot thona. 
Speciál is kozmet ika i keze lések 
B u d a p e s t , T e r é z - k ö r i i t 5 2 s z . 

fodrászszalón mindkét e l járássa l a legtökéle-
tesebben végzi a tartós ondolálást, Budapei t , 
Váci-utca 27—29. szám alat t . 

P E D I K Ü R 
villanygéppel a 
legtökéletesebb 
eredmértnyel jár 

G R E P P M A Y R J. 
svájci lábápolási 

maintétet 

Budapest, 
VI., Teréz-
4 0 - 4 2 II . e m . 5 . 
E lőj egyezés : 
Telefon: 28-6-72. szám 



nyomja a gyomrot és a 
hasat, hogy meg kell ful-
ladni alatta. De a has la-
pos és a csípőkön többé-
kevésbé eltűnik a háj. Saj-
nos, a gumi bármilyen 
finom, lassan-lassan kitá-
gul és a történet kezdődik 
élőiről. 

Mit jelent gumifűzőt ̂  
viselni? Olyan to rnagya / 
korlatot és olyan gimnasa 
tikát, amilyenhez hasonlói 
meg a legelszántabb torná-
szok sem végeznek. A fű-
zőn nincsen slicc, mert a 
ruhán az is keresztül lát-
szik. Bel-8 kell bújni. Ha 
m öltözködés délután tör-
ténik. akkor még csak 
hagyján. Mert egy-két sze-
mély segédletével valahogy 
mégis csak be lehet gy^ 

A SZEMPILLÁKAT KÉTSZER 
OLY HOSSZÚNAK 

tUnetet éa selymes fényes-
nek mutatja, mélytüzű 
szemeket v a r á z s o l a 

YESSO-HENNA 
Abszolút ár ta lmatlan. — 
Eső és könnv nem viszi le. 

Mindenütt kapha tó . 

müszülni a felesleges hús-
és zsírtömeget a gumi-
abroncsba. De reggel, für-
dő után! Hát erről a bor 
zalomról azoknak, akik 
nem ismerik, jobb nem be-
szélni. Akik pedig ismerik! 
Felesleges minden szó. 

, Ha már most a fűző fent 
.'"van, remek, kitűnő, leg-
feljebb csak »az anyag 
Meni vész el« teória alap-
ján körösikörül a derékon 
buggyan ki a felesleges 
há j egy kevéssé. De a leg-
több nő elkerülhetetlen 
módon eszik is a fűzőben. 
\ gyomor megtelik, a fűző 
jobban feszül. A viselet a 
lehető legkellemetlenebb. 
De mindenki szívesen' át-
-.óenvedi, mert azt hiszi, 
hogy a kövérség mégis ke-

vc.-„by látszik, mint különben. 
Vájjon mi jobb? A fogyókúra, vagy a 

gumipáncél? A fogyókúra olcsóbb. A 
gumifűző viszont elnézőbb. Egy-két In-
dianer, .lceyés libamáj és az alak estére 
még mindig olyan, mint annakelőtte. 

F R I S S T E J S Z Í N -
N E L G Y Á R T O T T 

TEJSZÍNSZAPPAN 

A DŰTOBCSARNOK SZÖVETKEZEI 
l / l í n i l C Í T Á C JÓZSEF-KÖRŰT 28. SZ. I l i / I l i i l \ l I / i % alatti 35 éve fennálló mintatermeit megszünteti 

Rcmch hívltclfl műbúíoroh 
14 hálószoba, 
16 e b é d l ő , 8 úriszoba, külön-
böző modern kombinált szobák, 
heverők, ülőbútorok, k o n y h á k 

KIÁRUSÍTÁSA 
AH VI C f T l l C> Február 12-től kizárólag hétfőn 

K Í J 3 1 I i l J . és szombaton délután 3 - 6 óráig 
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e n * 

Ami még 
Tokióban is 

O o t o ^ 0 8 t tó«*" 

tetszik 
Dorothea Wieck és Hertha Thiele 

játsszák »Az örök rejtély« című 
film főszerepét. Egyszerre és ugyan-
abban a filmben tűnt fel ez a két 
érdekes művész két évvel • ezelőtt, 
amikor első filmjük, a »Lányok az 
intézetben« hónapokon keresztül sze-
repelt nagy s'ikerrel Európa legelőJ 
kelőbb mozijainak műsorán. i 

Ez a siker úgylátszik ös&zekötötáe 
a két filmsztárt, mert az Örök rej-
tély-ben is együtt játszanak és hogy', 
első szereplésük óta mennyit fe j lőd j 
tek, azt legjobban az bizonyítja,) 
hogy mostani fi lmjük a milánói: 
nemzetközi film.verse.nyen aranyi 
érmet nyert. Az elmúlt három é v j 
ben »Az örök rejtély« volt a negyfe* 
dik olyan film, amelyet még a to-
kiói mozik is bemutattak. Ott is 
tetszett.-

.Viktor és Viktória« című 
filmben 

(Capitol—Omnia) 

Friede! Pizetta 



A debreceni Csokonai-szín-
ház eredeti bemutatót adott 
»Két kicsike szoba« cím-
mel. Bende László és Kré-
mer Ferenc Írták az ötletes 
szövegkönyvet és Bethlen 
B. László a rutinos muzal-
kát . A debreceni közönség 
szívesen fogadta a helyi új-
donságot és sokat tapsolt a 
szereplöknek: Biharinak, 
Hajnalnak, Eöry Klárinak, 
Lányinak, Kormosnak, Só-
lyomnak, Hódinak és Fá«-

kertl Macának 
(Foto Qisser) 

X. Y. OKLEVELES MÉRNÖK. LEVÉL: Egy 
életsors. 

VÁLASZ: Uram! Rendelkezésére állok. Ké-
rem, hívjon fel azonnal deliért szállóbó l laká-
somon és addig semmi irányban ne cseleked-
jen semmit, amíg velem nem beszélt. Talán tu-
dok használni önnek. 

DAVOS. LEVÉL: Ez a megerőltető hajsza a 
siker, a karrier után, ez az erőnkön felül való 
élet fáraszt, megemészt, amellett egészségileg 
sem vagyok rendben . . . 

VÁLASZ: Az önök jelenlegi életmódja, va-
lóban oktalanság. De ha ön ezt ennyire be-
látja — miért nem mondja el az édesmamájá-
nak? Lehetetlen, hogy ő ezt be ne lássa. 

EGY LEÁNY — CLUJ. LEVÉL: Tavasszal 
szeretnék találkozni, kedves szerkesztő úr. ön-
nel! 

VÁLASZ: Akkor az ősszel találkozna! . . . 
•CSAK PÉNZÉRT.« LEVÉL: Egy házasság 

Akadályai. 
VÁLASZ: Nem lehet Itt habozni és Inga-

dozni. Az ön feladata: őszintén föltárni a je-
lenlegi helyzetet, még akkor íb, ha csaknem 
bizonyos, hogy ez az anyagilag megváltozott 
helyzet a házasság tekintetében Is megválto-
zott helyzetet teremt. Fölösleges ezekkel a di-
lemmákkal kínoznia magát, amit sa já tmaga 
teremt magának. Vagy-vagy. És nem mindent 
egy kockára föltenni: jövőt, reménységet, 
m i n d e n t . . . az élet a bátraké, a cselekedni 
akaróké. 

ÉRDEKLŐDŐ. LEVÉL: Mondják, hogy szép 
verseket írok. Mielőtt beküldeném, megkér-
dem: érdemes-e foglalkozni egyáltalán ma-
napság versírással? 

VÁLASZ: Ritka Intelligen« kérdés és ritka 
intelligens levél. Én mondom önnek: nem ér-
demes! Manapság a verselést olyan tökélyre 
vitték és maga a műfaj annyira háttérbe szo-
rult, hogy csak egy lánglelkü óriás rázhatja 
föl ismét a közönyt, amit a versírás iránt érez 
a mai közönség. Ez a zseni pedig nem tőlem 
fogja megkérdezni, hogy irjon-e verset, avagy 
nem? 

VÁNDOR és M. J . I. LEVÉL: Írások. Ver-
sek és próza! 

VÁLASZ: Nekem a prózai dolgozatok Jobban 
tetszettek, bár M. J . I. verseiben is sok szép-
séget láttam. A sanremói éjszaka színes! A 
legjobb a »Lépyok az Iskolaóra után«. Ez pom-
pás megfigyelés. Az ön Írásával nem úgy van 
a i ember, mint a cigarettás ember az »Egy 
cigaretta« cimű ki* krokijában. Nemcsak az 
»első slukk« kitűnő. 

EGY SZOMORÚ KISLÁNY. LEVÉL: ö t év 
alatt (én 22 éves vagyok, ő 25) semmi örömöm 
nem volt mellette és semmi boldogságom, csak 
az, hogy nagyon szerettem. És 6 is szeretett 
engem! 

VÁLASZ: Ez éppen elég. Ami az illető úr 
magaviseletére vonatkozik, arranézve csak egy 
tanácsot adhatok: álljon ön egy kicsit a sar-
kára . Ne legyen olyan túlságosan jó, ne legyen 
olyan túlságosan engedékeny. Ha a férfiak lát-
ják, hogy a nő tud fölényes lenni (olykor!) tud 
haragudni, sőt tud energikus lenni — akkor ők 
is rögtön kisebbek lesznek. A gorombaság — 
olykor szerelmet jelent. Próbálja meg, legyen 
maga is goromba, — mar úgy értem, utasítsa 
vissza energikusan a gorombaságot. Mert egy 
dolgot elárulhatok magának: a férf iak alap-
jában véve azzal a nővel szemben, akit szeret-
nek, — olykor szeretnek: kisebbek lenni! 

EGY CIGARETTA. LEVÉL: Bttn, hoèy elfo-
gadtam? Hibáztam? 

VÁLASZ: Azzal hibázott, hogy ilyen intenzí-
ven gondol erre az apró jelenetre. 

SZEGÉNY EL VÁLT. LEVÉL: Leírom az éle-
temet. Kérem tanácsoljon. 

VÁLASZ: A másik részről — bármily kegyet-
lenül hangozzék is — bebizonyosodottnak lá-
tom a felszlnességet, a semmibe se vevést. 
Nagyon kérem, a saját érdekében kérem: 
okuljon a múlton és ne adja át magát egész 
szivével ennek az érzésnek, amely könnyen 
végzete lehet. 

JOLLY-JOKER P. K. R. LEVÉL: öntől 
várom a segí tséget . . . 

VÁLASZ: Szívesen, de nem értettem meg 
tisztán: mit akar? t r j a meg, kedves, még-
egyszer. 



V. S., DEBRECEN. L E V E L : Filuiszeenárlum 
iránt való érdeklődés. 

VÁLASZ: Tessék közvetlenül a szakérdekel t , 
séghez fordulni. Csak annyit mondhatok önnek, 
hogy : lámpással keres ik az érdekes éa jó f i lm-
szcenáriumokat . 

ZONGORA-PARTI. L E V É L : »Mikor elő-
ször hozzánk jött, boldogan hal lgat tam, inert 
natO'on szépen zongorázik, de most, amikor be-
érkezik hozzánk, se szó, se beszéd, csak leül 
a zongorához és üti, amig ott van ná lunk. Tes-
sék elhinni, kedves szerkesztő úr, hogy emiatt 
egészen lehangolt vagyok!« 

VÁLASZ: Ez bizony nem jól van igy, kedvei . 
Mert ha a dolog így fog sokáig tartani , akkor 
ket ten lBsznek lehangolva: ön és a zongora! 
Tessék indítványozni neki, hogy ta r t sanak néha 
egy kis >Kunstpausé«-t, ami nem is lesz olyan 
nagy kunszt, ha elnézem ezt a kedves, fi tos ar-
cocskát, amely a beküldött fényképről r ám ne-
vet. Nem is é r tem: hogy lehet annyit zon-
gorázni! 

S. A., SZEKSZÁRD. L E V É L : Műkedvelői 
előadás engedélyezése iránt érdeklődés. 

VÁLASZ: Az ilyen engedélyt sohasem a szer-
zőtől kell kérni , mindig a kiadótól. Je len eset-
ben a Bárd-cég a Jogok tulajdonosa. 

T. D. L E V É L : Kéziratok. 
VÁLASZ: Csak megismételhetem, uram, ön 

iránt való teljes ba rá t ságga l és Jóindulattal: 
kéziratok beküldése közbeeső s tációkra telje-
sen fölösleges, mert a lapigazság, bármily egy 
ügyüen hangzik is, hogy: csak a döntő fórum 
a döntő! 

W E I G L KAROLYNE. L E V É L : Egy Jikk 
aua ta inak h e l y r é i é i t tűst«. 

VÁLASZ: Asszonyom, tökéleinsen igaza vau. 
Köszönet és kézcsók 

BÁNATOS KIS LEÁNY. L E V É L : Ne tessék 
idézni levelemből, mer t r ám ismernek. 

VÁLASZ: Kívánsága szerint nem idézek, de 
hogy rá i smer jenek , az ki van zárva. Azt hiszi, 
ön az egyetlen i f jú leány, ak inek apró szerelmi 
differenciái vannak . Szerintem okvetlen beszel 
jen vele, mert jó az: szemébe nézni a dolgok-
nak és tiszta bort önteni a pohárba . 

REMÉNY. L E V É L : Nincs egyetértés, nincs 
boldogság! 

VÁLASZ: Mindig az asszonyon múlik, h igyje 
all Legyen Jó ég legyen elnéző 

H. ILUS, CSABA. L E V É L : 
»A szenvedés Is ten költésze-
te! . . .« Ki irta e verset? 

VÁLASZ: örülök, hogy tet-
szett. Mert én í r tam. 

VÁLASZ NINCS F I Z E T 
VE. L E V É L : Vállalhatom-e 
az ilyen ismeretséget? 

VÁLASZ: »Vállalni«, ez 
nem jó kifejezés . De — ne 
kösse meg. 

SZOMORÚ A NYÁRFA-
ERDŐ. L E V É L : Gyötrő-
döm, szenvedek és örlő-
döm . . . 

VÁLASZ: Drága kisasz-
szonyom, túlnagy fontossá-
got tulajdonit a sa já t szen-
vedéseinek. Túlságosan so-
kat foglalkozik vele. Ezt 
nem szabad, »önfegyelem!« 
Ez a jelszó, ezzel mindent 
elérhet. 

KLINIKA. L E V É L : Be-
teg vagyok és nem látoga-
tott meg. Mi ez? 

VÁLASZ: Gyöngédtelen-
ség! ö n n e k egy feladata 
legyen, hogy minél hama-
rabb meggyógyul jon! Ak-
kor aztán egész biztosan 
meglá toga t ja . 

»Minden külön értesítés helyett« 
Pollacsek Magda és Adler Sándor 

Jegyetek 
(Foto Halmi) 

MARICA. L E V É L : A mosolyomat szereti! 
Mégi» mindig elszomorit! 

VÁLASZ: E g y kicsit fölényesen kellene mo-
solyognia az egész dolog fölött. 

F E K E T E ASSZONY. L E V É L : Félek a jövő-
től! Tegyem kockára a mi nyugalmas élctüu-
ket? 

VÁLASZ: Bár ilyen fontos elhatározásnál , 
kényes családi ügynél nem Igen mer tem soha 
tanácsot adni, mert ez azt jelentené, hogy az 
elkövetkezendőkért bizonyos fokig felelősséget 
vállalok, mégis teljes mér tékben ér tem és föl-
fogom az ön aggodalmát . Mindenesetre: gon-
dolja meg a dolgot Jól és akkor ls annak a 
bizonyos együvé való hurcolkodásnak áll ja út-
ját, mert az ilyesmi r i tkán szokott jóra ve-
zetni. 

SZERET. L E V É L : Azt mondta, szeret. Le-
het. hogy hazudott? 

VÁLASZ: De az is lehet, hogy igazat mon-
dott. Lá t j a , ön azt mondta, bogy nem szereti, 
mégis, a levele után ítélve . . . különben, mi! 
tudom én? 

COSSULICH. L E V É L : Ha á t ju tok, küldök 
önnek egy kár tyá t . 

VÁLASZ: örömmel veszem. Szerencsés útat. 
ILONKA 26. L E V É L : Nincs a lka lmam meg-

ismerkedni egy magamhoz illő tisztessége." 
szándékú férf ival , ak inek igazán jó felesége 
tudnék lenni. Ezért ké rem szíves pár t fogá-
sát . . . 

VÁLASZ: Kedves I lonka 26, huszonhatszor 
megí r tam m á r : én nem közvetitek ilyesmit. 
Hogyisne! Ha aztán nem sikerül a dolog: F a r -
kas Imre legyen az oka. Van az én szegény 
vállaimon úgy is éppen elég felelősség. 

VADÔC. L E V E L : Ügy érzem, hogy vele 
szemben jogaim vannak . . . 

VÁLASZ: Fájda lom, drága , itt egy jog van, 
a sziv joga! Bár í rhatnék önnek kedvesebb vá-
laszt aranyos levelére! Szives üdvözlet. 

PING-PONG. L E V É L : Lehet szeretni egy 
fiút, aki vadevezős? 

VÁLASZ: Lehet egy szegény, elfoglalt , gon-
dokban és levelekben nyak ig ülő ú jságí ró t 
ilyen kérdéssel zakla tn i? 

KESÖ BÁNAT. L E V ß L : Megírnám őmiek 
részletesen a bánatomat , ha felelne r á ! 

VÁLASZ: Asszonyom, engem azért állítottak 
erre a helyre, hogy minden levélre vá la-
szoljak. 

F E K E T E LILIOM. L E V É L : 
Nem bírom, nem bírom, nem 
bírom! 

VÁLASZ: Túlzottság! Nem 
csak ön jár t igy. Itt csak egy 
p rogram lehet : legyen erős, 

M. ERVIN. L E V É L : Da-
lok. 

VÁLASZ: Az említett ze-
neszerző helyes kr i t ikát 
mondott. A dal : bájos . 

JAN 25, JULIA. L E V É L : 
Egy kis szobában néha 
ilyen érzések élnek . . . 

VÁLASZ: Igaza van. A 
hűségnek akkor »vezeklés« 
lesz a neve. Szives üdvöz-
let . 

TANGÓ. L E V É L : Köszö-
net az előző kr i t ikáér t . 

VÁLASZ: Finom kl» dol-
gok ezek is. Megfelelő «lö-
veggel s ikerük volna. 

ELÉG. L E V É L : Nem te-
hetek róla, de még mind ig 
szeretem. 

VÁLASZ: De már — 
l á t j a — mégsem annyi ra . 
Ön a gyógyulás ú t j án van. 
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PISKOT ARAKAS 
16—20 drb kész piskótát négyesével le-

rakok egy tálban, úgy, hogy mikor az 
első négyet leraktam, megöntözöm rum-
mal- és rákenek egy réteget 'az alább 
leírt krémből. A következő négy piskó-
tát keresztbe rakom rá, ismét rum, 
krém, majd a következő négyet megint 
úgy, mint az elsőket, és így váltogatott 
irányban mindaddig, míg a piskóta el-
fogy. A tetejére sokkal több krémet kell 
hagyni mint a piskóta közé kentünk. 
A krém tetejét teleszórjuk durván meg-
tört pirított mogyoróval, Krém: 8 tojás-
sárgát habosra verek 6 evőkanál vaní-
liás cukorral, azután folytonos keverés 
közt hozzáöntök 8 evőkanál tejet és be-
leteszek egy darab vaníliát. Az egészet 
sűrű krémmé főzöm, állandóan forró 
vízben tartva az edényt, miközben foly-
ton keverem. Mikor sűrű, hűlni hagyom, 
azután kiveszem belőle a vaníliát és el-
keverem 3 deci tejszínből vert kemény 
habbal. 

VEGYES ZÔLDSÊGSALÂTA 
A húslevesben főtt sárgarépát, petre-

zselyemgyökeret. zellert, kalarábét koc-
kákra vágjuk. Egy kis karfiolt, 15—20 
apró kelbimbót nyáron zöldborsót és 
kockákra vágott zöldbabot puhára fő-
zünk sósrvlzben. (A két utóbbi lehet té-

1/Keiuí-Uáví (oyatw*! 

NOK ÉS GYERMEKEK KEDVENCE. 

ÜGYELJEN A PlSKOTA-ALAKRA ! 
Gyárt ja : Dr. Bayer és Társa, Budapest, IX. 

len eltett is, de el is maradhat.) A kar-
fiolt rózsáira szétszedem és mindent jól 
összekeverek. Persze arra ügyelni kell, 
hogy ne főzzük olyan puhára, hogy ke-
verés közben szétessen és kásává le-
gyen. Az egészet megöntözzük finom 
táblaolajjal. ízlés szerint sózott, cukro-
zott, esetleg vizezett, nagyon jó bor-
ecetbe belevetünk egy kis fej, hajszál-
vékonyra vágott, nem erős hanem ú. n. 
édes, vöröshagym'át és együtt felfőzzük, 
azután egész forrón ráöntjük az olajos 
salátára, könnyedén újból összekever-
jük villával és hűlni hagyjuk. Tálalás-
kor citromlébe forgatott fejess vagy 
madársalátával tálaljuk. 

GRATINIROZOTT BORJÚDIG 
A borjúdiót besózzuk és puhára párol-

juk. De csak pároljuk és nem sütjük. 
6 tojássárgát 6 csapott evőkan'ál lisztet, 
3 deci tejet, 15 deka olvasztott vajat, és 
6 evőkanál reszelt sajtot simára keve-
rünk, azután folytonos keverés közt, 
kenhető krémsűrűségűre főzzük. A pu-
hára párolt, forró borjúdiót egy zsírral 
alul megkent tepsibe tesszük, bekenjük 
a bechamellel, megszórjuk kevés reszelt 
sajttal, a már jó forró sütőbe tesszük, 
és egyenletes jó tűznél 10—15 perc alatt 
pirosra sütjük. 

BURGUNDI VESEPECSENYE 
Egy szépen megtisztított vesepecsenyét 

besózunk és kissé borsczzuk. Nagy da-
rab, hájról lefejtett hálót megszórunk 
vékony gombaszeletekkel, belecsoma-
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FÁCÁN, CARÊME MÓDRA 
Sült fácán megtöltve libamáj-
jal, a mell-szeletek visszarakva, 
az egészet leöntjük mandulás-

kocsonyával 

góljuk a vesepecsenyét 
és tiszta fonállal átköt-
jük. Egy tepsibe teszünk 
15 deka füstölt szalonnát, 
rátesszük a húst, leöntjük 
egy pohár jó veresborral 
és a sütőbe tesszüt, ahol 
puhára pároljuk, szükség 
esetén kis víz utántöltésé-
vel, Azután kitesszük a 
húst a trancsírozó deszká-
ra, a levébe néthány szem 
kápribogyót, egy deci bort. 
egy evőkanálnyi narancs-
vagy ribizkedsemet. egy 
citromnak a levét és egy 
deci tejfelt forralunk ösz-
sze, mialatt a húst, — le-
véve róla á fonalat — a 
gombás hálóval együtt szé-
pen felszeleteljük, tálra 
rak juk és a- léből keveset 
ráöntünk, a többit m'ártá-
sos csészében tálaljuk. 

É T L A P EGY H É T R E 
SZOMBAT. Ebéd: Tárkonyos 

bárányfejleves. Kakott pala-
csinta. Vacsora: Töltött ga-
lamb, szalonnában sütve, cékla. 
Alma, sajt . 

VASÁRNAP. Ebéd: Feke-
tegyökérleves. Velöcroquette 

A hideg téli napokon kirán-
dulóknak, turistáknak nélkü-
lözhetetlen a Lampart-szesz-
gázföző. Ez a készülék kis 
helyen fér el, könnyen kezel-
hető és fiiként nem robbané-
kony, tehát teljesen Veszélyte-
len. A hátizsákban könnyen 
elfér. A Lampart-szeszgázfőzö 
igen alkalmas olyan vidéki 
kúriákban, házakban, ahol 
villany- és gázvezeték nin-
csen. 

Lamballe-mártással. Bretagnei barjúcomb rizs-
körítéssel és inajonnézes karfiolsalátával. 
Kakaótorta. Vacsora: Hideg ser téskaraj bab-
salátával. Citrompereeek. 

HÉTFŐ. Ebéd: Lebbencsleves. Füstölt marha-
nyelv spenóttal. Túrósgombóc. Vacsora: Má-
jaslaska. Narancssaláta. 

KEDD. Ebéd: Zellerleves. Alföldi felsál tar-
honyával és uborkával. Aranygaluska. Va-
csora: Töltött burgonya paradicsommártással. 
Dióbél, méz. 
. SZERDA. Ebéd: Ujházy-leves. Leveles va-
jastésztatáskák, málnajammel töltve. Vacsora: 
Olasz bomba. Párolt füge. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Káposztaleves benne-
fütt kolbászkarikákkal. Bécsiszelet finomfőze-
lékkel (St. Julien). Narancsfelfújt . Vacsora: 
Savanyútüdö zsémlyegombóccal. Befőtt, cakes. 

PÉNTEK. Ebéd: Áttört bableves. Stillö bor-
mártásban. tojásos gombaköritéssel. Diósrétes. 
Vacsora: Karfiolpudding. Déligyümölcs. 

Standard 
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K I S R E G E N Y 
IRTA 

(SxAaffLomo, 
r v • • 
' . . A , 

A vidéki f ia ta lember megérkezett Pestre. 
Az éret tségije óta nem volt it t s a várost nem is ismerte máskép» 

mint azon a szent mámoron keresztül, mely a kitűnően letett érettségije 
nyomán, a szülői erszényt megnyitot ta ós őt három n a p r a belódította 
a ragyogó nyüzsgésbe, amitől szinte elszédült. Egy nagybá ty ja lakott 
fönn, aki szerkesztő volt egy lapnál. Ennél lakott s ennek a csa ládja 
vezette őt mindenüvé. 

Egy kis unokanővér is tartozott ehhez a családhoz, modern és 
bájos pesti f ruska, ezelőtt elárulta, hogy üres óráiban zeneszerzéssel 
foglalkozik és megígérte neki, hogy ha egyszer olyasmit ír» ami egészen 
elsőrendű lesz, úgyhogy kiadót kap rá, akkor ezt az első szerzeményét 
neki fogja a jánlani . 

Es most a vidéki f ia ta lember ezt a bizonyos első szerzeményt 
hozta fel Pestre, egy tangó dalt , aminek a címe ez volt: 

»Légy a kedvesem!« • . 
Könnyű kitalálni , hogy magát a szöveget is a f ia talember köl-

tötte, anélkül, hogy költői igényei lettek volna. De olyan egyszerű 
dolog az ilyen dalt megírni. Mi kell hozzá? Egy kis tavasz, egy kevés 
virágillat, bizonyos számú holdsugár, az az e lmaradhata t lan szerelmi 
vágy, mely tavasszal így is, úgy is csak meglepi az embert, költő vagy 
nem költő, f ia ta l vagy nem fiatal . Mihelyt tavasz van, az ember rög-
tön úgy érzi, hogy nem szeretik. Vagy nem szeretik eléggé. Vagy nem 
az szereti, aki t ő szeret. Es íme, kész a tangódal. 

Lágy, érzelmes, epedő, banális és mégis jóleső. Mögötte pedig a 
pesti cousine keskeny szemöldöke villog, ondolált h a j a ragyog és egész 
szemtelen kis lénye vibrál k imondhata t lanul kívánatosan. 

»Légy a kedvesem«, — mond ja a dalocska — mert itt van a má-
jus, mert mind kinyí l tak már az orgonák, mer t holdfény önti el a 
rózsakertet s méhek ra já tó l zümmögnek a fák. Es így tovább a refré-
nig, mely pontosan ötször mondja el egymásután: légy a kedvesem, 
légy a kedvesemi 

Nos, a vidéki f ia ta lember ezzel a dallal most fölkereste a szer-
kesztő nagybácsit és ennek családját . Természetesen ott fogták ebédre 
és természetesen ebéd u tán rögtön a zongorához ült és bemuta t ta szer-
zeményét a család előtt. 



El voltak ragadtatva tőle. 
— Te még viszed valamire, — mondta Flóra néni — ebből a dal-

ból sláger lesz 
— Egészen elsőrendű, — mondta a nagybátyja is és megvere-

gette a vállát, ahogy ott ült a zongora előtt. 
Csak Blanka, a kislány nem szólt semmit. Megigézetten ült he-

lyén és szemeiben benne volt a dal s annak összes rekvizitumai: ta-
vasz, holdsugár, méhzümmögés, orgonaillat és minden. 

Az i f jú elmondta, hogy még délután fölkeresi a kiadót, akinek 
a dalt elküldte és aki kiadására vállalkozik. Most ped'ig illedelmesen 
engedélyt kér arra, hogy a dalocskát Blankának ajánlhassa. 

Flóra néni már bólintott készségesen és beleegyezőn, hiszen 
hízelgett neki a dolog és Blanka szíve remegett az örömtől, de a szer-
kesztő úr fölemelte u j j á t és szólt: 

— Ezt még meggondoljuk, f iam! Ez nem olyan egyszerű dolog. 
En szeretném, ha a dalodnak nagy sikere lenne és Blanka bizonyára 
megtisztelve érzi magát a dedikác'iótól, de neked nem Blankára van 
szükséged, hanem valakire, akinek neve van. Egy primadonnára van 
szükséged, aki a dalt elénekelje valahol, esetleg a rádióban, vagy va-
lami koncerten. Aki beleénekelje gramofonba és ismertté tegye. Azt 
a luxust, hogy Blankának dedikáld a dalodat, kezdő zeneszerző létedre, 
te még nem engedheted meg magadnak. Er re még ráérsz. Egyelőre 
érvényesülnöd kell és ezért én azt tanácsolom neked, hogy fogd a dalt 
és vidd el Kéry Kyrának. Játszd el előtte és kérd meg, hogy neki 
dedikálhasd. 

— Kéry K y r á n a k ! — kérdezte a fiatalember, aki még tapaszta-
latlan volt és nem tudta, hogy kell egy dalnak sikert csinálni, más-
részt pedig Kéry Kyrá t valami megközelíthetetlen és távoli bálvány-
nak tudta, gimnazista korától fogva, amikor az már híres primadonna 
volt. Mindössze kétszer lá t ta őt a színpadon és most elvigye hozzá a 
dalát, az első dalát, ehhez a párat lan és tündöklő csillaghoz? 

— Ügy van, fiam, ezt Ttell tenned, — mondta a szeri esztő, aki a 
színházi rovat fölött uralkodott a lapban. — En jóban vagyok Kyrával , 
majd írok neki egypár sort, hogy fogadjon s ha neki tetszik a dal, 
akkor nyert ügyed van. Csak vigyázz rá, hogy szépen add elő. Nagyobb 
közvetlenséggel, kevésbé ünnepélyesen és ha lehet, melegebben. Vagy 
nem tudod melegebben énekelni? 

— De tudom, — mondta a fiatalember és egyszerre olyan izga-
lom fogta el, hogy a homloka kitüzesedett tőle — de hát én nem ya-
gyok énekes. 

— Ezt ő látni fogja, mihelyt a szádat kinyitod, nem baj, azért 
csak énekeld el neki. ö ebből rögtön megtudja, mit lehet belőle csi-
nálni. Szóval elmégy hozzá? 

— Ha Gábor bácsi gondolja, elmegyek, — mondta a fiatalember 
és réveteg pillantása Blankát kereste. 

De a fiatal leány nem nézett rá. A csipketerítőt nézte a szalón 
asztalán szépen, szomorúan, ö tisztában volt a helyzettel. Tudta, 
hogyha Kéry Kyráról van szó, akkor neki a háttérbe kell vonulnia. 



Végre is itt karr iér kérdésről volt szó. Persze Zoltánnak is a siker a 
fontos, mint mindenkinek. Olyan természetes ez! 

Az apja már ment is, hogy a levelet megír ja a művésznőnek. 
Utána még egy kicsit beszélgettek, aztán a nagybátyja felszólította a 
fiatalembert, hogy kísérje el a klubba, mert ott őt vár ta a tarokkpart i ja . 

— Remélem, teára visszajössz, — mondta neki Blanka, mikor 
búcsúzásul kezet fogtak egymással. 

— Hogyne, — mondta Zoltán — teára visszajövök és sietett a 
nagybátyja után, aki akkor már az előszobából kiabált befelé, hogy 
indulhatnak. 

Az úton aztán kitanította a fiatalembert, hogy hogy viselkedjék 
Kéry Kyránál . 

— Ostoba ne légy! — mondta neki — és ne akard őt erőnek ere-
jével főzni, mert ezt az öreg nő rögtön észreveszi. Egyáltalán ne ud-
varolj neki, mert azit ki nem állhatja. Először is az első szónál a sze-
medbe fog nevetni és azt mondja majd, hogy az anyád lehetne. Ezt 
különben minden fiatalembernek mondja, aki hozzákerül, ezzel akar ja 
őket megalázni és megsemmisíteni. Aztán ha az éveiről beszél, azt se 
vedd komolyan. Ez fiatalabb mindenkinél és úgy hódít, ahogy akar. 
Te csak viselkedj úgy, ahogy rendesen szoktál, légy egyszerű s ha meg 
vagy hatva tőle, ne rejtsd el és egyáltalán egy percre se felejtsd el, 
hogy ez a nő tetőtől talpig asszony és oly okos,. amilyen okos csak 
operettprimadonna lehet, akinek a világon a legveszélyesebb elemekkel 
van dolga s aki reggeltől estig mintha páncélt hordana magán* hogy 
orvul le ne szúrják. Azért ne félj, ennek a páncélnak is van nyílása, 
csak -meg kell találni. Különben ha sok marhaságot hallottál róla, ne 
hidd el. A negyedrésze sém igaz. Ez egy rendes, majdnem azt mond-
hatnám: polgári nő, ha ez a »polgári« valami jót jelentene. Egyszóval 
most, hogy már mindent tudsz róla, viselkedj okosan. 

Ezek után, minthogy a taxi megállt, kiszállt belőle és bement a 
klubba. Zoltán pedig zsebében a levéllel*- megindult, hogy átmenjen 
Budára, ahol a művésznő vil lája volt. 

A házmester kinyitotta a magas rácskaput és ő a bokrokkal és 
virágokkal szegélyezett úton ment a villa felé. 

Ahogy csengetett, nagy csodálkozására nem szobaleány nyitott 
ajtót, hanem egy tizenhárom-tizennégy esztendős körüli nyurga fiú, 
nagy sportcipőkben és u j ja t lan ingben ós megkérdezte tőle: 

— A mamához jött? Hozott valamit? 
— Egy levelet hoztam, — mondta és kivette a zsebéből, átadta. 
— Jó, majd mindjár t megnézem a mama fönn van-e már, mert 

ilyenkor aludni szokott. Addig jöjjön be ide a szalonba. 
Zoltán belépett a szalonba és megállt a középen a lámpa alatt. 
Olyan rendes polgári szalon volt ez, egészen komoly bútorokkal, 

karosszékekkel, a szép Bösendorfer-zongorával a sarokban, amelyen 
egy karcsú ezüst virágtartó állt, benne néhány szál orchideával. 
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Sehol semmi szeszélyes arrangement, az undorító nagy vánkosok, 
az össze-vissza akasztott képek, nippek, semmi. 

Egy nyugodt, egyszerű, úrias szoba, ahol semmi sem árul ta el az 
operettszínésznőt, aki a gazdája volt. A szemnek jóleső tapéta, könnyű 
csipkefüggönyök, sehol fotográfiák, színházi koszorúk, vagy szalagok. 
Semmi nyoma a mesterségnek. A nyurga fiú nemsokára visszajött 
és mondta: 

— A mama mind já r t i t t lesz. Addig üljön le. 
S ezzel kiment a szobából. 
— Érdekes» — gondolta magában — ekkora f ia van és ezt ma-

gánál ta r t ja . Nem fél, hogy öregíti. 
E s most emlékezni próbált a férjére, akitől elvált már jóideje. 

Vidéki birtokos volt s ahogy tudta: rövid ós viharos családi életet 
éltek együtt, mert az asszony nem tudott a színpadtól távol lenni s 
e miat t folyton háborúskodtak egymással, végül is különváltak. 

— Furcsa lehet egy ilyen színésznő! — gondolta magában a fia-
talember, akinek az ő vidéki városában r i tkán volt alkalma színészek 
közelébe kerülni. Túlságosan komoly tanuló volt mindig s mióta az 
egyetemre jár, ideje sincs, hogy részt vegyen a többi fiúk szórakozá-
saiban. Különben sem tehetné, a szüleire való tekintetből sem. Hiszen 
ezek mindem fillérüket az ő neveltetésére költik! Az efféle barátko-
zás pedig pénzbe kerül. Virág, bonbon, együttes vacsorák. Nem, neki 
ezt sohasem lehetett. 

Míg ezt elgondolta» hirtelen kinyíl t a szemben levő a j tó és belé-
pett r a j t a Kéry Kyra . Nem volt úgynevezett igéző pongyolában, nem! 
Egészen rendes, komoly otthoni ruha volt ra j ta . Kékszínű szövött ruha, 
egy kis gallérral a nyakán és piros kézelőkkel. De ez a sírna, szövött 
ruha úgy állt az ő pompás, karcsú alakján, s úgy illett a gyönyörű, 
hámvasszőke hajához ós nagy szürke szemeihez, hogy a fiatalember 
egy pillanatig szótlanul bámult rá, mintegy káprázatban. 

— No, miaga az a Zoltán-gyerek, akiről nekem a Gábor ír? — 
kérdezte K y r a és kezet nyúj tot t a fiatalembernek, amit az túlzott alá-
zattal csókol meg. — Hallom, hogy egy dalt í r t ! Há t hal l juk azt a dalt. 
Üljön a zongorához és játssza le. 

Zoltánt egészen zavarba hozta ez a gyorsaság, a dologra való 
rögtöni rátérés. Leült a zongorához és elkezdte játszani a dalt. 

A színésznő nyugodtan hallgatta és mikor vége volt, azt mondta: 
— Most hal l juk a szöveggel együtt . Tud énekelni, úgy-e? 
— Csak egy kicsit zümmögni tudok, — mondta a fiatalember 

zavartan. 
— H á t akkor zümmögjön. Hadd halljam, mi van benne! 
»Légy a kedvesem, mert itt van a május, mert mind kinyíltak 

már az orgonák.«. 
Zoltán úgy érezte, hogy a szíve a torkában dobog és hallotta a 

sa já t hangja remegését, de azért csak énekelt tovább, ahogy bírta és 
a végén kedvesen és közvetlenül mondta: 

— Bocsánatot kérek, ez nagyon rossz volt. De nagyon elfogult 
voltam. 
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— Mért volt elfogult? — kérdezte a színésznő. — Mert most lát 
először? Hát van ra j t am valami ijesztő? 

— Sőt ellenkezőleg — hebegett Zoltán eléggé szerencsétlenül. 
— Jó, jó, csak hagyjuk? Bókoláshoz maga nem ért» amint látom. 

Különben sincs értelme, hogy nekem bókoljon. Az any ja lehetnék. 
Lát ta az előbb a fiamat? Ugy-e mekkora lakli? Félméteres lábai van-
nak. Ami pedig a dal t illeti, há t ez szép! Igazán szép! A sok ócskaság 
között, amit a nyakamra hoznak, a legtűrhetőbb c ' . c s k a s á g ! Persze, sze-
relmes valami kis lányba, azért í r ta! De ez nem tartozik rám! Csak 
mondja, mit csináljak vele! 

— H a a művésznő megengedné, hogy dedikáljam. 
— Hogy nekem dedikálja? No ezt igazán megteheti, ez nekem 

nem kerül semmi áldozatomba. Azt hittem, valami okosabbat kér tő-
lem. Hogy énekeljem el valahol* vagy eífélét. 

— öh, ha olyan kegyes akarna lenni a művésznő, — mondta Zol-
tán nem is tudta» mit mondjon még. A nagy szürke ezernek mosolyogva 
néztek rá. 

— Várjon csak, majd megnézem mindjárt , nekem való-e? 
Leült a zongorához ós elkezdte próbálgatni a dal t halk, alig 

éneklő hangon. 
Mintha egyedül lett volna a szobában. Látszott, hogy megtetszeti 

neki és kedvet kapott hozzá. Valami kíváncsiság ült ki az arcára és 
izgatott fény lopózott a szemeibe. Dolgozott és elfelejtette maga körül 
a világot. 

— Tudja, hogy egészen rendes dolog ez? — mondta aztán, hogy 
befejezte és megfordult a zongoraszéken és ránevetett. Azt hiszem, ha-
marosan fog még maga különb dolgot is csinálni. Például egy operet-
tet nekem. Mit gondol? 

De meg sem várta, hogy a fiú gondoljon valamit, már megint 
visszafordult a zongorához és élőiről kezdte a dalt. Zoltán elbűvölten 
hallgatta. Szinte előtte bontakoztak ki a dal értékei, ahogy azt az 
énekesnő énekelte. Egészen úgy énekelte, ahogy ő a dalt érezte. 
Különös. Hát visszaadhatja egy másik ember azt, amit az egyik oly 
titokban érez és csaknem öntudatlanul, hogy alig tud ja kifejezésbe 
önteni? Hát az ő tavaszi vágya, álma a boldogságról és hogy valaki 
szeresse, — esetleg Blanka, mert minden lányismerőse közt ő tetszett 
neki legjobban, — az a sok bizonytalan érzés, gondolat, megsejtés, 
ami ezt a dalt életre hozta, így világosodik meg, így kap fényt és éle-
tet valaki által» akit egy órával előbb még nem is ismert, akit most 
lát először s aki szintén először lá t ja őt és most vette kezébe a dalt? 

Tűnődéséből a színésznő hangja verte föl. 
— Hát maga mért van úgy elszontyolodva, kis fiú? Tud ja mit, 

igyunk egy csésze teát és beszélgessünk egy kicsit. Ismerkedjünk 
össze. 

Ezt mondva odalépett a csengőhöz és megnyomta, aztán leült a 
fiúval szemben, az .egyik lábát átvetette a másikon és szólt. 

— Most pedig meséljen nekem a mamáról és a papáról . . . 
(Folytatjuk) 



FEJTORNA 
Bridzs 

I. BRIDZSFELADVANY: 

Szerkeszti: Grätzer József mérnök 

4, 7; Y: káró Á, 6, 3, 2; Y: káró 8, 9, D... 
Mit tesz rá A és miért? 

II. BRIDZSFELAD VAN Y : 

* 10, 4 
7, 6, 5 

0 10, 9, 6. 5 
+ 8, 7, 6, 3 

B 

A 
4 A,K,D,B,7 

A, K, B 
0 7 , 2 

+ A, K, 9 

• 6 
<ï? D, 10, 9 
0 A, K, 8, 5,4 
+ 6, 5, 3, 2 

* A, 7, 3 B 
B, 8, 6, 2 

0 9,7 Y Z 

+ K, D, 7, 4 A 

(Nagyon könnyű!) A 4 pikket licitál. 
Mindnyájan passzolnak. Y: káró k, 5, 

Z: 1 pikk, AJ passz; Y: passz, B: 2 
káró, Z: passz, A: passz, Y: 2 pikk, B: 
passz, Z: passz, A: 3 káró, Y: passz, B: 
passz, Z: 3 pikk, A: kontra, mind pasz-
szol. Z tehát három kontrázott pikket 
játszik. 

A: káró D, 7, 4, 2; A: pikk K, A, 6, 2; 
Y: káró 9 . . . 

Mi a játéka B-nek? 
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N E M Z E T I S Z Í N H Á Z 
Megfejtésül beküldendő); a nagybetűs » a Nemzeti Színházzal kapcsolatos definíciók megtejtcM-i 

VÍZSZINTES: 
1. BLETBEN, SZÍNPADON 

MINDIG EGYSZERŰ, KÖZ-
VETLEN (NAGYMAMA k-
GALAMBOSNE, CYRANO 
- DUENNAl 

7. Thebae legnagyobb állam-
férfia és hadvezére (K. o. 
418—382) 

19. TÖBB, MINT 588-SZOH KE-
RÜLT SZÍNRE A NEM-
ZETI SZÍNHÁZBAN 

21. SZE6ENY MAVRIER-BEN 
KIVÁLÓT PRODUKÁLT 

23. Nyomor — németül 
24. Német prepozíció 
23. Mássalhangzó 
26. Teher 
30. Kereskedő teszi 
31. Ösi csomóirás 
32. H-val: otthon készült 
34. Napszak (ék. hiányj 
35. Gáz — más nyelven 
37. Brit gyarmatállaoi 
39. .A MESTER. 
41. Mássalhangzó 
42. Csont — latinul 
43/Közintézmény nevének kez-

dőbetűi 
45. Európai főváros 
46. Indulatszó 
47. »A SZTÁR., AKIT SOKAN 

IRIGYELNEK, ÉP EZERT 
ALLANDOAN SZIDJAK 

51. Lom 
52. Tiltó szócska 
53. I-VEL: A SZÉP SZAVÚ 

SZÍNÉSZ 
54. Vissza: tönkretesz 
56. Bátor — közepén van 
57. Leánynév 
58. N. X . 
59. Felereszt 
60. Gyümölcs (nóvelöveli 
62. Engem — latinul 
63. Atal! 
65. L. H. 
66. S. Y. O. 
67. Társasjáték 
69. Bizalmas 
71. A toloncban mondja 

a zsidófiú 
73. Mindig — más nyelven 
75. Cikk 
77. Idegen pénznem 
79. Fémet tartalmazó ásvány 
81. AKINEK A SZERZŐK NEM 

HISZNEK, HA ROSSZAT 
MOND A DARABJUKRÓL 

83. FŐRENDEZŐ, ÖRÖKÖS-
TAG, AKADÉMIA IGAZ-
GATÓJA, RADIO-FŐREN-
DEZÖ 

86. »TANAR ÜR. 
87. A .LÉGY JÓ MINDHALÁ-

LIG. NYILAS MISI-JE 
90. Vissza: ebbe « patakba fuit 

II. Lajos király 
91. Sületlen 
92. DESDEMONA, ÉVA 
94. Maró anyag 
97. Női becenév 

100. E. E. E. E. 
101. í rni Ige egy félmúlt a lakja 
102. Bádog (fonetikusan) 
104. Sílbak 
105. L. C. 
107. An dem 
108. Bányászati műszó (névelő-

vel l 
111. Francia prepozíció 
112. Fonetikus mássalhangzó 
113. .SZEGÉNY MAVRIER. 

SZAKÁCSNŐJE, .EGY 
POHÁR VIZ. ANNA KI 
RALYNÖJE 

116. Francis filmszincsznö ke-
resztneve 

117. Fehérnemű 
119. Vissza: mosl 
120. Összeszikkad 
121. Felfrissíti 
123. A phöniciaiak holdistcnnoje 

volt 
12«. Jókedvű 
125. Vissza: papagálynév 
127. SZEGEDRŐL SZERZŐDÖTT 

PESTRE 
129. Magyar iró (fon.) 
132. Katonai rang — a kurucvi-

lágban 
135. Teológia kezdete 
137. Trója költői neve 
138. Időhatározó 
140. Zenei hang 
141. Agy, agyvelő — németül 
143. Vissza: állóvíz 
144. Kiszolgált katona kapta 
145. P-vel: toll 
147. Római kettő 
148. A .CSONGOR ES TÜNDE. 

MIRIGYE, »STUART MA-
RIA. GAUTHIER MARGIT 

150. Énekhang többese 
152. P. Y. 
153. Mutatószócska 
151. »BOCE« 
157. H. R. 
158. Kötőszó 
159. Személyesnévmás 
161. LÍRAI SZERELMES 
163. Ital 
185. Magyar írónő monogramja 
166. Sok bor fér bele 
168. D. Á. 
169. Vakmerő 
171. Kevert heg 
172. A NEMZETI SZÍNHÁZ 

KORMÁNYBIZTOSA 
174. Adreszed 
176. Külföldi pénznem 
177. A SZÍNHÁZ FIATAL 

TAGJA 
178. Tápláléka 

FÜGGŐLEGES: 
1. AKI A SZÍNHÁZNÁL HI-

VATALBÓL MOSOLYOG 
2. Folyó (ék. hiány) 
8. Esőben esik meg 

Pesti Illatszertár 
5. Nagy magyar ápitész 

monogramja 
8. Liba része 
7. Német ö 
8. P. T. E. 

IC. Hires örvény Norvégiában 
11. A SZÍNHÁZ UJ ÉS TE-

HETSÉGES TAGJA, KI 
TÖBB ÖNÁLLÓ ESTET 
TARTOTT A RÁDIÓBAN 

12. Rzereo a »Bajazzók.-ban 
13. O. D. 
14. Mutató szócska 
15. Férfinév 
16. Holtig tanul — a közmon-

dás szerint 
17. Lábbeli 
2C. háziállat 
22. Vizipólómérkőzéaeket tar-

Ht«n 
27. MÉRNÖK 
28. Vissza: légüres tér 
20. Összeházasodik 
31. Snanyol tartomány 
33. Jólzü 
36/ A görögök mithikus föld 

rajzában távolkeleti ország 
38. Vissza: ó-görög törzs 
40. »BOGYÓ. 
ál. Nan — más nyelven 
44. RAJZOLÓ. DÍSZLETTER-

VEZŐ. ÍRÖ. ÜJSAGlRÚt 
TÁRSSZERZŐ 

70. 

71. 
72. 

74. 
76. 
78. 
8 « . 

82. 
84. 
85. 
8i. 
89. 
93. 

93. 
96. 
9S. 
99. 

103. 
106. 

If7. 
108. 
109. 

116. 
114. 
115. 
118. 

118. 

122. 
128. 
127. 
128. 
130. 
131. 
133. 
134. 
138. 

139. 
142. 
144. 
146. 
148. 

140. 
151. 
152. 

155. 
156. 
16<\ 
162. 
163. 
164. 
167. 
16*!. 
170. 
171. 
173. 
174. 

Jelző 
G. D. 
Fehérnemű 
Vissza: az Egyiptomi 
képben elássa a homok 
Olaj — angolul 
»A THAGIKA« 
AHOL TILOS A SZERL 
LEM! ÍGÉRET FÖLDJEI-
KÖRBEN!!! 
Ritka - latinul 
T. N. 
Üres padon vannak 
ANTIGONE, MAGYAR 
ELEKTRA, ÉVA 
Fogakat lehet — különöse i 
ha haragszik az ember 
Alkalom gratulációra 
A SZALONDARABOK ELE 
GÁNS FÉRFLA 
Időhatározó 
Bútor magánhangzói 
Vissza: hamis 
DALOLVA KERESI KE 
NYERÉT 
Szegecs 
»A haza bölcse« 
R. L. D. 
Jassz-sz j 
Kötőszó 
1837 AUGUSZTUS 22-fiN 
NYITOTTAK MEG 
Küzdőtér 
»NÓRA« 
Női név 
Tréfa (ék. hiánvl 
Rádióállomás teszi 
AKI A SZÍNHÁZNÁL Hl 
VATALBÓL SZIGORti 
Latin kötőszó 
Német kötőszó 
NEMCSAK A SZAKÁCS-
KÖNYVÉRŐL HÍRES 
Szignál 
Névmás 
Késnek van 
ATTILÁK ÉS ISTVÁN KI-
RÁLYOK HÍRES ALAKÍ-
TÓJA 
NEM LEHET RÁFOGNI, 
HOGY NINCS E P É J E 
F-el férfinév 
Állati lakás 
Súly 
Y. E. 
Fém 
Félisten 
Idegen női név 
Német névmás 
»FENN AZ ERNYŐ. NIN-
CSEN KAS« FŐSZEREP-
LŐJE 
Ókori pénz . 
Sírásra késztet 
O. Ü. 
FŐRENDEZŐ 
»DOLOVAI NÁBOB LÁ-
NYA« SZENTIHMAY 
Alarm 
Indulatszó 
»AZ EMBER TRAGÉDIÁ-
J A . AGGASTYÁN, »SÜT A 
NAP« FORGALMISTA 
Poltron (ék. hiba) 
Hiv 
Megyek — latinul 
Boci kevert betűi 
Kopasz — németül 
Kis folyóvíz 
Ver — kevert betűi 
H. C. O. 
Dácia mássalhangzói 
Exotikus madár 
I. P. 
Visszahl 



I I Oh! Papa! *€ 

Megfejtésül beküldendők: vicariates 1, 10, n . .">8 ós fiigK"IV'jjpj. ,í. n . 

VÍZSZINTES: 
X. Kiváló francia zeneszerző 

11. Távirati »ü« 
12. Sokat vitatkoznak a léte-

zéséről 
13. Elsüllyedt breton város 
15. I-vel: retten 
17. Arany — franciául 
18. Sétapálca 
19. Hadászati kifejezés 
20. Halogén elem 
22. Otthon — angolul 
23. Vallási reformátor 
25. Olasz egyetemi város 
28. O. A. 
29. Korallzátony 
32. Táska 
33 S N 
34. Az »Óh! Papa i , női fő-

szereplője 
35. Német összevont prepozíció 
36. Amerikai angol költő (t) 
38. Osonni — mássalhangzói 
39. Klasszikus skálahang 
40. Híres komika, az Oh! Papa! 

egyik főszerepét játssza ki-
tűnően 

42. Ilyen a falevél 
44. USA-álIam 
46. N. E. N. 
47. Nagysikorü zenés vígjáték 
51.. . . icultura (földművelés) 
52. Nem szabad senkinek tudni 
54. R. N. 
55, A tenger hangja 
57. United States röv. 
58. Az Andrássy-úti Színház ki-

váló karmestere, több nagy-
sikerű sláger szerzője 

61. Zápor kezdete 
62. Népszerű sláger (Oh! Papa!) 

FÜGGŐLEGES: 
1. Tenger — németül 
2. Körül — más nyelven 
3. Csapategység 
4. Európai nemzet 
5. Gazdagskálájú színművész 
6. Elsiet — sőt nagyon siet 
7. G . , korlat 
8. Vak-betül keverve 
9. D-vel: fizetendő teher 

10. Detektiv kutatja 
11. A Biblia része 

14. Kitűnő újságíró, író és 
fordító 

16. Az »Oh! Papa!« egyik 
főszereplője 

18. Udvarló teszi 
20. Szomorúság 
21. Francia névmás 
23. Lakásomban »teszem« 
24. Fogvatartott nő 
26. Már — latínul 
27. Szép az ilyen idő 
3U. Tánc 
31. Azonos mássalhangzók 
37. Vissza: »bírok« — németül 
38. Nem csúnya 
40. Belga város 
41. Fa 
43. Utazás — más nyelven 
45. Vájjon igaz? 
47. Okot ad 
48 okál: kihív 
49. NŐI név 
50. Vissza: izma 
53. T . . . ztoj 
56. O. Y. N. 
59. Tíllószó 
00 C. fc. 



V o l i a i r e , 

M o n d t a . . . 
( I f j . W í s n y o v s z k y J á n o s , Budapes t . ) 

72 us fein: 

Napo/aon : 

X 
e s z O

aa 
aa 
GVGy 

1 F S N = s a í í < 2 
UP ® g v g y 

ZI Z . o r a n m i 

m s - m -

F e l m e tökdisznó 

S h a k e s p e a r e : 
} 

Tn o = a m « n 

a s z i A 1 9 6 3 4 USZl 3 

C3 a men i=e 

Casanova : 

Minden rejtvény felett annak a neve van, akitől a rejtvényesített mondás 
származik. 
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Csak s z a b a d ú s z ó k n a k ! 
Megfejtésül 

VÍZSZINTES: 
1. Hűséget szoktak 
6. SOK VÍZ VAN BENNE 

14. Kölyök — németül (ford.) 
15. NAGY TÓ 
16. Gép 
17. Francia operettzeneszerzö 
19. Zöldféle 
20. Női név 
22. GUNYOROS MONDAS 

PESTEN 
26. Névelő 
27. Tenniszmüszó 
28. Egymást követö betűk 
29. Kérdönóvmás többese 
30. Napszak 
31. Afrikai folyó német neve 
33. Népszerű kabarékomikus 
35. EGYIDŐBEN NAGY PESTI 

DIVAT VOLT 
37. Ki virágot, ki beteget 
39. Szerszám 

« . Férfinév (ék. hiány) 
43. Altatószer 
«5. A GAT IS EZ 
47. Kecskehang 
48. Vés — mássalhangzói 
49. Amerikai szenátor 
51. Angol női név 
52. Vizben ól 
53. Az 52. vízszintes vizbe 

rakja le 
54. Germán istenség 
56. Molnár színmű alakja 
58. Névelő (ford.) 
59. Köszönet nyilvánítása 

nóvjegyen 
61. Több, mint szeret 
63. . . . vi, olasz üdülőhely 
64. Az egyik nem 
65. Halkan — németül 
67. DUNAMENTI NAGY-

KÖZSÉG 
70. VÍZBEN HALADÓ 

SPORTIGE 
72. Áradna — ékezethibával 
74. Farag Ikerszava 
75. Harapós — németül 
77. Fészek — franciául 
78. Székesegyház 
79. Képző 
80. Mutatónévmás 
81. Bajor fürdőhely 
83. Turgenyev szülőhelye 
84. Mértani fogalom 
85. NEM OLYAN ARTATLAN 

ITAL, MINT A VtZ 
87. Német szobrász 
89. Igekötő 
91. Eszközfajta 
92. Nógyesfigura 
94. Becézett Zoltán 
96. Latin prepozíció, magyar ige 
97. Hasonló, mint munkálkodás 

100. Névelő 
101. Idöhatározó 

Kende Hilda re j tvénye 
beküldendők a nagybetűs kérdések 

103. Orosz város 
104. Tiroli üdülőhely 
106. Latin kettőshangzó 
108. Bennünket — németül 
109. A . . . mindenki szereti 
111. Személyesnévmáa 
112. Káder — magánhangzói 
114. Női becenév 
116. Régi cs betű 
117. HU — költői nyelven 
119. Német fllmdiva 
122. Azonos betűk 
124. KERESKEDELMI ALKAL-

MAZOTT GÚNYNEVE 
127. Személyesnévmás 
128. VÍZESÉS 
130. Idegen területmérték 
131. Az iró, szavakkal 
133. Sün — németül (fonet.) 
134. Képző 
135. Kis viz 
136. Házas — szinonimja 
137. Igekötd 
138. MINDENBEN DUSKALÓHA 

MONDJAK 
143. Szürke — németül 
144. Pá rba j — idegen szóval 
145. Helyhatározó 
148. A legfelsőbb sportfórum 
147. VÍZEN ÜSZIK 
148. Ami illik 

FÜGGŐLEGES: 
1. ALATTOMOS SZERETNE, 

ELLENSÉGÉT 
2. Titkos politikai szövetség 

nevének harmadik része 
3. Ivó ige parancsoló módban 
4. Colorado fővárosa 
5. Frank — római császár 

monogramja 
6. Kaszárnyában teljesít 

szolgálatot 
7. Diófajta és slágerzeneszerzö 

(ford.) 
8. Garami 
9. Kettős betű (ford.) 

10. BOROSS GÉZA HIRES 
KDPLÉJA VOLT 

11. Idegen férfinév (ford.) 
12. Nyék közepe 
13. Hibáztatott — szinonimja 
15. Német festő és grafikus 
18. INKÁBB IJESZTÉSOL 

HASZNÁLJÁK 
19. Súlymérték röv. 
21. Név van ilyen (névelővel) 
23. Meleget tart (névelővel) 
24. A STEFANIA-ÜT VEGÉN 

VAN 
25. Vizet vezet (ford.) 
32. Nincs értéke 
34. Francia politikus 
35. Meleg — németül (fonet.) 
36. Mesterséges nyelv 
38. A VÍZ TRÉFÁS NEVE 

válaszai. 

40. Z. A. 
42. TARTAMA ALATT SOK 

VtZ ÖMLIK AZ — ÉGBŐL 
44. Buzdítás 
46. A vizet sokan . . . mellé-

kinek is nevezik 
47. Időhatározó 
50. Az egyik nem 
52. Invitáló ige 
55. Becézett fiúnév 
57. Alom — németül 
60. Sír — szinonimja 
62. Olasz dogecsalád 
64. Indulatszó 
65. Kémlelő Ige 
66. Rege az északi mondakörben 
68. Gallium vegyjele 
69. Azonos betűk 
71. BUDAPEST RÉSZE 
73. Női név 
76. Férf inév birtokos esetben 
78. VALUTA — KERESKE-

DELMI FOGALOM 
79. Vízakna 
82. Hatái , mely alól az ember 

nem bír szabadulni 
84. Azonos betűk 
86. Étel melléklet 
88. Finom bor (ford.) 
90. Madár 
93. Angol férfinév 
95. Francia névelő 
98. Rangjelzés 
99. Mondai görög költő 

(ék. felesi.) 
102. Medve — franciául 
105. Betöltetlen méltóság 
107. Baj, ha víziszonya van 
110. SZEMBEN UL VAGY ALL 
113. Osztrák falu, passziójátókok 

helye 
115. Német filmdlva keresztneve 
117. Víz tulajdonsága 
118. A 120. függőleges része 
120. TÖBBET ÉR, HA VÍZ 

MELLETT FEKSZIK 
121. VÍZVEZETÉKI VIZET 

VEZETNEK (névelővel) 
123. HAVA KALENDÁRIUMBAN 

SZEREPEL 
124. Bíró igéje 
125. Francia birtokos névmás 
126. Főzési kellék (névelővel) 
127. Az ilyen pohár kicsordul 
129. Amit az ember . . . azt tartsa 

is be 
132. Köd — németül 
135. Aki nagyon, nem elégszik 

meg egy pohár vízzel 
136. Nátrium vegyjele 
139. Tehén hangja 
140. Tucat háromötöd része 
141. Ellen — mássalhangzói 
142. Jassz muri 
143. Japán játék 
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(Bálint Károly, Budapest) 
.Mí' lff«1 j t i '-Mi! lM*kiihtiMidi><k: v í z s z i n t e s 21 . 3!t, (>i o s ffert c , 24 

TÍZSZINTES: 
1. Színművész (Terézkörúti 

Színpad), kínok jelentő« 
operettsikerei voltak 

13. Váltén ia szerepel 
14. Nem elegáns viselet (!) 
16. Ilyen művész is van 
17. Délamerikai síkságok 
18. Mássalhangzó 
19. Kicsinyítő képző 
20. Vissza: mássalhangzó 
21. Az Atlanti-éceánban vannak 
25. Állóvíz 
2t. üzlettel jár 
27. Azonos magánhangzók 
29. Folyó — spanyolul 
31 hal (elpusztul az 

éhségtől) 
32. Amerikai fogalom 
33. Nap szaka 
34. Fűtenek benne (névelővel) 
36. Elhunyt nagy politikusunk 

monogramja 
37. Port- (Afrika!) 
39. Míthológial alak 
41. Némely paripa 

43. Rövidítés 
44. Ház fontos része 
46. Fölöttünk van 
47. Hő áltat 
49. Arc része 
51. Forditott névelő 
53. Eledel 
55. Az teszi, aki aratni akar 
56. »Boldog Arábia« 
59. Több pápa neve 
60. Zola irta 
61. Az ország ügyelt intézték 

azelőtt 
FÜGGŐLEGES : 

1. Kakasülő 
2. Európai állam 
3. Belső szerv 
4. Délamerikai zsarnok hódité 

volt 
5. K-val: szamáreledel 
6. Beteg ül benne 
7. Y. B. 
8. Növény 
9. Építész (+1 

10. Kiváló magyar színész 

11. Tüdő — németül 
12. Finn költő 
15. Régi űrmérték 
19. Tavasszal kapcsolatos 
22. Római kettes 
23. Annak a melle, aki sokat 

futott 
24. Válogatott muzsika 
28. Szülő 
30. Etel mellett ez is szükséges 
33. összejövetel — gálarubában 
34. Állami jövedelem 
35. H. N. 
38. Japán hős 
40. Igekötő 
42. Fájó valami 
45. Kis folyó 
48. Finom ital (fon.) 
50. Egyiptomi napisten 
52. Fohász 
53. Egy — olaszul 
54. Tárgy — latínul 
55. Az őz ls ez 
57. E E E 
58. Ö — németül 
60. »Mister X« 
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MEGFEJTESEK 
az 1834. 8-as számbAl: 

BRIDZS I.: A-nak 1 káró és 1 kür ütést nyil-
vánvalóan ki kellett adnia. A mihelyt az asztal 
játékba került, rögtön tieffet kellett volna- hívnia, 
h» Z ásszal iit, akkor A már megnyerte a partit. 
Ha azonban Z nem ment volna bele az ásszal, 
akkor A adózott volna, úgyhogy a kör 10-zeI átme-
nete maradjon az asztalra, hogy onnan majd uj-
liól treffet hívjon. 

BRIDZS II.: A-nak még a treff lehívások eliitt 
vissza kellett volna hivnia a káró királyt. Ha be-
ütik az ásszal, akkor még mindig van káróban 
ütése a dámával, miután « treff hívásokkal asz-
talra kerül. 

KISKERESZTRE JTVENYEK : 
I B Á R S O N Y E R Z S I 

E S T G O R D O N Z I T A 
F Â S Z R 

Z U R I R A B 
Z E R MOHÁCS MX NN I S Z Ő K E K A T Ó 
ONOS G N I E OV A V A T O T T A K MÓK L 
RS A L E P K E TUO G E A TD R O S K A Y 
D G R E N O B L E TB Y L L U S R R ODA 

GÂ T A H I K E S Z O M B A T H E L Y I 
E J É R D R 
N J U A A I M E R 

ON TY I H L E D Á I S N É M E T H Y S Á R I 
B A N D I OR AH ID C Z Z Y A L Ó L T T 
H E T ED IK E D W A R D S E K K E K É K F Ü H R T 

Y S A S Z Ö R É N Y I É V A 
KISKERESZTREJTVÉNY : 

H A R M I N C K E T T E S T 
A D É L ÉS K I I R T Ö 
R É B U S Z T I S Z A ÁR 
ML I K A Z I A S Z 
I BUG AN AA R A S 

N Y Ű T T B U G MA T 
C K I V A J D A D I Á K 
K É K P A L A B É C S I 
E L F Ú J J A P A U L A 
T A R D E Ö G ÁR 
TV ABA R D E E T N A 
E A G L E T Ö R Z S ö N 
S J Y É D E N 1 Z Ö R Ö G 

D U E R O E T I S Z A 
H A R M I N C K E T T E S 

KERESZTRE JT VEN Y : 

F R Á T E R G Y Ö R G Y 
A U T O R R K A L A P U T I C A 

B N Á B O B S Á R A E T C 

I R M A _ _ 
DÉ B I Z Á N C M S 0 D H 
Ő S K A J A N A S A L V U 

REJTETT NEVEK: 
Kiki a párjával: 

1—VIII.: 
2—X.; 
3—V.; 
4—VII.: 
5—III.: 
6—1.; 
7—II.: 

H—IV.; 
8—VI.: 

10—IX. 
Sakk: I. Bd2. Fd2: ». 

HaS. Fa«. 

M Á K 0 8 K A L A 0 8 L 0 M 
A A s Z U A L Á H I B A 
R 0 M 0 T A T R I A 8 T 
A p A B L A N K A I R P E 
T A R A N T E L L A S Z E R 

T I K 0 0 U A K 0 K T I 
D A L K 0 N F E R E N C I A 
R L I I M T L L A C L 

B A L A B I V E D I I 
P I L A B Ó D I K A 0 S 
I N A P A 

É 
K A R 0 L A T 

R 0 M A H É T A T I K A 
I 0 I D V A 8 G Y U R Ó 
P 8 Z I M A T A A R R T 
0 K A S E D N B A H I R 
C I I A M A T 0 K 0 T A 
S V A T H 8 z E L E K N P 

Á G A 8 Z i R É N G Y P 
K N I 8 P 0 H R D L » I I 
A S S Z A M A B E K E C S 
T A C I 0 A L I R H A T 
A 0 I T E L h E R K D A 
L 8 P A H I L I L I 0 M 
Á A A R E E 8 Z M É L E T 
N D E L T 0 M E 0 A 

É 
I D 0 

A R C 0 L E J Á É N E K 
U R 0 A T A B E L L A K A 

LANDÓ HETI JUTALMAK : 
(Postán küldjük el.) 

Egy doboz GERBEAUD: 
VERBÖCZY ETEL, Bp., Hollán-u. 18. III. 2. 
DREHER-MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
KOVÁCS I.A.IOS. Bp.. Cserei-u 7 földszint 

1» EL YSI UM -önborot vapenge : 
VEI.Y JÓZSEF, Cegléd, Kossuth-tér 7. 
10 üveg NEKTAR GYOGYTAPSÖR (gyártja 

a Fővárosi Serfőző rt. Kőbányán): 
ttzv. MARKHOFFERNE. Bp.. Erzsébet-kőrút 

36. IV. 36. 
1 pár GFB arany virág harisnya: 
8ZOKOLICS JÁN08NÉ, Bp., Garai-u. 88. I. 17. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
STERN MATYABNE, Kiskunhalas. Kossuth-u. 9. 
2 kg. ROCOCO-keverék (Schmidl—Pannónia 

csokoládé- és kekszgyár, Győr): 
KLAUBER KAROLY, Bp., Teréz-körút 52. 
Egy nagy doboz VALERY pouder: 
KASPER VALI. Csongrád. Nagymező-u. 33. 
AUTOMATIKO önműködő karóracsatt: 
özv. TAUD ANTALNÉ, Bp., Mikó-u. 17. 
KLEIN ORIENT szappan, AIDA sampon: 
KÁLMÁN PÁLNÉ, Kővágóőrs. 
1 üveg ALTVATER GESSLER: 
SZILAGYI KÁROLY, Bp., Bosnyák-tér t4. I ? 
dr. Noseda OSIMO púder: 
STEINBACH ELZA, Bp., Hunyadi-it. 48. 
Nagy üveg SANALBIN fogpép: 
OAAL MARGIT, Körösladány. 
LAMP ART AROMA kávéfőző: 
E. SZABÓ ANNA, Bp., Baross-u. 73. I. 12. 
1 LYSOFORM, 1 szájvíz. 1 pipereszappan: 
Dr. VÁRNAY EENÖNÉ, Csurgó. 
RADIUS-METRO filmszínházba 2 - 2 jegy: 
BÁLINT KAROLY, Bp., Csanády-u. 16. 
SENNYEY MANÓ, Bp., Jókai-u. 30. 
GE-VI la azsúros selyemharisnya: 
CSONKA TERÉZ, Bp., Dohány-n. 26, III. 
Vi kg világhírű coffeinmentes HAG kávé: 
BARTÓK GYÖRGY, Ersekvadkert. 
BEER drogéria Marvel-Chiprc. Tuft-puder: 

RÓTH MARGIT, Bp., Tükör-u. 4, III. 
BOON'S kakaókülönlegesség, fél kg: 
SZABÓ IRÉNKE, Kispest, Zrinyi-u. 137. 
Zwack: UNICUM, gyomorerősítő: 
Dr. SALAMON MIKLÓS, Bp., Révai-u. 10. 
MEISTER szappangyár mintakollekciója: 
WOLF EMIL, Sásd. 
2 DIANA sósbor.szeszszappan és fogkrém: 
OKOS GYULÁNK. Ókécske. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
LÁZÁR BÉLÁNÉ, Baja. Szent Antal-u. 54. 
Nagy tubus CHLORODONT fogpaszta: 
Dr. EHN KALMÁNNÉ, Csurgó. 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: ' 
l'AP LAJOS. Bp.. Andrássy-út 75. IV. 

KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: 
KOVÁCS GÉZANÉ. Nádasd, Cana, XX. Zupa. 
QUITTNER S ANDORNE, Sered. 
SCHULZ ANTALNE, Lúgos, Xenopol-u. 1». 
HEISLER MARGIT. Szikszó. 
MILKó JÓZSEFNÉ, 8zeged, Vltéz-u. 15. I. 
HAAS FERENCNE, Temesvár, Bui. Carol 19. 
VASS GABRIELLA, Temesvár, Str. Joan Vasii 19 
ÛJFALU8SY GYÖZÖ, Pesae-Pészak. 

Megfejtési határidő: 1934 március 7. A postán be-
küldött levelekre vagy levelezőlapokra ráírandó: 
•FEJTORNA«. A Színházi Elet Bolt levélszekré-
nyébe is hedobhatók (Erzsébet-körút 7). Az »Ál-
landó heti jutalmak« bármelyikét nyerhetik a Szín-
házi Élet olvasói vagy előfizetői, ha legalább eg< 
helyes megfejtést küldenek he 
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E R K E S Z T O K Ü Z E N E T E I 
Tatban csak közérdokú ké rdések re vá laszo lunk . Aki m a g á n j e l l e g ű kérdésse l fo rdu l 

hozzánk, me l l éke l j en bé lyegge l el látot t , megcímzet t borí tékot . 

S<zíuUfrz> 
Hü olvasó. Nővé Mosto. Éppen most indítot-

tuk meg a tárgyalásokat , hogy az említett szám 
kiadási jogát ilöbb más Ábrahám-számmal 
együtt megszerezzük. A dolog » ó n b a n megle-
hetősen komplikál t , mert nemcsak a szerzőtől 
függ, hanem külliö.di k iadójának beleegyezésé-
től is. A magunk részéről mindent e lkövetünk, 
hogy az akció sikerrel já r jon . — B. Jon öné. Má-
rlapócs. Forduljon kérdé-iwvel a Magyar Ebte-
nyésztők elnökéhez, Ilosvay Lajos gazdasági 
főtanácsoshoz, VIII . , Conti-uilea 21. — Műked-
velő. Mindenesetre valami olyan darabot játsz-
s m n a k , amelyhez egy díszlet is elég. Később, 
ha anyaigilag már elég erősek, át térhetnek 
olyan darabokra is, amelyeknek szinpaili fel-
építése változatosabb. Kér jenek katalógust a 
játszható darabokról a .Színházi Élet Boltjából 
(VII., Erzsébet4íörút 7.), jelezzék speclá.is kí-
vánságaikat , a Színházi Élet Boltja minden fel-
világosításit d í jmentesen megad és minden le-
vélre válaszol. — Gyerekszinész. Jelentkezzék 
a helyi társulatnál . A vidéki városok változatos 
reper toár jában mindig akad egy-egy darab, 
amelynél gyerekszínészre szükség van. Arról, 
hogy a »kivételes képességű« kislány kedvéért 
átköltözzenek. Budapestre, a leghatározottabban 
lebeszéljük, ha csak a családfő nem tud a fő-
városban biztos egzisztenciát teremteni m a g á n a k . 
Mert h a a kis ányt alkalmazzák is a jelenleg 
működő egyetlen gyerektá-rsulatnál, ez csak 
annyit jelent, hogy hetenként egyszer, esetleg 
kétszer felléphet minimális gázsiért . A magyar 
f i lmgyár tás nem tud állandó kenyeret adni még 
a befutott szinésïiniag.vsàgoknak sem. Bizonyta-
lan kimenetelű ka 'and kedvéért nem szabad le-
mondani a biztosról, ha még olyan kevés is. — 
B. László. Véden,céuek verseiben egyál talán nem 
lát juk azt a robbanó tehetséget , amely indo-
kolná kísérő s<irainak melegsóg'ét. Ezt a se hi-
deg, se meleg, ügyeskedő Urát ezer és ezer 
dilettáns ugyainjgy, söt ugyanezekkel a sznivak- • 
kai iniveli, a Sértő Kálmánnal való összeha-
sonlítás pedig valóban — sértő. A fiatal poéta 
az impressziók és érzések bőségét olyan eredeti 
formában éis olyan gazdagsággal dobja k i ma-
gából, amilyenre nein is tudunk pé 'dát a ma-
gyar irodalomban. Mert Petőfi bár szintén nép-
ből sar jadt , isteni tehetségéhez a klasszikus mű-
veltség telies fegyverzetét hozta magával . Bol-
dogan vállalnók a felfedezés dicsőségét, 
de tessék arra érdemeset protezsálni. — 
Kereszthúros zongora. Nem irta meg ismét és 
így nem tudunk levélben válaszolni. Természe-
ten, 'hogy az átalakított zongora nem versenyez-
het az új ja l . Az áthúroztatásról lebeszéljük. Cé-
geket nem a jánlunk, — -minden ismert cég meg-
bízhatóan f o g j i elvégezni e munká t . — Echo. 
Évek óta nem jelent meg. A Németh: Építő-
munkások zsebkönyvét, vagy a Betonmunkások 
zsebkönvvétti a já rPjnk . Egy-egy kötet á ra 2 
pengő. Megrende'hetö a Színházi Élet Boltiában 
— Nyugdíjas asszony. Végtelen örömmel olvas-
tuk megható sorait . Hálás kös-zünet érte. — 
Hálás lennék. Rendes középiskolai és néhány 
egyetemi tantárgyat tianulnak. Az iskola r ang ja 
magasabb, mimt a kereskedelmi akadémiáé és 
din 'omáciai pá lyára jogosít. — 2X2. L. M. c ime: 
Falk Miksa-utca 14, H. H. c ime: Naphegy-utca 
25, T. J . c ime: Rege-utca «, L. 1'. c ime: Nagv-
mező-utea 17. — Ariadne. I. A ruhához i'lö 

maij-ke nyakkendőt viselheti éa fekete karszala-
got 2. Jávor Pál a Magyar Színilázban a »Ve-
télytársak« című darabban a ra t t a első s ikerét . 
H- Egyenle tesen fűtött szobában mérsékel t öntö-
zéssel (permetezéssel) megmenthet i a virágot:. — 
Itália. ( íeorg Márton, Wien, Bösendorfer Strasse 
1, dr. Ailex. BAnyai, Avenue Viktor Hugó 6«. 
Párizs, Korda-fi lm, London, Groswenors Street 22. 
A szöveget mindenhova elküldhet i német nyel-
ven. — Tanácstala-. 3 kéré». B. L. c íme: Buda-
pest, Rákóezi-út 76, B. ö . címe: Boston-fi lm, 
Berlin, K. M. c íme: Michael Curtis, Holly-

wood , Calif. 

T i h * 
Túl okos. Berky Lili annakide jén a némafil-

mek egyik m a g y a r sz tár ja volt. — Tanács . 
Nem kell kész szcenáriumot írni, elég, ha né-
hány gépelt oldalon írja meg a témát, amit a:--
tán, ha a r r a kerül a sor, a, gyár a saját szcená 
r iumirójával kidolgoztat. — Trl lby. Csak angolul 
irbwfc. — Kelemen Péter . Kispest. Ma, a han-
gosf i lmek idején, a jó orgánum elkerülhetetlen 
feltétele a f i lmjá t szásnak . — Február . Nyugodt, 
megélhetést nyújtó életpályát csak nagyon meg-
gondoltam .szabad otthagyni a filmszínészet áb-
ránd jáé r t . Legjobb, ha valamelyik filmrendező-
nél je .entkezik és véleményét kéri . — Mamwir th . 
Van egy regény, amit fi lmre a k a r át írni . £>e nem 
ére/ hozzá elég erőt és egy hí res írót szeretne 
ehhez a munkához tá rsnak szerezni. Ebben a 
dologban sajnos, inern tudunk segí tségére lenni, 
mert hires iró rendszerint nem foglalkozik ide-
gen témával , különösen akkor , ha egy regény 
át í rásáról van szó. 

ll&ácat&U 
Zsolt László. Novel lá jában sok a jó megf igye-

lés, — azonban meg í r á sban még kezdetleges. Ol-
vasson sokat. — K. J . Tehetséges; okos vers, 
fé l re te t tük, — a nyáron megkezdődő Tehetség-
avatáson közölni fogjuk. — Kisér a remény. 
Ezekre a versekre ugyanazt tudjuk csak mon-
dani, mint ami t a múltkori üzenetünkben már 
megír tunk. A ro-vat a nyár elején fog megin-
dulni, kellő időben fogjuk jelezni. — Három 
novella: Téved, ezek az írások nem novellák, 
poémák inkább, egy-egy hangula tnak meleg 
kifejezései . Viszont az ilyeh Írásokat csak igen 
kevesen tudják jól írni, mert itt mindent az 
í rásművészei pótol, itt már költövé kell válni 
a prózairónak. 

Száraz fejbőr. Szíveskedjék kérdései t meg-
ismételve, címét và lœzbélyeggel ellátottam kö-
zöllni, iir-gy kérdéseire levélben válaszolhas-
sunk. Közölje hajánaik színét. — Régi előfi-
zető. Háromszor naponta mossa m®g meleg-
vízben. de nem esővízben, hanem kútvizben. 
az eddigi szappannal . Négy hét múlva szá-
mofJjon be az elért eredményről, hogy további 
tanAcsoldkali el láthassuk. — Szégyenlem ma-
gam. Rendellenes sízöcrnövést a fe rdülő kori vac 1 
örökléses ha j lamon kivill. a belső kiválasztá-
sos mir igyek rossz működése idéz elő. Ne 
várjia be, amig hiúságból vágni , vagy amiig 
csipesszel szedni kezdi a szőröket, mer t ak-
kor o 'yan rohamos szörnövés kezdődhet el. 

Kesztyű! Fűző! Esernyő! 
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aminek következményei beláthatatlanok. Men-
jen tíl snakorvoaluio, belWi kez/'lésscl csök-
kentse a «zörnövéet y a rm'K'évi'1 eröts há t a -
kat véglc.geiseï» irtassa kl. Legcélszerűbb rá 
legeredményesebb a dlatíiermláA eljárással 
vcgizett epilláció. — Szeretném . . . Csaik mű-
téttel leihet segíteni. Fiatalasszony. (.'itnére 
levél ment. — Kézápolás. Szakorvoshoz kell 
fordulnia, mert .sokszor a belső kl választói os 
mirigyek megbetegedése is okolhat « köröm-
nél elváltozást. — Aradi. Nincs Összefüggés a 
kettő közörtt. Mindenesetre jól teszi, ha házi-
orvosival megvizsgáltatja magát. — Hajápo-
lás. Sürűfé-sü használatát hagyja abba, mert 
as nem gyógyítja, hanem Irrlál.ia a fojbörrt. 
Tanálesoit saiwsifai adunk, lia részletesen meg-
írja, hogy zsíros, vagy sziáraz-e a baja , mi-
lyen szinii iSs bogyani ápnlt'i mostanáig. — 
Ifjúkor. Helyifogywsrtás al'ntt azt értik, hogy 
a test bizonyos részeit, amelyek hajlamosak 
a xsirlerakiSdiástia, fogy (iratául lehet anélkül', 
hogy a tost többi. normá.lis, tehát sokkal so-
ványabb részei fagyinának. Eat aamimiféle ét-
renddel vagy koplalással elérni nem lehet, 
cíaik — niütéiten klvtll — speciális tornagya-
korlatokkal és szakorvosi kezeléssel, inert a 
fölösleges zsírréteget kell feldolgozni és annak 
felszívódását elősegíteni. — Elkeseredett. Boka-
süllyedésnek nemcsak a séta árt, hanem az 
állás és a legcsekélyebb járkálás is, ha nincs 
cipöbetétje. Forduljon ortopéd-szakorvoshoz. — 
1934-88. Serdülő korában az arcápolást szakor-
vossal kell megbeszélni, mert akkor dől el, 
hogy milyen lesz később az arcbőre. Otthon ne 
kísérletezzen. — Mária. A láb uagyujjánál ke-
letkezett bütykön semmiféle eljárással segí-
teni nem lehet, csak műtéttel. A inütét teljesen 
veszélytelen és fájdalmatlan, utána nemcsak a 
deformáció múlik, el, hanem a fájdalom is 
megszűnik. — Aranka. Ismételje meg kérdé-
seit. válaszbélyeggel ellátottan közölje elmét. 
— Timlsoara. 1834. Késő tavaszig ápolja ugyan-
úgy a bőrét, ahogy azt a múltkor tanácsoltuk 
és aztán kérdéseinek megismétlésével számol-
jon be az elért eredményekről, hogy további 
tanácsokkal elláthassuk. 

• divat 
Margit asszony, Románia. Csak azt aján-

lom, hogy a zöld kabátból és a szoknyából csi-
náltasson egyszerű angolos ruhát, barna bör-
ttvvel, barna bör. vagy fagornhokkal. Kabátnak 
azonbau ne zöld, hanem barna szövetet ve-
gyen és csináltasson egy háromnegyedes. Jó 
bő. elöl nyitott kabátot és Így egy nagyon ele-
gáns ensembléje lesz. Ha a szoknya amúgy is 
szűk és rövid, nem érdemes hozzá derekat csi-
náltatni. A szín Igy barna kombinációban na-
gyon szép és divatos. A piros satinböl egy 
táncruhát csináltasson, utcára ez a szín kissé 
feltűnő. Egészen svejfolt, prlncess-rnhát gondo-
lok. háromnegyedes bő, vagy pedig egészen 
hosszú és csuklóban elszükülö ujjal. A fényké-
pet rovatvezetőnknek átadtam. — Mária. Sötét-
zöld bőrkabátját utazáshoz, kiránduláshoz, eső-
ben, nagyszerűen viselheti. Kellene azonban 
alája valami praktikus ruha, amit tavasszal ka-

Minden angol nő levendula illatot használ a 
mosdóvize. fürdője el sem képzelhető La vin 
nélkül. A pezsgős, tengersós l.avin-tabletta 
frissíti, élénkíti az arcot, testet. 

* 
A világhírű Nivea-fogkrém nagy tubussal csak 

90 fillér. 

luit nélkül Is viselhetne. .Vagy drap. vag> 
draros-barna angolos szövetruhát, neetleg, ha 
ölesé, egy trikóruhát gondolok. A drap-ruhdt 
bőrövvel elöl begombolva, egészen egyenes 
szoknyával, kis kerek kivágással, amelyhez kü-
lönböző sálokat viselnek, nagyon jól használ-
hatna tavasszal kabát nélkül. Ez volna az 
egyik tavaszi ruha. A másik a kosztüm lenne. 
Sajnos, ugyanolyan sötétkék szövetet nem fog 
kapni, mint amilyen a kabát ja , de talán taiál 

alaml hasonló szövést, lia nem egy színben, 
lehet kockásban, vagy csíkosban is. A hosszú 
kabatot tényleg alakittassa át, főleg az ujjat, 
hogy vállban egy kicsit szélesebb és gazdagabb 
legyen. Ez alá a kabát alá Is kellene valami 
könnyebb sötétkék gyapjúgeorgette, vagy sötét-
kék szövetruha, kis fehér plké gallérral, ezt 
irodába kitűnően viselhetné. A hosszú bársony-
ruhát hagyja úgy, ahogy van, az kell majd 
estére és azt hiszem, a sötétzöld irodai ruhája 
is maradhat. A meleg holmikat mindenesetre 
vigye magával, mert kiszámíthatatlan, hogy 
milyen ldö lesz. Nem tudom, a nyári doigai 
jók-e még, én- nagyon ajánlanám, hogy csinál-
tasson egy szép fekete tnaroenin-ruhát. ugyan-
olyan háromnegyedes nyitott kabáttal, ebben az 
eiisemblébeu mindig elegáns és bárhova elme-
het. — Ariadne. Félgyász Ideje alatt szürke öl-
tönyhöz fekete nyakkendőt viseljen, tavaszai pe-
dig viselheti fekete karszalaggal. — S. I.: Igen. 
— Sárga rózsa. Sajnos, nem Irta meg. milyen 
fazón árban dolgozó szabénőt óhajt. IIa meg-
írja és válaszbélyeges borítékot küld, levélben 
ajánlok néhány címet. A fílzö is attól függ, 
milyen árat óhajt fizetni. — Marga, L. J . Saj-
nos, a nyári garderobra még nem tudok fel-
világosítást adni. A párizsi modellek még nem 
érkeztek el Pestre és az első tavaszi divatbe-
mutató csak március első napjaiban lesz. Ig> 
tehát csak a legszükségesebb dolgokkal foglal 
kozunk momentán, a továbbiakra vonatkozólag 
pedig Írjon március első napjaiban. A kékes-
szürke angol kosztümjéhez egy világoskék trikó-
blt'izt csináltasson, egész vékony anyagból, tel-
jesen angolosan, l ia a trikót nem szereti, vilá-
goskék mousseline- vagy batisztblúzt ajánlok, 
de ezt már franciásan elkészítve, nagyon dús 
plisirozott zsabóval vagy azsúrral. Fekete 
georgette-ruháját magával viheti, valószínűleg 
van télikabátja, ami illik hozzá. Sötétkék ka-
bátját esetleg a szürke gyapjú-georgette ruhá-
val viselheti, ha azonban ú j ruhát csináltat, 
csinos volna alája egy sötétkék-fehér- vagy 
fehér-sö tétkék mintás selyemruha, ezzel a kabát 
egész jó ensemblét alkotna és a ruhát nyáron 
kabát nélkül sokat viselhetné. A zöld mousse-
llne-ríihájáről nem tudom, hogy hosszú vagy 
rövid délutáni, vagy esti és így nem tudok ta-
nácsot adni. A szörmekepek nagyon szépek és 
elegánsak, nem tudom, hogy van-e már szőr-
méje vagy venni akar szőrmét. A kep, ha szép 
szőrméből van, elegánsabb lesz, mint az ezüst-
róka. De vehetne szörmézésre való kék- vagy 

Hölgyekl Urakl Egy pár nappa-bőrkesztyű 
2 pengő 95 fillér. A bőrkesztyű mindig ele-
gáns. Jön az átmeneti idő, Jön a tavasz: mi-
lyen kellemes dolog friss, ú j bőrkesztyűben 
járni a napsütött utcán . . . Az ú j bőrkesztyű 
beszerzésére most itt a kivételes alkalom. 
Bessz a nappa-börkeaztyüben — Fenyvesnél. 
Cgy urak, mint hölgyek számára most olcsó 
ott a kesztyű. Mindössze 2 pengő 95 fillér. 
Tessék befáradni a Kálvin-téri áruházba. 
Fenyvesnél most a finom nappa-bőrkesztyü 
csak 2 pengő 95 fillér. 

Lavin-ba fürdik 
ma minden nő. mert a Lavln pezsgős, tenger- I élénkítik, bavin tekercse (5 pastilla) 30 fii-
sós levendula tablettát a fürdőbe dobva, azt lérért szaküzletekben kapható 
nagyszerűen Illatosítják arcát, testéi frissítik. | 
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cziistrókát i s azt Kidolgoztathatná egy olya" 
anyagból való perelinre, mint amilyenből a ruha 
van. Nagyon elegáns és szép lenne a szüvet-
rnluihoz rókás szüvetpelerln, vagy pedig a dél-
utáni selyemruhához selyemre dolgozott róka-
pelerin. — Átmeneti R. Nem tudom, hogy a 
lieküldött szövetmintából mit akar csináltatni. 
A szövet nagyon szép, de kabátnak nagyon 
könnvii. Angolos ruhát csináltasson belőle, 
barna bőrövvel, elöl a derékon végiggombolva, 
barna bőr- vagy fagombokkal és barna sállal. 
A ruhának kerek, egészen kicsi kivágása le-
gyen gallér nélkül, a szoknyája elől egy szem-
beránccal egészen sima legyen vagy pedig ráne 
nélkül alul egy kevéssé gloknis. Ha praktikus 
angol kabátot óhajt, úgy legjobban egy tweed-
nnyagot ajánlok, drapos-liarnát (ez kitűnően 
illene a drap szöveíruhához) vagy szürkés-
kéket. egészen angolos, raglánszerü fazónnal. 
Ha a tweedet nem szereti, valami érdekes szö-
vésű meliert-anyagot válasszon. — Csillag. 
Májusi utazására mindenesetre szüksége van 
ejfçy tavaszi kosztümre és egy kabátra. Nem 
tndom, milyen kosztümöt szeret, angolt-e vagy 
franciát. Legjobban egy szürke angol flanell-
kosztüiuöt ajánlok, széles herrníazónnal, egy-
soros gombolással. Ehhez a kosztümhöz csi-
náltathat egy fehfîr és egy világoskék blúzt, 
a világoskéket esetleg vékony trikóból, a fe-
héret batisztból vagy mousselineból, sőt egy 
jiikéniellény is nagyon szép volna a kosztüm-
höz. Tavaszikabátra feltétlenül szüksége van 
kirándulásokhoz vagy délután, ha hűvösebb 
van. Legjobban egy tweed-kabátot ajánlok, de 
ha szereti, csináltathat kék vagy drapkabátot 
is, alája pedig egy egészen angolos szövet-
ruhát. amit kabát nélkü lis sokat viselhet (a 
ruhának lehet egy kis pelerinje, hogy kabát 
nélkül azzal is lehessen viselni). Nagyon szép 
volna ezenkívül egy vékonyabb gyapjú geor-
getteszerü anyagból készült ruha, ha szövet-
ruhához meleg van. Nyári ruhát még nem me-
rek ajánlani, egyrészt, mert nem tudom, mi-
'lyen fazónok divatosak, másrészt, mert nem 
tudóm, hogy már olyan meleg van-e ott, hogy 
nyári ruhát lehessen viselni. Mindenesetre, ha 
van valami finom tavalyi nyáriruhája, azt 
vigye magával. A mintás virágos crepe de 
Chinek az idén is divatosak lesznek, ilyen 
anyagból csináltathat egy hosszú, bokáig érő. 
teljesen t'esthez simuló prineess-ruhát hosszú 
liijal, ezt viselhetné délután tánchoz és este 
vacsorához is. Ezenkívül szükség volna egy 
egyszerű fekete délutáni ruhára (leginkább 
maróként gondolok), ha ehhez a ruhához csi-
náltat egy háromnegyedes nyitott vagy egy 
cipőig érő kabátot, úgy azt, mint tavaszi kosz-
tümöt melegebb időben kitűnően viselheti és 
délutáni tánchoz, teához is felveheti. Nem tu-
dom, hogy este akar-e szórakozni járni, ha 
Igen, úgy feltétlenül szüksége lesz egy estélyi-
ruhára, amit legjobban egyszínű mousselineból 
ajánlok. 

LaUás 
Egészség. Örömmel olvastuk kedves sorait, 

hogy egészségét visszanyerte és ezt a cirkulá-
ciós fürdőkádnak köszönheti, illetve az ebben 
készített gyógyfürdőknek. — B. Jánosné. Ha 
május elsején költözködik, jó lesz már most 
az átalakítandó bútort munkába adni, hogy 
idejekorán készen legyen. Szívesen adunk ön-

Piszkos, rongyos karóraszalag és szíj helyett 
van már egy elegáns és célszerű megoldás: 
»Automatiko« a magától záródó karóracsat, 
aranyozott vagy krómozott fémből. Szebbnél 
szebb mintákban kapható az egyedárusitó: 
Rozgonyi és Révai órásüzletében, Kossuth La-
jos-utca ö. a Nemzeti Kaszinó palotájában. 

Torokör 

nek konkrét esetében tanácsot, ha elküldi régi 
bútorának pontos leírását és megírja, hogy 
milyen lakásba költözködik, hány szobája 
lesz. milyen méretűek és milyen célt szolgál-
nak. — Száraz levegő. Többízben megírtuk 
már ezen a helyen, hogy a központi fűtés fűtő-
test bordáira mázatlan cserépedényt kell 
akasztani, amelybe naponta friss vizet kell 
önteni. Eezenkívül naponta permetezett növé-
nyeket és esetleg még lapos edényben elhe-
lyezett víztartályokat kell a szobákban tartani, 
fontos a gyakori szellőztetés olyankor, amikor 
párával telített a levegő. 

itt-zibiUMka 
Fontos kérdés. Ha megérkezik Pestre, ke-

ressen fel vagy hivjon fel telefónon, akkor 
megadom a kívánt elmeket.. — Sonya Beograd. 
Horgolhat 80-as cérnából a kredencre és tála-
lóra térítőkét recemintát alkalmazva. Ha azon-
ban jobban szeret tüllmunkát, akkor tüllre 
laposhlmzést ajánlok, ekrü és világosbarna ár-
nyalatokban, gyöngyfonallal hímezve. A pol-
cokra különböző mintájú tüll beszövés csíko-
kat vagy recé.;ett csíkokat készítsen. Legkö-
zelebb közlünk mellékletünkön erre alkalmas 
mintákat. A pianínóra készítsen olyan tüllterí-
töt, mint a tálalóra. A függönyt készítse ekrü 
markízettből, két szárnyát kissé ráncolva, vé-
gig kézzel szegve és alul sodrott müselyem-
rojttal befejezve. A függönyt szereltesse köny-
nyen gördülő szerkezetű tartóra. Ha más la-
kásba költözik, ezt az anyagot felhasználhatja 
hímzett stor készítésére is. — Menyasszony. 
Írómappát készíthet bőrből domborítással vagy 
rátétmunkával, filcből összeállítva, duftinböl 
egy monogrammal. Ehhez készíthet még ita-
tóstartót, dohánykészletet, fölösleges darabo-
kat ne készítsen. Az íróasztalra — akinek még 
van íróasztala — csak a célnak megfelelő tár-
gyakat helyeznek el, csak azért, hogy díszítse 
az asztalt — semmit sem szabad állítani. Jó 
lámpa igen fontos. Lehet spriccelt rövid er-
nyőt is tenni rá. Milyen ajándékot ajánlunk 
még? Ez talán elég lesz. Lakásuk részére ve-
heí még művészi dísztárgyakat vagy készít-
het egy-két ízléses párnát, ha már tudja a 
színeket és hogy mi illik belé. 

HowfUa 
E rovat keretébe tartozó kérdések VÍZVÁRI 

MARISKA lakására (RÖKK SZILARD-U. 18. 
SZ.) címzendök. Választ KIZÁRÓLAG ITT A 
LAPBAN AD a rovatvezető. 

Böjt. Halászlé, savanyú ikraleves, savanyú 
tojásleves, tejleves, kenyérleves, sóskaleves, 
zöldségkrémleves, bableves stb. Karfiol-, maka-
róni-, rizs- és zöldségpudding. Rakott burgo-
nya. Töltött tojás, töltött gomba, gomba tojás-
sal, paraj , beleütött tojással stb. Azonkívül az 
összes hideg, meleg és konzerv halételek. — 
Berta, Cluj. Romániában szakácskönyvem bi-
zományosa Vidor Manó, Oradea, 8tr. Reg. 
Ferd. Ügy magánosoknak, mint üzleteknek 
hozzá kell fordulni a könyvemért. Leiben nem 
tudom az árát, de ott majd megmondják. Itt 
5 pengő. — Sipsirica. Ugyanúgy kell csinálni 
a töltött kelkáposztát, mint a savanyított töl-
tött káposztát. A külső, nagy leveleket meg-
tölti, a belsejét felvágja laskákra. A rántásba 
borsot és majorannát tesz, a kelkáposztával 
egy kávéskanálnyi köménymagot is főz. Sava-
nyítani nem kell. — Horvaíné. A habkoeh 
igen egyszerű és gyorsan is készül. A tojás 
fehérét kemény habbá veri, Ízlés szerint meg-
cukrozza és jó sűrű lekvárt kever belé. Leg-
jobb a barack. Akkor egy tűzálló tálba önti, 
kúpformára idomítja a habot, hosszúkás, vá-
gott, tisztított mandulaszálkákkal megtűzdeli 
és a meleg sütőbe téve, egyenletes jó tűznél 
16—20 perc alatt pirosra süti. Azonnal kell 
tálalni 
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AyrtékicdeiéteU 
JleiteU Uiucs 

Mérnök, harmincas, elvenne 
testihibás hölgyet, nagyobb 
hozománnyal. Jel ige: »Megbe-
csülném« kiadóhivatalba. 
Férjhezmenne zsidólány 4000 
pengővel, bútorral, kelengyé-
vel. Levelet »22 éves« jeligére 
a kiadóba. 
Hölgyeim! Harminc éves va-
gyok, ügyes és intelligens, 
csak pénzem nines, hogy va-
lamit kezdhessek. Komoly és 
megfelelő feltételekkel megnő-
sülnék. Korban hozzáüt illő 
hölgyek válaszát kérem »Jólét 
boldogság« jeligére a kiadóba. 
Harmincéves, matut-ált, ambi-
ciózus komoly fiatalember va-
gyok. Műnk a szerető, szenve-
délymentes. természetimádó. Ot 
éve budapesti gyárüzem veze-
tője, ipari és kereskedelmi 
szakképzettséggel. Élettársat 
keresek magamnak, akinek 
révén a jövőt biztosithatnám. 
Aki magastermetü, jókülsejű 
személyemmel is megismer-
kedne, írjon a kiadóba »Élet-
cél« jeligére. 
Fiúk! Aki tudja, hogy szegény 
leányt is feleségül lehet venni, 
az Írjon 24 éves kislánynak 
földadóba. »Otthonra vágyom» 
jeligére. 
Komoly ismeretségét keresem 
egy biztos pozícióval és szép 
lelkülettel rendelkező úriem-
bernek 36—45 évesig. »Méltó 
pár ja lesz egy dolgozó nő« 
jeligére a kiadóba. 

Csinos, fiatal, egyesek szerint 
szép, abszolút tisztességes, sa-
ját üzlettel rendelkező úrilány 
vagyok. Mivel egész napomat 
üzletemben kell töltenem s 
így társaságba nem igen jár-
hatok, keresem egy olyan 
szimpatikus, komoly, 38—40 év 
körüli izraelita férfi ismeret-
ségét, akit, lia igazi üzletem-
ber, társnak pénz nélkül is 
szívesen fogadok. Aki sze-
rény, házias, hü feleséget 
akar , írjon »Gyöngyvirág« jel-
igére a kiadóba. 
Társaságbeli legdiszkrétebb liá-
fcasságközvetités. Doctorné. Rá-
kóczá-út hatvannégy, II. 20. 
Főlépcsőház, &73—93. 

Legdiszkrétebb házassúgközve-
títöje az olök-elő ikörJknck 
Goldringné, Kökk Szilárd-u. 7, 
főlépcsőház. 
Nem akarom eltartatní ma-
gam, — nem azért akarok 
férjliezmenni. De vágyom egy 
otthon után, azután ' az élet 
után, amelyet végre is min-
den lány kíván magának. 
Elég jólmenő kis üzletem 
megadja azt, amire magam-
nak szükségem van. — olyan 
ember ismeretségét keresem 
házasság céljából, aki társa-
ság vagy idő hiányában nem 
átall ezen az úton megismer-
kedni egy csinos, vidám, szép-
nek mondott, jóalakú. abszolú' 
tisztességes lánnyal. Jel igém: 
»Így is lebet«.  

Megnősülne 28 éves, magas, 
jómegjelenésü úriember, egy 
nagy iparvállalat ügyvezető-
igazgatója. Csakis 20 év kö-
rüli, nagyon csinos, elegáns, 
disztingvált úrihölgyck i r j ana \ 
fényképes leveleket »Szegény 
lányt nem lehet elvenni?« 
jeligére a kiadóba. Hátha »I-
kerül! 
Keresve sem találhat olcsóbb 
"Tamofónforást, mint a Köz-
ponti Gépraktár, Rákóczi-út 80. 
udvarban. Használt és ú j le-
mezek. Vétel, eladás, becseré-
lés^ 
29 éves, intelligens érettségizett 
fakereskedő szeretne boldoggá 
tenni 19—23 éves Izr. leányt, 
akiben megtalálná azt, akit ke-
res. Legszívesebben benősülne 
10 éves kereskedői jártassággal, 
esetleg más szakmába is. Ko-
moly leveleket »Feltétlen bol-
dogság« jeligére kiadóba kér. 

Lwti&zís 
Magas, intelligens izr. úrifiúk I 
Írjatok egy jókedélyű, komoly, 
jóképű, magas, barna, izr. 20 
éves úrileánynak. Minden le-
vélre válasz. Fényképpel ellá-
tott leveleket kérek »Szeres-
sük egymást II.« jeligére. 
Levelezne abszolút úrilány pé-
csi diplomással vagy katon-i-
tiszttel. Jeligém »Annalise 18*. 
Tizenkilencéves, csinos, ked-
ves, abszolúte úrilány leve-
lezne úrifiúval. Jeligém »Rita«. 

Leveleznék intelligens leány-
nyal vagy asszonnyal az élet 
különböző problémáiról. Jel-
igf : »Diplomás 28« a ki-
adóba. 
Tizenkilencéves csinos, kedves, 
abszolút út'ileány levelezne úri-
fiúval. Jel igém: »Rita«.  
Párizsba szakadt érettségizett 
tisztviselő f ranciául levelezne 
csinos, komoly izr. úrileány-
nyal. »Ecrire en françois« 
jeligére kiadóba. 
Padova. Hogy vagy? Írjál 
mindenről rövidesen. Csak 
kérdezek, te pediglen vála-
szolj kérdéseimre bőven levél-
hen. Bruno.  
Fázom, napsugárra vágyom! 
Negyvenköriili barna férfi (ki 
az anyagiaknál értékesebbre 
vágyik) levelét várom. »Leány-
álom«. 
Jól szituált független úrhölgy-
tisztességes ismeretségét ke-
resi huszonnégyes Apolló. 
»T.'art pour l'argent«.  
Csinos, fess, huszonötéves úri-
leány, kultúrált intelligens 
úriemberrel megösmerkedne. 
»Fatalista« jeligére kiadóba. 
Csinos 38—20 éves sport- és 
szórak ozópartnern öt k eresek. 
»Pénz nem számít« jeligére a 
kiadóba 
Paj tás , minél hamarabb gyere, 
de elscjéro foltétlen, mert na-
gyon hiányzol és nagyon, de 
nagyon várunk, p. sz. 
Két jómegjelenésü. csinos 
egyetemista keresi két előkelő 
úrhölgy Ismeretségét. »Prin-
temps« _Jeligére. 
Csinos úrilány keresi intelli-
gens, önkritikával biró 30—40 
közötti úr ismeretségét, kivel 
szórakozni járhatna. Választ 
»L'homme propose« jeligére 
fökiadóba. 
Autótúrához Olaszországba ke-
res úrvezető házaspár úri há-
zaspárt feles önköltséggel 
»Májusban« kiadóba. 
KÖZÉPKORÚ úrhölgynél «ze-
rény igénnyel titkári állást ke-
res harmincas, jómegjelenésü, 
minden kívánalomnak meg-
felelő, jó táncos, izr., feltétlen 
úr. Szíves megkeresést teljes 
bizalommal »Titkár II.« jeligére. 
Erzsébet-körúti kiadóba kérek. 

Apróhirdetéseket felvesz a Színházi Élet Boltja, 
Erzsébet'körút 7. sz., valamint hirdetési irodák és 
dohánytőzsdék Jeligés levelek a Színházi Élet 

szerkesztőségében, Erzsébet'körút 7 vehetők át. 
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Harminchatot, társaságbeli, 
sokoldalú, képzett kereskedő, 
a-prupos hltbü zsidó. a Ma 
útvesztőjében bolyongva, a 
komoly célkitűzés határozott 
temleclájával, — esetleg a 
közvetlen érdekelt famíliájába 
való benösülés lehetőségével 
— testben és lélekben kultú-
rált. intellektuális idényeket 
támasztó szellemi partnernöt 
keres, megelőző levelezésen, 
őszinte sorokon keresztül, hogy 
a majdani személyes megis-
merkedéskor elmondható le-
gyen; mi már régen ismerjük, 
de csak most találtuk meg 
egymást. Valakit, aki ugyan-
csak mást. többet keres, 
mint társaságától remélhet, n 
Nőt, aki élet« értelmét igazo-
landó, önmaga elé okot. célt 

»egy azértot«, tűz ki em-
beri feladatul — és ennek je-
gyében a »hátha« esetlegessé-
gének minden . skrupulustól 
meut roegprébálásához még 
akkor is mersze van. lia mint 
adott esetben, egy konven-
cióktól nem szankcionált for-
mát kell u cselekvéshez vá-
lasztani Jeligém »Pourquoi 
pus?« Blockner hirdetője ci-
tuén. Budapest. Andrássy-út i 

Fiatal költő, katona az Ide-
gen légióból. művelt fiatal 
hölggyel levelezne. Leveleket 
francia. olasz, vagy angol 
nyelven kérek Szeruttl M. 
1S948. 1-er Regiment Étranger 
Kreider (Algérie).  
Fiatal jónevü fotoriporter, ke-
res csinos, okos, szőke kis-
lányt. akivel az eljövend« 
nyáron kitűnő csónakjában, 
sok jó és kellemes kirándulást 
tehetnek. Azért irok már most, 
mert a nyárig igazán meg 
akarom ismerni a partnere-
met. Jel igém: »Egy jó riport«. 
Leveleket a kiadolia. 
Nagyon csinos, helyes, okos, 
drága, aranyos, fiatal lánykát 
keresek, aki igazán jópajtá-
sorn lenne, s akivel a gyö-
nyörű tavaszt .átmulatnánk. 
Jeligéin: »Én is csinos va-
gyok« a kiadóba. • 
Kicsi, kövér, helyes kislányt 
keresek. Jel igém: »Magam is 
az vagyok«. 
Tavaszi rügyek fakadtak a 
szíveinben az első napsugárra. 
Szeretnék még egyszer srerel-
mes lenni. S ezzel a kis dal-
iul üzenem, hogy csak magát, 
csak magát imádom, csak 
magát szeretném . . . s mivel 
oly ritka a szép lány, mint a 
búza, azért kérem a csinosa-
ltat, hogy Írjanak nekem. Jel-
igém: »Helyes pulii«. 

Magas fess fiatalember keresi 
csinos hölgy lelkibarátságát 
Nagyon kedvesmodoru, kelle-
mes szórakoztató vagyok, .lel 
igém : ».Vem bánja meg 23«. 
Lányok, ne hagyjatok sokáig 
magatokra várni. Írjatok mi-
nél előbb egy szomorú fiúnak. 
Jel igém: »Vidámság•<. 
Dorottya! Köszönöm a kedves 
verset. Van benne valami, 
ami megfogott. A kép valószí-
nűleg élethű. Kérem, irjon 
újra a Színházi Élethez a régi 
jeligére. 
Húsz év körlili kedélyes és 
csinos hölgy ismeretségét ke-
resem »Tavaszra kialakulha-
tunk« Jeligére. 

Toujours l 'amour. Bocsánat a 
késésért, de két hétre Pá-
rizsba kellett utaznom. Rossz 
levélíró vagyok, válaszolhatok 
Így Is? Boldog örömmel oí-
\ astam őszinte, kedves levelii-
ket. Szeretnék már találkozni 
magukkal valahol. Nagyon vá-
rok egy hosszú, de most már 
fényképes levelet »Parlez moi 
d'amour« Jeligére. 
Amatör fotoalbuuiok nagy vá-
lasztékban raktáron jutányo-
sán. Mindéi albumkészitönél. 
Budapest, Szív-utca 30/b. 
Művirág, dísztoll-különlegessé-
geket gyártási árban vásárol-
hat. készíttethet Orosznál, 
Deák Fcrenc-utca 21. Udvar-
ban. 
Doktorné, Brassó. A megadott 
cím úgylátszik nem elegendő, 
mert levelemet a posta visz-
szairányitotta. Pontos elmet 
kérek »Teljes diszkréció« jel-
igére a kiadóba. 

Oktatás 
Szeretnék hamar, olcsón meg-
tanulni angolul. Ajánlatokat: 
»Olcsó angol« jeligére kérem. 
Harmadik gimnazista fiam 
mellé keresek egyetemista há-
zltanitót. Leveleket: »Koszt-
ért cserébe« jeligére kérek a 
kiadóba. 
Nincs nagyobb kincs a tudo-
mánynál. Olcsón, gyorsan ta-
nltok angolul és németül. 
»Tisztviselők előnyben« jel-
igére kérem a kiadóba a le-
veleket 
Jazz-re, magyar nótára, zongo-
rázni megtanítom perfekt, 
35.— pengőért. Zongoraok ta-
tás óránként, elmélettel 1.50. 
Gyakorlás lehetséges. II. ker.. 
Ostrom-utca 3. I. 6. 

JAZZ ZONGORATANtTAS 
HAVI 9 BS 12 PENGŐÉRT « 
Színházi Élet olvasóinak, első 
rendű jazz-zotigora pedagógus 
nál. Pintér Alice, Személynök-
utca lfl. II. I. 
Zongoraoktatást, énekkorcpe-
tálást olcsón vállal háznál 
vagy lakásán áll. kép. okle-
veles zongoratanárnő. Juhi 
Lili, Erzsébet királyné-út 10», 
földszint 3. 
Angol és spanyol nyelvokta-
tást válla! német hölgy. Ta-
nítás felnőtteknél és gyerme-
keknél csoportokban Is. Ki-
tűnő eredmények, nyelvokta-
tást kezdőknél. Dr. Scholtz 
Tivadarné, IX.. Angyal-utca 
7/a, földszint 1. 

KRAUSZNE nöirnha-szaJónjá-
ban úrileányok és asszonyok 
felsőruha-, gyermekruhia-, fe-
bérnemiiszabá8zatot, voirrást 
rövid idő alatt te jesen elsajá-
títhatják. Saját ruháikat is 
elkészíthetik. Erzsébct-könit 
40—42. III. em. 19. 

Okleveles tanítónő elemista, v 
polgárísta tanuló oktatását sze-
rény díjazásért elvállalná. — 
Egész délutánra vagy csak 
egy pár órára. Cím: Nagy 
Irén, X„ Zugló, Lengyel-u. 41. 
Gyermekek korrepetálását, he-
gedütanltást vállal okleveles 
tanítónő. Földes Lászlóné, 
Nürnberg-utca tizenöt 111. 34. 
MIT TANULJUNK? Olyan 
iparművészeti textilmunkák ké-
szítését, melyekkel otthonun-
kat és ruházatunkat olcsón és 
könnyen díszíthetjük. Egyéni 
oktatás. Vidékiek már néhány 
hét alatt Is szép eredményt ér-
hetnek el. Tananyag: tervezés, 
kivitelezés. Hímzések, összeál-
lítások. Párnák, teritök. függö-
nyök, babák, bőrmunkák, re-
tlkülök. foto- és írómappák, 
modern filcállatok és virágok. 
Felvilágosítás és beiratkozás 
9—S-ig. Károly-körüt 5. IV. 9. 
Tel.: 45-9-11. 
Kitüntetéssel végzett okleveles 
zongoratanárnő kiváló mód-
szerrel úgy kezdőknek, mint 
haladóknak jutányos áron órá-
kat ad. Zoltánné Récsey Elza 
oki. zongoratanárnő. VI., Csen-
gery-utca 58. I. Telefón: 

3—05. 
Kesztyúkészitést tanítok rövid 
idö alatt jutányosán. »Megél-
hetés« jelige. 

Kesztyűvarrást géppel és kéz-
zel vállalok olcsón és ponto-
san. Sürgős rendelésnél gép-
varrás megvárható. V.. Csáky-
utca 17. II. 1. 

Jiz apróhirdetési dijak úgy Magyarországról, mint 
külföldről postabélyegekben küldhetők be 
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AKAR FOGYNI? Arányosodul? 
Kgyenesednl? Seliőkné Vajda 
Ilonka Mozgásmttvészett Isko-
lája. V., Balaton-utca 16. Te-
lefon: 226—24. 

Franola és német gyermekfog-
lalkoztató 4—10 éves gyerme-
kek »lámára. Speciális gyors-
tanítási mód külföldre utalók-
nak. Kezdd és haladó csopor-
tok és magánórák gyermekek 
és felnőttek számára. Konver-
zácló, kereskedelmi levelezés, 
irodalom. Gordonná »zarb Mar-
tha, Budapest, VII., Thököly-
lit 84, II . Telefótiszám: 97-6-Sä. 
Biztos eredmény! Kedvező 
árak! 

Hírneves festőművész keres 
magas, barna, Igen szép nöt 
modellnek, kit olaszországi ta-
nu lmányú já ra is elvinne. Szí-
ves ajánlatokat fényképpel: 
»Jövőjét megalapíthatja« Jel-
igére. 

Fiatal, jómegjelenésű színész 
ajánlkozik vidékre. Jé szerepe-
ket játszott Pesten. Ügynökök 
kizárva. »Thalia« jeligére. 

Gépíró tisztviselőnőt vagy fér-
fit Irodámba alkalmazok. Be-
mutatkozó leveleket igénymeg-
jelöléssel Kónya-ciánozó, Ullöl-
út 119. szám alá kérek. 

Perfekt szakácsnőnek vagy 
mlndenes-fözönőnek ajánlkozom 
kisebb úricsaládhoz. Hosszú 
éves bizonyítványokkal rendel-
kezem éa úricsaládoknál vol-
tam alkalmazásban. Németül 
Is beszélek. A felszolgáláshoz 
ée minden egyéb munkához 
értek. Győri Márta. Dob-utca 
84. II. 19. 

Gyermeket szerető tlzenlcet-
éves, okos kislányomat teljes 
ellátásért Jobb családhoz ki-
adnám. Leveleket a kiadóba 
»Szorgalmas« jeligére kérem. 

Szívesen ellátnám mtndon-
nemü liázttgyeit olyan háztu-
lajdonosnak, kl egyszobás 
komfortos lakást adna mun-
kámért cserébe, esetleg ol-
csóbb házbérért. Levélbenl ér-
tesítés után személyesen Je-
lentkeznék. Leveleket »Kor-
rekt lntellektuel« Jeligére a 
kiadóba kérek. 

Jémegjeleiiéeü, Ugye», szolid, 
Intelligens leányt 21) évtől fel-
veszek vendéglőmbe nappali 
helyettesítésre, teljes ellátá» és 
fizetéssel. Vidéki ls lehet. 
Fényképes ajánlatokat »Abszo-
lút megbízható V.« jeligére a 
kiadóba. 
Magyar-német gép- és gyors-
írón«. külföldi gyakorlattal 
(Idegenforgalmi Iroda, Mün-
chen), bármilyen elhelyezitek 
déet keres szerény feltételek-
kel, Clm: Jerkovlts Juliska, 
Vit., Dcniblnsky-utea 25. II. 
udvar 28. 

Tanult autószerelő gépkocsi-
vezetést karbantartással, kis fl-
zetéssel vállal. »SoffOr« Jelige. 
Megbízható, hűséges nő ajánl-
kozik ügyvédi vagy orvosi ren-
delő takarítására. Bővebb In-
formációt telefonon: 270—72. 

Ittíd-Oadás 
Eladnám könyvtáramat, érté-
kes, ritka gyűjteményemet. 400 
könyvről van szó. Leveleket: 
»Jutányos ár« jeligére. 
Kertibútort vennék. »Jókar-
ban« jeligére a kiadóba kérek 
ajánlatot. 

Világmárkái zon 
gorák négyszáz 
pengőtől,- tisztvi-
selőknek előleg 
nélkül, legcseké-

lyebb részletre is. Opera Zon-
gorateremben, Klauzál-utca 
harmincöt. 
Ékszert, hamisfogat, régit ve-
szek. Gross, József-kürút 28. 
félemelet. 
Jó állapotban tévő vendéglői 
berendezés részben is eladó, 
pult sőraparáttal, húzós ajtós 
pohárállvány, kis kétajtós Jég-
szekrény, kerti asztalok és szé-
kek, falifogasok. Megtekinthe-
tők: VII. ker., Jóslka-utca 27. 
II. emelet 21. 
Blaha Lujza ebédlője eladó. 
Érdeklődni: Baross-utca 51., 
Kemény és Kaszónái lehet. 
Vennék egyszobás garzón-
lakásbútort é» felszerelést. Le-
veleket kérek »Egy szoba bú-
tor« jeligére a St. Ê. kiadó-
jába. 
Vadonatúj parkettfényesitő pri-
vátnak féláron eladó. Teréz-
körüt 82, III. 17. 

VfatyáuuyoM^ 
WALTER nyugalmazott detek-
tivföfelügyelő közismert sike-
Teit legmodernebb technika, 
lelkiismeretesség eredményezi. 
Tolefón: 83—5-49. Váci-utca 
hatvanegy. \ 
Nyerges, nyomoz, megfigyel, 
informál, Hákóczl-út 29. Tele-
fon 88—0—98. 

Lakás 
Gellérthegyen, 8-as autóbusz 
mellett, a Belvárostól öt perc-
re, modern, ÚJ, kertes villában 
öt szoba, hallos, luxus villala-
kás (teraszok, tálaló, garde-
robe, központi fűtés, állandó 
melegvíz) azonnalra ls kiadó. 
Panoráma-kilátás Buda és 
Pestre. Clm a Színházi Klet 
kiadóhivatal Ab a IL  
Garzónbérletek, átutazészobák 
gőzfütéses, napibérért, főlép-
csőház!. Bármikorra. Szobák, 
Irodák, rendelők. Főbérlett la-
kások nagy választékban. Te-
lçfôn: 318—6«. Expressnét. Er-
«sé bot-kőrút 14. földszint 2. 
Egyszobás teljes komfortos 
garzónlakást keresek öt, hal 
vagy hét kerületben, Válaszo-
kat ármegjelöléssel kérem 
»Garzón 1« Jeligére a kiadóba 
Komfortos lakásrész, gyönyörű 
nagy szobák. Városligetre néz« 
ablakkal, bútorozatlanul azon-
nal vagy elsejére olcsón kl-
adó. föbérlfitiél. Aréna út 66. 

Bidok 
Háromszázholdas somogyi bir-
tokomat eladnám vagy elcse-
rélném pesti házért. A birtok 
teljesen fel van szerelve, in-
strukció és gazdasági épületek. 
Leveleket: »Somogy« Jeligére 
kérek a kiadóba. 
Baranyában keresek S—400 hol-
das. teljeson felszerelt birtokot, 
lehetőleg Siklós közelében. 
Ajánlatokat »Baranyai birtok« 
jeligére kérek a lap kiadóhi-
vatalába, teljes leírással. Köz-
vetítők ajánlatát nem veszem 
figyelembe. 
Prima bácskai birtok, 600 kat. 
hold, teljes fundus instruktus-
sal, sürgősen elcserélhető Ma-
gyarországon levő hasonló jói-
termő birtokkal. Leveleket »Fe-
kete föld« jeligére kérek a 
Színházi Élethez. 

A Színházi Élet péntek reggel Jelenik meg. Az apróhirdetések 
legkésőbb a megjelenés előtti hót csütörtökén adandók le. 

Nem kell as apróhirdetések megfogalmazásával fáradni I 
A Színházi Élet hirdetési osztálya bárki hlrdetésát megfogal-
mazza, aki a vonatkozó adatokat és a szómennyiséget 

megadja. 
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Balatonfenyveseit 102« négy-
szögöl, vasúttól öt percre, víz-
parton, olcsón, sürgősen eladó. 
Érdeklődők Írjanak »Holdan« 
jeligére a kiadóba. 

Üétpeg, 
'00 különböző bajor levélbéiye-
írek és képes Árjegyzékek 80 
fillér bélyeg beküldése ellen. 
Markónban» .1. Llttner, Mün-
ehen, Aermilfstrasse 18. 
B lyeggyiljteményt darabon-
ként 1—2—3 fillérért kiárusí-
tok. Százféle bajor bélyeg 70 
fillér. Kérjen árjegyzéke;. 
Szöllinger, Pestszentlőrinc. 

Hölgyeknek ajánlkozik gya-
korlott szülésznő. Főldesné, 
Rottenbiller-utca 4-b I., főlép-
csőház. 

ÖcökUfofyodás 
öthónapos, egészséges, szép 
kislányomat a sors csapásai 
miatt szeretném Jó helyre, Jó 
emberekhez örökbeadni. Cim a 
kiadóban. 

i á i ú f y t í d u l a 
ZALOGCBDUJUAT mindenről 
bárkinél sokká! drágábban ve-
szek. Érdemes meggyőződnie. 
Dohány-utca nyolcvannégy. 

Csictaluiá 
Glanozok garanciával, olaj-
festményekért, szőnyegekért, 
műtárgyakért , plakátötletekért 
lv'ónya, Üllői-út 119. 
Szőnyeget, paplant, modern 
könyveket kérek. Cserébe 
ajánlok függönyöket, sztáro-
kat. teritőket brüsszeli volánt, 
szalónasatalt. »Előnyős csere.« 
Festményeket adnék cserébe el-
sőrendű női divatezalón és ka-
lanszalón munkájáért . »Kiállító« 
jeligére. » 
Ebédért, ruhaanyagokért koz-
metikai kezelést. s íe teket 
adunk. Váci-utca 21. Telcfón: 
S6Ü--88. 

Szőnyeget, ágytollat. ú j bőrön-
döt keresek iparművészeti okta-
tásért, ú j ágyterítöért. »Azon-
nal« jeligére.. 
Zongoraórákat adok bútorért es 
ruhaanyagért . Szíves válaszo-
kat : »Érték a zene« jeligére ké-
rek. 
Bársonyfüggönyöket adnék ú j 
pehelypaplanért, bőröndért, sző-
nyegért. »Két ablakra való« 
jelige alatt. 
Fogorvosi kezelést, fogtechni-
kai munkát ad elsőrendű fog-
orvos elsőrendű elpészmun-
káért és közszükségleti 'cikke-
kért. »Bizalom« i»li"e. 
Hölgyeimi Divatkesztvftiket 
minden toaletthez egyedül ké-
izíthetik. Megtanulhatják textil-
áruk (selyem, szövet, vászon, 

stb), iparművészeti, művészi tár-
gyak, szőnyeg, függöny, háztar-
tási vagy sportcikkek, esetleg 
más természetbeni ellenszolgál-
tatásokért. vagy készpénzért, 
firdeklödök »Kesztyüköltemény« 
jeligérc írjanak a lap kiadóhi-
vatalába. 

\Jeqyes 
Írószerek, papíráruk, nyomtat-
ványok. Révész István, Vise-
grádi-utca 17. Telefón: 19-0-i):.'. 
Müfogak P 4'—, tömés P 3' - , 
aranyfog P 18'—. Részletre is. 
Di. Hegedűs szakorvos, Erisé* 
bet-körút 12. 
Szépség . . . Fiatalság . . . Üde-
ség . . . TITKA Az összes szép-
séghibák szakszerű és modern 
kezelése. Kállai Ibolya koz-
mctika, Rnkóczi-út 86. I. 4. 
On kíváncsi a Jövőjére. Tudni 
akar ja képességeinek határait 
és azokat a rejtett erőket, 
amelyek sorsát előrajzolják. 
Forduljon »Karma« kézgrafoló-
gushoz, aki pályaválasztási és 
szerelmi problémáiban is se-
gítségére lesz. Vidékiek kézle-
nyomatot küldhetnek. Vise-
grádi-utca 29. sz. III . 3. Lift 
d. u. 8—7-ig. 
Szigorlóorvos bármilyen injek-
ció adását olcsón vállalja. 
Házhoz is megy. Válaszokat: 
»Nagy gyakorlat« jeligére a 
fiikiadóba. 

Vállalná prospektusok, brozsú-
rák és mindennemű ötlet fel-
dolgozását e téren nagy gya-
korlattal bíró jótollú újságíró. 
Megkereséseket »Minden si-
kerül« jeligére kiadóba kérek. 

Teljesen felszerelt fogászati 
laboratórium igen jutányosán 
bérbeadó. Érdeklődés telefón: 
28—4—09. 

Huiya 
Derby és champlongyőztes le-
származású drótszőrű foxterrier-
kőlykők príma pedigrével el-
adói; és előjegyezhetek. Mar-
tens »Beauty. Kennel, II., Kü-
küllő-utca 8. Tel.: 64—3—70, 
délután 2—8-ig. 

Drótszőrű foxterrier kölykök 
(2 kan. 1 szuka) elsőrendű te-
nyésztésből, derbigyöztes. Borz-
vári Kalandor után, eladók. 
Megtekinthető: V., Pannónia-
utca 10. III. S. 

Aranyérmekkel többször kitün-
tetett magyar barna törpe puli 
nyolchónapos fiai eladók. Cím: 
Kvatkovszky Elemérné, Balázs-
utca 28. II. 2. 

Drótszőrű foxterrier elsőrangú 
pedigrével. kitűnő szülőktől, 
nvolc hetesek, eladó. Dr. 
Voithné, Törökbálint. Telefón: 
10. 

Vennék Jó pedigrés drótszőrű 
fox it. Fényképes ajánlatoka: : 
»Kutyabarát« jeligére a ki-
adóba kérek. 

Drótszőrű foxterrierek, kitünö 
leszármazásúak, különböző ko-
rúak tenyésztőnél kaphatók. 
Marosi. Zoltán-utca 6. 

Üzenet 
»Romániai.« Apróhirdetés díja 
szavanként 6 lei. első és vas-
tag szó duplán számit. Vála-
szok továbbításáért elmére, to-
vábbi 20 lei küldendő, román 
levélbélyegekben is fizethető. 

»Gyöngyvirág.« Kérjük címét 
közölni, mert poste restante 
levelet a posta nem továbbít. 

A Színházi Eletet nem egy napig, de egy héten át olvassák és még 
azon túl is állandó olvasmány. 

A Színházi Elet apróhirdetési díja szavanként 15 fillér, álláskeresőknek 
10 fillér, Csehszlovákiában 1 Ke, Jugoszláviában 1.50 dinár, Romániá-
ban 5 lei, Ausztriában 25 garas, Németországban 15 pfennig, Francia-
országban 1 frank, Olaszországban 70 centesimo, az Egyesült Államok-

ban 5 cent. 
Első szó és vastagon szedett szavak duplán számítanak. 
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Az ember tragédiája 
Drámai költemény 
Ir ta : Madách Imre Rendező: Horváth Árpád 

Színrekerült a NEMZETI SZÍNHÁZBAN a mű színpadra alkalmazásának 
50-ik évfordulóján, az 500-ik előadáson, 1934 január 19-én, a következő 

szereposztásban : 
Ádám . . . Abonyi Géia Éva N. Tasnádl Ilona 

Lucifer 

I—III. s z í n 
Ádám 

Az Cr . . . . 
A föld szelleme 
Rafae l 
Mihály 
Gábor 
Angyalok, nemtök, 

ftva Lucifer 

. . Fehér Gyula 
Ungvár i László 

föangyalok Lehotay Árpád 
Vizi B. a. n. 

faun. — Történik a mennyben. 
é( paradicsomban és a paradicsomon kivtll. 

(A mennyekben. Az Cr dicstől környezetten 
trónján. Angyalok serege térden. A négy fő-
angyal a trón mellett áll. Nagy fényesség.) 

ANGYALOK KARA: Dicsőség a magas-
[ban Istenünknek, 

Dicsérje öt a föld és a nagy ég, 
Ki egy szavával híva létre mindent 
S pillantásától függ ismét a vég. 
ö az erő, tudás, gyönyör egésze, 
Megtestesült az örökös nagy eszme, 
lm a teremtés béfejezve már, 
S az Űr mindentől, mit lehelni enged. 
Méltó adót szent zsámolyára vár. 

AZ ŰR: Be van fejezve a nagy mű, igen, 
A gép forog, az alkotó pihen. 
Kezdjétek végtelen pályátokat. 
Gyönyörködjem még egyszer bennetek 
Amint elzúgtok lábaim alatt. 

(A csillagok védszellemei különbözei nagy-
ságú, színű, egyes, kettes csillag gömböket, 
üstökösöket és ködcsillagokat görgetve ro-
hannak el a trón előtt. Szférák zenéje 

halkan.) 

ANGYALOK KARA: Milyen büszke láng-
[golyó . jő 

Onfényében elbízottan 
S egy szerény osillagosoportnak 
Ép ő szolgál öntudatlan. 
A nagy ég áldása raj tad! 
Csak előre, csiüggedetlen; 
Kis határodon nagy eszmék 
Fognak lenni küzdelemben. 
S bár a szép s rút a mosoly s könny 
Mint tavasz s tél,-kört vesz raj ta, 
Fénye, árnya lészen együtt: 
Az Űr kedve és haragja. 

(A csillagok védszellemei elvonultak.) 
GABOR FŐANGYAL: Ki a végtelen ürt 

[kimérted, 
Anyagot alkotván beléje, 
Mely a nagyságot s messzeséget 
Egyetlen szódra hozta létre: 
Hozsána néked, Eszme! (Leborul.) 

MIHÁLY FŐANGYAL: Ki az örökké vál-
[tozandót, 

Tímár József 

S a változatlant egyesíted, 
Végtelent és időt alkotva, 
Egyéneket és nemzedéket: 
Hozsána néked. Erő! (Leborul.) 

RAFAEL FÖANYAL: Ki boldogságot ára-
[doztatsz. 

A testet öntudatra hozva, 
Es bölcseséged részesévé 
Egésiz világot felavatva: 
Hozsána néked, Jóság! (Leborul.) 

(Szünet.) 
AZ ŰR! S te, Lucifer, hallgatsz, önhitten 

[állsz. 
Dicséretemre nem találsz-e szót. 
Vagy nem tetszik tán, a mit alkotékt 

LUCIFER: S mi tessék raj ta? Hogy né 
[hány anyag 

Néhány golyóba össze-vissza gyúrva, 
Most vonzza, űzi és taszítja egymást. 
Néhány féregban öntudatra kél? 
Az ember ezt, ha egykor ellesd, 
Vegykonyhájában szintén megteszi. 
Te nagy konyhádba helyzéd embered 
S elnézed néki, hogy kontárkodik, 
Kotyvaszt s magát Istennek képzeli. 
Aztán, mi végre az egész teremtést 
Dicsőségedre írtál költeményt, 
Belehelyezted egy rossz gépezetbe 
Es meg nem únod véges-végtelen, 
Hogy az a nóta mindig úgy megyen. 

Az UR: Csak hódolat illet meg, nem 
[bírálat. 

LUCIFER: Nem adhatok mást, csak mi 
[lényegem. 

(Az angyalokra mutatva.) 
Dicsér eléggé e hitvány sereg. 
Esi illik is, hogy ők dicsérjenek. 
Te szülted őket, mint árnyát a fény. 
De mindöröktől fogva élek én. 

Az ŰR: Hah, vakmerő! nem szült-e az 
[anyag. 

Hol volt köröd, hol volt erőd előbbt 
LUCIFER: S nem érzéd-e eszméid közt 

[az ürt. 
Mely minden létnek gátjaúl vala, 
S teremtni kényszerűitél általat 
Lucifer volt e gátnak a neve. 
Ki a tagadás ősi szelleme, 
Győztél felettem, mert az végzetem, 
Hogy harcaimban bukjam szüntelen. 
De ú j erővel felkeljek megint. 
Te anyagot szültél, én tért nyerék. 
Az élet mellett ott van a halál, 
A boldogságnál a lehangolás, 

P OL I A K S A R O L T A K O Z M E T I K U S 
• • • " * * » m W fc • ANDRÁSSY-ÚT 32. I. EMELET 

M o d e r n szépségápolás. Villanyos szőrlelenítés. Szemölcsirtás. Quarz 
Kérjen proapakfuet. 
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A fénynél árnyék, kétség és remény. 
Ott állok, látod, hol te, mindenütt, 
S ki így ösmérlek, még hódoljak-e? 

A.Z ŰR: Hah, pártos szellem! el előlem, el! 
Megsemmisíthetnélek, de nem tesízem. 
Száműzve minden szellemkapcsolatból 
Küzdj a salak közt. gyűlölt, idegen. 
S rideg magányod fájó érzetében 
Gyötörjön a végtelen gondolat: 
Hogy hasztalan rázod porláncodat, 
Csat'ád hiú az Űr ellenében. 

LUCIFER: Nem úgy, könnyen nem löksz 
[el magadtól 

Mint hitvány eszközt, mely felesleges lett. 
EgyiiTt teremténk: osztályrészeimet 
Követelem. 

AZ OR (gúnnyal): Legyen, a mint 
[kívánod. 

Tekints a földre^ Éden fái közt 
E két sudár fát a kellő középen 
Megátkozom, aztán tiéd legyen. 

ANGYALOK KARA: El Isten színétől, 
[megátkozott, 

Hozsán' az Űrnak, ki törvényt hozott. 
LUCIFER: Fukar kezekkel mérsz, de hisz 

nagy úr vagy 
S egy talpalatnyi föld elég nekem. 
Hol a tagadás lábát megveti, 
Világodat meg fogja dönteni. (Indúl.) 

MÁSODIK SZIN 
(A paradicsomban. Középen a tudás eg 
örökélet fái. Ádám és Eva jőnek, különféle' 
állatok szelid bizalommal környezik őket. 
Az ég nyilt kapuján dics (gloria) sugárzik 
elő, s angyali karok halk harmóniája hal-

lik. Verőfényes nap.) 
ÉVA; Ah élni, élni; mily édes, mi szép! 
ADAM: Es úrnak lenni mindenek felett.' 
ËVA: Érezni, hogy gondoskodnak felölünk. 

Es mindezért csupán hálát rebegnünk 
Ahhoz, ki nyúj t ja mind e kéjeket. 

ÁDÁM : A függés, látom, életelv neked. — 
Szomjúzom Eva, nézd, mi csábosán 
Néz e gyümölcs ránk. 

EVA: Majd szakítok egyet. 
AZ ŰR SZAVA: Megállj, megállj, egész 

földet neked 
Ádám, csak e két fát kerüld, kerüld. 
Más szellem óvja csábgyümölcseit 
S halállal hal meg, aki élvezi. 

ADAM: Csodás parancs, de úgy látszik, 
[komoly. 

EVA: Mért szebb e két fa mint más; 
[vagy miért 

Ep ez tilalmas? 
ÁDÁM: Hát mért kék az ég? 

Mért zöld a liget? — elég, hogy úgy van. 
Kövessük a szót, Eva. 

(Letelepednek egy lúgosban.) 
ËVA: Hajolj keblemre, én majd legyezlek. 

(Nagy szélroham. Lucifer a lombok között 
megjelenik.) 

ÁDÁM: Hah nő! mi ez, nem hallék még 
[hasonlót. 

Miként ha ellenséges idegen 
Erő tört volna rajtunk. 

EVA: Reszketek, 
Az égi zengzet is elhallgatott. 

ÂDÂM: Itt kebleden, úgy tetszik, hallom 
[azt még. 

(Egy madárka énekelni kezd egy közeli 
ágon.) 

ËVA: Hallgasd csak, Ádám, oh mondu, 
[érted-e 

E kis bohó szerelmes énekét? 
ÂDÂM: En a patak zúgását hallgatám 

Es azt találom, szintén így dalolt. 
ÉVA: Minő csodás összhang ez, kedvesem, 

E «okszerű szó és egy értelem. 
LUCIFER: Mit késem ennyit? fel 

[munkára, fel, 
Megesküvém vesztökre, veszniök kell. 
S kétkedve állok mégis ú j ra meg, 
Nem küzdök-e hiába a tudás, 
A nagyravágyás csábos fegyverével 
ö ellenek, kik közt mint menhely áll. 
Emelve ,a bukót: az érzelem. 
De mit töprengek. Az nyer, a ki mer! 

(Üj szélroham. Lucifer a megrettenő em-
berpár előtt megjelenik. A dics elborul. 

Lucifer kacag.) 
Mit álmélkodtok? — 

(Évához, ki futásinak indúl.) 
Oh, megállj, kecses hölgy! 

Engedd egy perere, hogy csodáljalak. 
(Éva megáll s lassankint felbátorodik.) 

(Fenn.) Ádám, te félsz,? 
ÁDÁM: Tőled, hitvány alak? 
LUCIFER (fenn): Üdvöz légy, szellem-

I [testvér! 
ÁDÁM: Mondd, ki vagy? 

Alulról jösz-e hozzánk, vagy felülről? 
IUCIFER: A mint tetszik, nálunk az 

[egyre megy. 
ÁDÁM: Nem tudtam, hogy van ember 

[még kívülünk. 
LUCIFER: Hohó! nagyon sok van még, 

mit te nem tudsz 
S e e m is fogsz tudni. Vagy a jámbor agg 
Azért teremtett volna-e porondiból. 
Hogy a világot ossza meg veled? 
Hogy eszmélj, szükséged nem ia lehet. 

ÁDÁM: Hogy eszméljek! — S nem esz-
[mélnék-e hát? 

Nem érzem-é az áldott napsugárt, 
A létezésnek édes örömét 
Es Istenemnek végtelen kegyét, 
Ki engemet tőn e föld Istenévé? 

LUCIFER: Ezt tar t ja tán a kis féreg is, 
Mely a gyümölcsöt eszi el előled, 
Meg a sas, mely a kis madárra csap. 
Avagy mi tesz nemesebbé tégedet? 
Igen, tán volna egy, a gondolat, 
Mely öntudatban szűdben dermedez, 
Ez nagykorúvá tette, önerődre 
Bízván, hogy válassz jó és rossz 

[sorsod között. 
Hogy önmagad intézzed sorsodat 
S a gondviselettől felmentene. 
Nagy kényelem a megnyugvás 

[hitünkben: 
Nemes, de terhes, önlábunkon állni! 

ADÁM: Nagy dolgokat mondsz, szédülök 
[belé. 

EVA: Én lelkesülök, szép s ú j dolgokat 
[mondsz. 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
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LUCIFER: I)e a tudás nem volna még 
[elég; 

Hogy testesüljön nagyszerű művele-
tben — 

A halhatatlanság is kellene. 
Mit képes tenni az arasznyi lét? 
E két f a j rej t i mind e két birtokot, 
S ettől tiltott el, a ki alkotott. 
Tudsz, mint az Iste;i, azt ha élvezed. 
Ettől örök i f jú marad kecsed. 

ÉVA: Mégis kegyetlen a mi alkotónk! 
A DAM: De hátha megcsalsz? 

(A dics kissé kitisztúl.) 
ÉGI KAR: J a j neked, világ, 

Az ős tagadás kísért. 
AZ ŰR SZAVA: Ember, vigyázz! 
ADAM: Mi hang ez ismét? 
LUCIFER: A szél gallyakat ráz. 

Segítsetek, 
Ti elemek, 
Az embert nektek 
Szerezni meg. — 

(Szélroham, a dics elborúl.) 
E két fa az enyém. 

ADAM: Ki vagy tehát tet 
Hisz olyannak tűnsz fel, mint mi 

[vagyun k. 
LUCIFER: Nézd ott a sast, mely 

[felhők közt kóvályg. 
Nézd e vakondot földet túrva lenn, 
Mindkettőt más-más láthatár övedzl. 
A szellemország látköröd-kívül van. 
És ember az, ki legmagasb neked. 
Az ebnek is eb legfőbb ideálja, 
S megtisztel, hogyha társaul fogad. 
De épen úgy, miként te őt lenézed, 
És állsz felette végzete gyanánt, 
Áldást vagy átkot szórva Istenül rá, 
Ép úgy tekintünk rátok mi alá, 
A szellemország büszke részesl. 

ADÁM: S azoknak volnál hát te egyike? 
LUCIFER: Igen, erősek közt a leg-

[hatalmasb. 
Ki ottan álltam az Űr trónja mellett, 
S legszebb dicséből osztályom kijárt . 

ADAM: Mért nem maradtál hát a fényes 
[égben. 

E por-világra mért jövél közénk? 
LUCIFER: Megúntam ott a második 

[helyet, 
Az egyhangú, szabályos életet, 
Éretlen gyermek-hangú égi kart, 
Mely mindig dicsér, rossznak mit se 

' tar t . 
Küzdést kivánok, disharmóniát, 
Mely új erőt szül, ú j világot ád, 
Hol a lélek magában nagy lehet, 
Hová, ki bátor, az velem jöhet. 

ÁDÁM: Megmondta Isten, hogy büntetni 
[fog, 

Ha más utat választunk, mint ki-
ttűzött. 

ÉVA: Miért büntetne? — Hisz. ha az 
Tutat 

Kitűzte, melyen hogy menjünk, 
[kívánja. 

Egyúttal olyanná is alkotott, 
Hogy vétkes hajlam másfelé ne vonjon. 
Ha meg a bűn szintén tervében áll, 
Mint a vihar verőfényes napok közt. 
Ki mondja azt vétkesbnek, mert 

[zajong. 
Mint ezt, mivel éltetve melegít? 

LUCIFER: Lám megjelent az első 
[bölcselői. 

Nagy sor jövend utánad, szép húgom. 

Mely milljú úton ezt vi tat ja újru. 
Hát hagyjatok fel az okoskodással t 
A tett halála az okoskodás. 

ÉVA: Én hát szakítok egyet a gyümölcs-
[bői. 

ADAM: Megátkozá az Ur. 
(Lucifer kacag.) 

De csak szakíts. 
Jőjön ránk, minek ránk jőni kell. 
Legyünk tudók, mint Isten. 

(A tudás álmáját előbb Éva, aztán Ádám 
megízleli.) 

ÉVA: S e felett 
örökké i f jak. 

LUCIFER: Erre, erre csak. 
A halhatatlanságnak fája ez. 
Siessetek hát! 

(A másik fa elé vonja őket, egy Cherub 
lángoló karddal útjokat állja) 

CHERUB: Félre, bűnösök! 
AZ ŰR SZAVA: Adám, Ádám! elhagytál 

[engemet. 
Elhagylak én is, lásd mit érsz niagad-

[ban. 
ÉVA: Végünk van! 
LUCIFER: Csüggedtek? 
ÁDÁM: Koránlse hidd! 

Csak ébredésem borzongása ez. — 
El innen, hölgyem, bárhová, —- el, el! 
Idegen már s kietlen ez a hely. 

ÉGI KAR: Ah, sírjatok testvéri köny-
[nyeket. 

Győz a hazugság, — a föld elveszett! 
HARMADIK SZIN 

(Pompás vidék a paradicsomon kívül. Kis 
dut va fakaliba. Ádám cöveket ver le kerí-

sül. Éva lúgost allcot. Lucifer.) 
ADÁM: Ez az enyém. A nagy világ 

[helyett 
E tér lesz otthonom. Birok vele, 
Megvédem azt a kárttevő vadaktól 
És kényszerítem nékem termeni. 

ÉVA: Én meg lúgost csinálok, épen 
[olyit 

Mint az előbb, s így körénk varázs-
• [lom 
A vesztett Édent. 

LUCIFER: Vajh, mi nag'y szavat 

f l A S P I R I N 
TABLETTÁK 

A valódiságért és jó-
ságért a Bayer kereszt 
szavatol, mely minden 
csomagoláson és tab-

lettán létható. 
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Mondottatok ki. A család s tulajdon 
Lesz a világnak kettes mozgatója. 
Melytől minden kéj s kín születni fog. 
És e két eszme nő majd szüntelen, 
Amíg belőle hon lesz és ipar. 
Szülője minden nagynak és nemesnek, 
És í'elfalója önnön gyermekének. 

ÁDÁM: Rejtélyeket beszélsz. ígérted a 
Tudást, az ösztön kéjéről lemondtam 
Érette, hogy, bár küzdve, nagy legyek, 
S mi az eredmény! 

LUCIFER; Hát nem érzed-el 
ÁDÁM: Érzem, hogy Isten a mint el-

[hagyott. 
Üres kézzel taszítván a magányba, 
Elhagytam én is. 
Mit is köszönjek nekif puszta létemí 
Hisz az a lét, ha érdemes leszen 
Terhére, csak fáradságom gyümölcse, 
A kéjét, amit egy ital víz ád, 
Szomjam hevével kell kiérdemelnem, 
A csók mézének ára ott vagyon — 
Amely nyomán jár — a lehangolásban. 
S te nem mentél meg a súlyos bilincs-

[tői, 
Mellyel testem por földéhez csatol. 
Érzem, bár nem tudom nevét, mi az, 
Mi korlátozza büszke lelkemet. 
Szemem, fülem lemond szolgálatáról, 
Ha a távolnak kémlem titkait; 
S ha képzeletem magasb körökbe von, 
Az éhség kényszerít, hunyászkodottan 
Leszállni ismét a tiprott anyaghoz. 

LUCIFER: Ezen kötél erősb, mint én 
[vagyok. 

ADÁM: Ah, úgy te gyönge szellem vagy 
[nagyon 

LUCIFER: Magamtól azt a gondviseletet, 
Mit ösztönöm sejtett, de nem becsült 
S tudásom óhajt, óh! de hasztalan! 

ÉVA: Ügy-é, úgy-é, hasonlót érzek én is. 
Ha majd te harcolsz a fenevadakkal, 
Vagy én lankadva kertünk ápolom. 
Körültekintek a ««éles világon, 
És égen, földön nem lesz egy roíkon. 
Nem egy barát, ki biztasson vagy 

[óvjon. 
Nem így volt ám az egykor, szebb 

[időben. 
LUCIFER (gúnyosan): Hiszen, ha oly ki-

[csinyes lelketek, 
Hogy fáztok ápoló gond és kéz nekül , 
S alárendeltség oly szükségetek: 
Idézek én fel Istent számotokra, 
Ki nyájasabb lesz, mint a zord öreg: 
E földnek szellemét, ismerém őt 
Az égi karból, szép szerény fiú. — • 
Jelenjél meg szellem. 
Látod, nem birsz velem, 
Az ősi tagadás 
Hiv, hisz nem merne más. 

(A földből lángok csapnak fel, tömör, fe-
kete felhő képződik szivárvánnyal, iszo-

nyúan mennydörögve.) 
LUCIFER (hátra lépve): Ki vagy te 

[rém? nem téged hívtalak. 
A föld nemtőj© gyönge és szelid. 

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA: Mit 
[gyöngéül láttál az égi karban, 

Az önkörében végtelen, erős. — 
lm itt vagyok, mert a szellem szavának 
Engednem kelle, ámde megjegyezd. 
Hogy fölzaklatni s kormányozni más. 
Ha felveszem sajá t képem, leroskadsz, 
S eme két féreg itt megsemmisül. 
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LUCIFER: Mondd hát, hogyan fér büsz-
[ke közeledbe 

Az ember, ihogy ha Istenül fogad t 
A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA: El-

[részletezve vizben, fellegekben, 
Ligetben, mindenütt, íhová benéz 
Erős vágyakkal és emelt kebellel. 

(Eltűnik.) 
(A ligetet, forrást tünde játszi Nymphák 

népesítik.) 
ADAM: Mit ér, mit ér e játék csillogása, 

Előttem mely foly, nem hatok belé — 
S neikem csak egy rejtéllyel több ju-

[tott. — 
Ne hitegess, Lucifer, ne tovább, 
Hagyj tudnom mindent, úgy mint 

[megfogadtad. 
LUCIFER (félre): Keserves lesz még egy-

[kor e tudásod. 
S tudatlanságért fogsz epedni vissza. 
(Fent.) De türelem. Tudod, hogy a 

[gyönyör 
Percét is harccal kell kiérdemelned; 
Sok iskolát kell még addig kijárnod, 
Sokat csalódnod, míg mindent meg-

[értesz. 
ADAM: Könnyű neked beszélned türe-

[lemrőJ, 
Előtted egy öröklét van kitárva. 
De én az élet fájából nem etteim, 
Arasznyi lét, mi sietésre int. 

LUCIFER: Minden, mi él, az egyenlő 
[soká él, 

A százados fa, s egynapos rovar. 
Esizmél, örül, szeret és elbukik, 
Midőn napszámát 9 vágyait betölté. 
Nem ,aiz idő halad: mi változunk, 
Egy század, egy nap szinte egyre megy. 
Ne félj, betöltöd célodat te is. 
Csak azt ne hidd, hogy e sár-testbe 

[van 
Szorítva az ember egyénisége. 
Látád a hangyát és a méhraj t : 
Ezer munkás já r dőrén össze-vissza, 
Vakon cselekszik, téved, elbuíkik. 
De az egésiz, mint állandó egyén, 
Együttleges szellemben él, cselekszik, 
Kitűzött tervét bizton létesíti, 
Míg eljön a vég, s az egész eláll. — 
Portested is széthulland így, igaz, 
De száz alakban újólag felélsz, 
És nem kell ú j ra semmit kezdened, 
Ha vétkeaél, fiadban bűnhödöl, 
Köszvényedet ő benne folytatod; 
Amit tapasztalsz, érzesz és tanúlsz, 
Évmilliókra lesz tulajdonod. 

ADAM: Ez visszapillantása az öregnek. 
De i f jú kebleim forró vágya más: 
•Tövőmbe vetni egy tekintetet. 
Hadd lássam, mért küzdök, mit szen-

[vedak. 
ÉVA: Hadd lássam én is, e sok újulásban 

Nem lankad-é el, nem veszít-e bájam. 
LUCIFER: Legyen! Bübájat szállítok 

[reátok 
Ea a jövőnek végéig beláttok 
Tünékeny álom képei alat t ; 
De hogyha látjátok, mi dőre a cél, 
Mi súlyos a harc, melybe út átok tér; 
Hogy csüggedés ne érjen e miatt, 
Es a csatától meg ne fussatok: 
Egére egy kicsiny sugárt adok. 

(Ezalatt Ádámot és Évát a kalibába vezeti, 
kik ott elszxmnyadnak.) 



IV. szín 
Ádám, mint Phárao — Eva, mint a rabszolga neje 

— Lucifer, mint a Pharao minisztere. 
Rabszolga Sugár Károly 

Egyiptomi rabszolgák, rabnők, felügyelők. 
Történik Egyiptomban. 

(Egyiptomban. Elől nyílt csarnok. Ádám, 
mint Pháraó, fiatalon, trónon ülve, Luci-
fer, mint minisztere; tiszteletteljes távol-
ban fényes kíséret. A háttérben rabszolgák 
egy gúla építésén dolgoznak, korbáccsal 
rendet tartó felügyelők alatt. Tiszta nap.) 

LUCIFER: Felséges úri aggódva kérdi 
[néped. 

Mely elvérezni boldog le one érted, 
Vájjon mi aiz, imi a nagy Pháraót 
Nem hagyja trónja vánkosán pihenni? 
Minden dicsőség, uralom tiéd 
Száz tartomány bő kincse mond urának. 
Ezer hölgy keble sóhajtoz feléd: 
A szőke szépség, lankadó szemével, 
Mind érzi, hogy betölté hivatását, 
Ha néhány perced fűszerezni tudta. 

ÁDÁM: Mind ennek nincsen saűmre 
[ingere. 

Mint kénytelen adó jő, nem csatázok 
Érette, nem köszönhetem magamnak. 
De i t t e művel, melyet alkotok. 
Azt tartom, hogy megleltem az utat, 
Mely a valódi nagysághoz vezet. 
Művészetét a természet csodálja 
S évezredekre hirdeti nevem. 
Nincs földindulás, nincsi vész, mely le-

[döntse: 
Erősebb lett az ember, mint az Isten. 

LUCIFER: S óh Pháraó, mégis boldog 
[vagy-é 

E képzeletben? tedd kezed szivedre. 
ÁDÁM: Nem én. Urt érzek, mondhatat-

l a n ürt. 
De mindegy, hisz nem boldogságot 

[esdtem, 
Dicsőséget csak, s az megnyílt előttem. 

LUCIFER: Hát hogyha egykor átlátod [magiad, 
Hogy a dicsőség percnyi dőre játék? 

ÁDÁM: Az nem leheti 
LUCIFER: 8 ha mégis: 
ÁDÁM: Halni térnék. 

Megátkozván utánam a világot. 
LUCIFER: Nem fogsiz meghalni, bár át-

[látod egyszer, 
Sőt ú j r a kezdesz, régi sikereddel. 

(A dolgozó rabszolgák közül egyet a fel-
ügyelők annyira vernek, hogy ez jajveszé-
kelve és üldözötten egész a nyilt csarnokba 

fut s a trón előtt összerogy.) 
A RABSZOLGA: Uram, segíts! 

(A munkások közül Eva, mint rabszolga 
neje, kibontakozik, s fájdalmas sikoltással 

férjére borúi.) 
ËVA: Hiába kéred azt. 

Ki kínjainknak nem volt^ részese, 
Nem ért, nem ért! — Halk a ja jnak 

[szava 
S a trón magas. Mért nem hívsz en-

[gemet. 
Ki eltakarlak s testemmel fogok fel 
Minden csapást?! 

ÁDÁM {a betóduló felügyelőkhöz, kik a 
rabszolgát és nejét ki akarják hurcolni): 

Hagyjátok ott. El innét! 
(A felügyelők el.) 

EVA: Ah, kedvesem, véred csorogva foly, 
Megállítom; fá j , ugy-e bár, nagyon? 

A RABSZOLGA: Az élet f á j csak, már 
[nem f á j soká. 

EVA: Nem úgy, nem úgy, mért éltél 
[volna eddig, 

Ha mosit halnál meg, amint föllelél. 
A RABSZOLGA: Mért él a pór? — A 

[gúlához követ 
Hord az erősnek, s állítván utódot 
Jármába, meghal. — Milljók egy miatt. 

ÁDÁM: Ali, Lucifer, mi rettentő be-
[széd ez! 

LUCIFER: A haldokló hagymázos őrü-
ÁDÁM: Mit is beszélt? 
LUCIFER: Nagy Pháraó, mi bánt? 

No, mondhatom, hogy nagyszerű dolog: 
Egy rabszolgával a földön kevesebb 

[van. 
ÉVA: Neked siláiny szám, nékem egy 

[világ, 
Oh ja j , ki fog majd engemet szeretni? 

A RABSZOLGA: Én többé nem. — Fe-
[lejtsd el, nő örökre. 

(Meghal.) 
ÁDÁM: El innen a halottal. 

Mi ismeretlen érzés száll szívembe, 
Ki e nő és mi bűve-bája van, 
Mellyel, mint lánccal, a niagy Pháraót 
Leránt ja porban fetrengő magához. — 

/(Felkel.) 
LUCIFER: Ez ismét a szálaknak egyike, 

Melyekkel gúnyul vett körül urad, 
Eszedbe hozni hernyó voltodat, 
Ha önhitedben lepkeként csapongsz. 
E vékony szál, láttad már, mily erős, 
Kisiklik ujjainkból, és azért 
Nem téphetem szét. 

ÁDÁM: Mit tegyek tehát? 
LUCIFER: Nincsen más hátra, mint 

[hogy a tudás 
Tagadja létét e rejtett fonálnak: 
S kacagja az erő a anyag. 

ÁDÁM: En nem bírom kacagni, sem 
[tagadni. 

(A hullát felveszik.) 
Fel, hölgyem, e trón pamlagán helyed; 
A hájnak épen úgy fejdelme vagy. 

meg kelle lel-
[níink 

Mint az erőnek én, 

Egymást akárhol. 

-Ami? Oft atbXik, J 

I DARM OL [ 
ykafcCfo. óhajtója,!' 
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EVA: Oh, nagy Phánaó, 
Tudom, parancsod a pór végzete, 
Nem is szabódom, csak kevés időt 
Engedj magamnak, azután parancsolj. 

ADAM: Ne többször e szót. Oh, hát bi-
[rodalmam 

Sohsem megy-é túl a parancs szavánt 
ÉVA: Oh ne irigyeld 

Ez első percben könnyem a halottól. 
ADAM: A holtnak béke, az élőknek üdv. 

Amaz könnyed nem érzi, mosolyod 
Nélkülöznöm kín. 

<A halottat kiviszik. Ádám Évát a trónra 
vexed.) 

Oldalomra, nő! 
• Jajveszékelés a munkások közt. Éva ösz-

szerezzen.) 
Mi lelt szerelmem? 

ÉVA: Oh, nem hallod-e 
A nép ja já t? 

ADAM: Először vettem észre. 
Nem szép zene, igaz: de ne ügyelj rá. 
Csókolj meg és feledd a világot. 

(Luciferhez.) 
Te meg némítsd el azt a ja jga tás t . 

LUCIFER: Azt nem birom, ez már a 
[nép joga. 

Együt t öröklé az igával azt. 
I Ismét jajszó. Éva felsikolt, Ádám fölemel-

kedik.) 
ADAM: Hölgyem, te szenvedsz, s nem 

„ (A , [tudom, miként 
Segítsek ra j t a . Szíveden keresztül 
A jajszó, mint villám, fejembe csap 
S úgy érzem, a világ kiált segélyt. 

SVA: Oh Pháraó, űzz el, de megbocsáss. 
Ha a nép j a j j a nem hágy meg-

[nyugodni! 
Ládd, jól tudom, hogy szolgálód 

[vagyok. 
Hogy éltem célja tégedet mulatni, 
Felejtek mindent, kívülem mi van: 
Nyomort, nagyságot, ábrándot, 

[halottat, 
Hogy mosolyom üdv, a jkam láng 

[legyen: 
De hogyha a nép, a milljókarú lény, 
Korbácsolt háttal j a jga t odakint: 
Mint fá jó testnek kisded porcikája, 
Én, én, a népnek elszakadt leánya, 
Szívemben érzem szintén mind e kínt. 

ADAM: És én veled. A m 111 jók egy 
[miatt — 

Mondá a holt is. 
ÉVA: Oh, nagy Pháraó! 

Komor levél, és én vagyok az oka; 
Űzz el magadtól, vagy taníts, miként 

[kell 
Siketté lennem. 

ADAM: Jobb mester valál te, 
Mert megtanítál a j a j t hallanom. 
Ne hall jam többé. — ím, legyen szabad 
A szolga nép. Mit is ér a dicsőség, 
Mit egy személyben ér utói az ember 
Milljók vesztével és milljók ja jával , 
Kikben Bzintén 'az az ember lehelt 
Milljószor érzem a kínt, egyszer a 

[kéjt. 
LUCIFER: Ah, Pháraó, rajongsz; hisz 

Ta tömeg 
A végzet a r ra Ítélt állata, 
Mely minden rendnek malmán húzni 

ffog. 
Mert a r ra van teremtve. 
Amit te pldobsz, ő meg nem nyeri. 

És ú j urat keres holnap magának. 
Vagy azt hiszed, hogy ülhetnél 

[nyakán. 
Ha a gazdának szükségét nem érzif 
Ha kebelében öntudat lakik? 

ADAM: Miért j a jga t hát. mintha fá jna 
[néki 

A szolgaság? 
LUCIFER: Fá j , bár nem tudja , mi. 

Mert minden ember uralomra vágy. 
Ez érzet az. s nem a testvériség, 
Mi a szabadság zászlajához űzi 
A nagy tömeget, — ámbár öntudattá 
Nem ébred benne, és csak sejtelemkint 
Zaklatja minden olyasért, ml ú j 
S mi tagadása a már meglevőnek. 
Mély tenger a nép: bármi napfény 
Sem hat ja át tömét; sötét leend az, 
Csak a hullám ragyog, mit színe 

[fölvet. 
És mely hullám esetleg ép te vagy. 

ADAM: S miért épen én? 
LUCIFER: Vagy más veled rokon. 

Kiben tudat tá vált a népi ösztön, 
S ki a szabadság bámult bajnokául 
Fényes helyedre tolakodni mer. 
Mig a tömeg, oem nyerve semmit is, 
Nevet cserél, a gazda megmarad. 

AD AM: Mi végtelen körút okoskodásod. 
Melyből menekvés nincsen is talán. 

LUCIFER: Vagyon menekvés. Adj ezen 
[néhány 

Kivált egyénnek láncot és gyűrűt . 
Adj más játékszert, 8 mondd: im a 

[tömeg 
Fölébe tollak, ez teszen nemesbbé — 
És elhiszik, és a népet lenézvén, 
Elszívelik, nogy őket is lenézd. 

ADÁM: Ne kisérts ily csábító álokokkal. 
El a szolgákkal! legyen mind szabad. 
Hirdesd ki nékik, ám de jól siess, . 
Hogy, míg megbánom, késő is legyen 

[már. 
LUCIFER (félre): Előre csak önhitten 

[útadón. 
Hidd, hogy te mégy, ha a sors á r j a 

Tv on. 
(Kimegy.) 

ADAM: E mű meg álljon bevégzetlenűl. 
Intő rom annak, aki nagyra tör, 
Erőnk s gyöngénknek nagy kérdőjele. 

<Kint nagy örömzaj, a munkások eloszol-
nak. Lucifer visszatér.) 

ö r ü l j pór, a nagyság hogy meghajolt 
Előtted. Csak ne hidd, hogy kény-

szer í tve . 
ÉVA: Vigasztalódjál, oh én kedvesem. 

Úgy is mit ér az a rideg dicsőség, 
Hideg kigyóként mely közénkbe csúsz? 

ADAM: De nagy, de nagy. 
ÉVA: El véle; látod, a j a j 

Elnémult, üdvünket meg nem 
[szakasztja. 

Mi vágyad más, ha keblemen pihensz? 
4.DAM: Oh nő. mi szűk, mi gyarló lát-

[köröd. 
S a büszke fér f i t ép ez vonzza hozzád — 
Csak gyöngeség, mit az erő szerethet. 

ÉVA: Ah Pháraó. tán már untatlak is 
E hasztalan, e balga fecsegéssel? 
Hiába, ha okosabb nem vagyok. 

ADAM: NP is kivánd. hogy létry, én [kedvesem. 



y 
[hangodat, 

Rezgése szümön végig árjadozzon. 
Te csak virág légy, drága csecsebecs, 
Haszontalan, de szép, s ez érdeme. 

(Luciferhez.) 
ßs mégis egy vágy ver föl mámorom-

[ból. 
Talán bolond vágy oh de 

[teljesítsd — 
Ha fry j vetnem egy merész, pillanatot 
Előre, egy pár ezredév utánra. 
Mi lesz híremből! 

LUCIFER: A rnig csókolódtok, 
Nem érzed-é a lanyha szelletet, 
Mely arcodat legyinti s elröpül! 
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll, 
Egy évben e por csak néhány vonalnyi, 
Egy századévben már néhány könyök. 
Pár ezredév gúláidat elássa. 
Homoktorlaszba temeti neved, 
Kéj-korteidben a sakál üvölt, 
A pusztán koldús, szolganép tanyáz. 

(Amit Lucifer mond, mind láthatóvá is 
lesz.) 

S mindezt nem a mennyrázó fergeteg, 
Nem bömbölő földindulás cselekszi, 
Csak gyönge szellő, mely körülenyelg. 

ÁDÁM: Rettentő képi 
LUCIFER (gúnnyal): Ne félj. 

[csak szellemed vesz, 
De tested megmarad, mint múmia. 
Kíváncsisága iskolás fiúknak, 
Torz arculattal, melyről elmosódott 
Az irás, szolga volt-e, vagy parancsolt. 

Egy múmia felé rúg, mely ezalatt a trón 
Hütt tűnt fel, s lassan legördül annak lép-

csőin.) 
ÁDÁM (felugorva): Pokolbeli káprázat, 

[el veled! 
Hiú törekvés, dőre nagyravágy — 
Fiilenibe cseng még: milliók egy miatt, 
E millióknak kell érvényt szereznem, 
Szabad államban — másutt nem lehet. 
Enyésszen az egyén, ha él a köz, 
Mely egyesekből nagy egészt csinál. 

ÉVA: S elhagysz-e engemet is, szerel-
[medet! 

ADÁM: El, téged, a trónt, mindent 
[elhagyok. 

Vezess, vezess, ú j célra, Lucifer, 
Úgyis sok szép időt vesztettem el 
Ez ál-uton. (Indul kardot vonva.) 

ÉVA: KirályomI tört reménnyel 
Ha megjössz, szíved e szüli men-

thelyet lel. 
ÁDÁM: Igen, igen; sejtem, hogy téged is 

Tisztúlt alakban fel foglak találni, 
S akkor nem fogsz ölelni már parancs 

[ból, 
De. mint egyenlő, — kéjnek érzetével. 

(El.) 
LUCIFER: Ne oly vágtatva, még jókor 

[beéred. 
Talán előbb, a célt, hogysem reméled. 
És sírni fogsz majd, látva, hogy mi 

[dőre. 
Míg én kacaglak. — Menjünk hát, 

felőre! 

V. sz ín 
Adám. mint Miltiades — Éva, mint Miltiades neje 

— Lucifer, mtnt katona. 
Kimon, Miltiades fia . • Prlmusz István 
l-síí 1 Sugár Károly 
, ; demagog . . / Bartos Gyula 

J V Bodnár Jenő 
Crispos Ónodi Ákos 
Tbersltes Hosszú Zoltán 
H i } athéni polgár 

GBrög nép. harcosok, szolgálók. 

(Athénében. A köztér, közepén szónokszék-
kel. Az előtéren oldalvást nyilt templom-
csarnok istenszobrokkal, vii ágfüzérekkel, 
oltárral. Éva, mint Lucia, Miltiades had-
vezér neje, fiával Kimonnal, több szolgá-
tól kisérve, kik áldozati tárgyakat visz-
nek, jő a templom csarnoka felé. A téren 

rongyos nép ácsorog. Ragyogó regg.) 
ÉVA: Csak erre, erre, kedves kis fiam. 

Nézd, arra ment egy gyors hajón, 
[atyád, 

Csatázni messze hon határain. 
Egy durva nép él ott, mely vakmerőn 
Fenyegeté szabadságát honunknak, 
Imádkozzunk, .imádkozzunk fiam, 
Hogy az ég védje e hon igazát, 
S vezesse közénk hős atyádat épen. 

KIMON: Ugyan mért ment atyám oly 
[messze földre, 

Hogy védje ezt a rongyos, gyáva 
[népet, 

Ha szép nejét meg bú emészti honn! 
ÉVA: Oh jaj , ne itélj jó apád felett, 

Istennek átka ül oly gyermeken. 
Ccak a szerelmes nőnek van joga 
Keseregni férje nagy lépésein, 
Miket ha nem tesz, megszégyenlené,. 
Atyád úgy tett, mint kell a férfiúnak. 

KIMON: Félsz hát anyám, ihogy gyenge, 
[megverik! 

ÉVA: Nem, nem fiam, atyád hős, győzni 
[fog. 

Csak egy van, a mitől őt félthetem: 
Hogy önmagát nem győzi meg. 

KIMON: Hogyan! 
ÉVA: Van a léleknek egy erős szava, 

A nagyravágy. A rabszolg'ában alszik. 
Vagy szűk körében bűnné aljasúl, 
De vérével táplálván a Szabadság, 
Naggyá növeszti, mint polgárerényt. 
Ez költ életre minden szép s nagyot. 
De hogyha túlerős, anyjára tör, 
S küzd véle, míg elvérzik egyikök. 
Ha e szó benne túlerőre jutna, 
Ha megcsalhatná ezt a szent hazát, 
Megátkoznám. Imádkozzunk, fiam! 

(A templom csarnokába mennek, ezalatt a 
térre mindig többen gyülekeznek.) 

IMA: Szent Aphrodité! oh fogadd, fogadd 
l e l 

Ez áldozat füstét, hallgasd imámat: 
Nem zöld babért kérek férjem fejére, 
Családi enyhet csak bajnok szívére. 

ELSŐ A NÉPBŐL: Nem hall az ember 
[semmi izgató 

Hirt mintha sergünk elleni sem találna. 

A S y í n l i á z í F l p f o l v a d ó i n a k 20° /o k e d v e z m é " y K Á L L A I I B O L Y A 
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MÁSODIK A NÉPBŐL: És itthon ii, oly 
[álmos minden ember. 

Tán sen ki sem kohol már terveket. 
Mint hajdanán, miknek kivitelére 
A felségen nép torka kellene. 
Ma reggel óta járom e helyet, 
S szavazatomra nem akad vevő. 

ELSŐ A NÉPBŐL: Unalmas élet, mit van 
[tenni már? 

HARMADIK A NÉPBŐL: Nem ártana 
[egy gyönge kis zavar. 

(Éra ezalatt az oltár tüzét meggyújtotta, 
kezeit megmosd s a hozandó áldozatra ké-
szült. Szolgálói himnuszt kezdenek, mely 
tzakaszonkint a következő jelenetbe vegyül. 
A tér megtelt polgárokkal, néppel; két de-

magóg a szószékért küzd.) 
ELSŐ DEMAGÓG: Odább! ez a hely itten 

[az enyém. 
Veszélyben a hon, hogyha nem beszélek. 

(A nép helyeslést üvölt.) 
MÁSODIK DEMAGOG: Akkor vesz el, 

[ha szólsz. Bérenc, le innét! 
(A nép kacaq és tapsol.) 

ELSŐ DEMAGOG: Te nem vagy bérenc. 
[mert ki sem veszen meg. 

Polgárok! fájva emelek szavat, 
Mert a nemes szivnek fáj , a nagyot 
Porig alázni; s egy nagy férfiút 
Kell vonnom birószéketek elé 
A dísz-szekérről. 

MÁSODIK DEMAGOG: Jól kezded. 
[gonosz! 

No csak virágozd fel az állatot. 
Mit áldozatra szántál. 

ELSŐ DEMAGOG: Félre innen! 
A NTÉPBŐL: Mit is hallgatjuk azt a 

[gúnyoiót? 
(Rángat ják a második demagógot.) 

ELSŐ DEMAGOG: De bármint f á j szívem, 
[mégis besizélek, 

Meírt téged, oh dicső fejedelmi nép, 
Még hadvezérednél is többre nézlek. 

MÁSODIK DEMAGOG: Ez árus lelkű, 
[éhenholt csoportot. 

Mely eb gyanánt a hulladékra les 
Gazdái asztaláról? — Oh te gyáva. 
Ízlésedet nem Irigyelhetem. 

A NÉPBŐL: Le véle, ő is áruló, le véle! 
ELSŐ DEMAGOG: Halld hát a vádat, 

[nép! nagy Miltiades 
Eladta a hont. 

MÁSODIK DEMAGOG: Oh, hazudsz, 
[hazudsz! 

Hallgassatok, vagy késő bánalomnak 
Ér szégyene. 

ELSŐ A NÉPBŐL: El onnan, szemtelen! 
(Egészen a tömegbe sodorják.) 

ELSŐ DEMAGÓG: Ifjúságod virága van 
[kezében. 

Lemnost be birta venni egy csapással. 
S most veszteg áll Phárosnál. Meg-

I fizették 
HARMADIK A NÉPBŐL: Halál fejére! 
BT «lő POLGÁR: No's kiáltsatok. 

Vagy bérletemből hurcolkodjatok ki! 
(Az áldozatnak vége. az-istenségek eltűntek.) 

NÉP: Halál! 
ÉVA (fölemelkedve): Minő zaj az kifit? 

[nézzük meg, fiain. 
KIMON: Egy árulót ítélnek el. anyám. 
ÉVA (a csarnok lépcsőzetére lépre): 

Szívem mindig szorúl, ha éhező nép 
Ttéletét látom nagyok felett. 
Ha sárba hull a fényes, kárörömmel 
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Szemléli a por, gúnnyal illeti, 
Mint. hogyha ön-mocsikát is igazolná. 

MÁSODIK A NÉPBŐL: Uram! rekedt 
[vagyok s kiáltani 

Szeretnék. 
MÁSODIK POLGÁR: I t t van, kend meg 

torkodat. 
MÁSODIK A NÉPBŐL: Aztán mit 

[mondjak? 
MÁSODIK POLGÁR: Mondj halált fejére. 
A NÉPBŐL: Halál! halál! — 
ÉVA: Kiről is van tehát szó? 
MÁSODIK DEMAGOG (hozzája lépve): 

Ki másról, mint ki egy fejjel nagyobb 
Mint polgártársi, s azt nem tűrhetik. 

ÉVA: Miltiadesről? — Oh, nagy Istenek! 
S te is vén Crispos, kit rabszolgaságból 
Mentett ki férjem, most halált kiáltasz? 

CRISPOS; Engedj meg, asszonyom. 
Három gyermekemmel 
Tart, a ki igy szavaztat . 

ÉVA: J a j neked, 
Ha torsod, Crispos. igy lealjasít! 
Bár megbocsájtok, hogyha éhezel. 
De hát te Thersites? s ti mind, ti mind. 
Kik a jólétben nyugton szunnyadoztok, 
Mert a kapuktól ellenségteket 
Férjem veré el. — Oh hálátlanok! — 

THERSITES: Ah, asszonyom! keservesen 
[esik bár. 

De mit tegyünk, ez a néphangulat: 
Ki kockáztatja minden birtokát. 
Dacolva a felgerjedt habokkal? 

ELSŐ DEMAGÓG: Kimondom hát a nép 
[Ítéletét. 

(Lucifer: mint harcos, rémült arccal, sza-
ladva jő.) 

LUCIFER: Vészt hirdetek! Az ellen a 
[kapuknál Î 

ELSŐ DEMAGOG: Az nem lehet, 
győzedelmes hadvezérünk 

Nincs-é előttük? 
LUCIFER: Éppen ő az ellen. 

Megtudta, mit forraltok ellene, 
Felkelt szívében a méltó harag, 
S míg szóltok, tűzzel-vasisal i t t terem. 

MÁSODIK DEMAGOG: Ti hoztátok mind 
[ezt ránk árulók! 

A NÉPBŐL: Csstik le őket. — Éljen a 
[vezér!1 — 

•Ta.f nékünk, fusson, aki merre tud, — 
Mindennek vége! — 

ELSŐ DEMAGOG: Nincs. Hódolni néki. 
Elébe a kapukhoz! 

ELSŐ A NÉPBŐL: Fogjátok el nejét; ha 
[Városunknak 

Bántása lesz, haljon meg gyermekestül. 
ÉVA: Meghalnék érted, férjem szívesen, 

Csak a hon átka gyermekem ne érné. — 
KIMON: Engem ne félts, anyám, jőj, jőj 

[velem. 
Megóv e szentély minden bántalomtól. 

' (Felmennek az üldöző csoport elől a csar-
nokba, két nympha rózsaláncot bocsát le 
mögöttük a nép előtt, mely azonnal vissza-
lép. Kívülről harsonák hangzanak, a nép 
iajveszékelve szétszalad. A nymphák el-

tűnnek.) 
LUCIFER (kacagva kezét dörzsöli: Szép 

[tréfa volt. Mi jó az értelemnek 
Kacagni ott, hol szívek megrepednek. 

(A templom felé fordulva.) 
Csak e mindig megifjuló. örökké 
Szépnek látása ne zavarna folyvást. 
fTgy fázom idegenszerű körében. 



Mért késik oly soká az én világom, 
A torzalak, a kétes rémület. 
Hogy elriassza e káprázatot, 
Mely küzdelmemben a már-már bukó 
Embert mindannyiszor fölkelti ú j r a ! 
De majd meglátjuk, hogyha a halál 
Borzalma eljő hozzánk nemsokára. 
Unalmas árnyjátéktoknak vájjon 
Nem lesz-e akkor itt végső határa. 

( A dám, mint Miltiades, fegyveres csapat 
élén vezettetik megsebesülteit. Előtte kö-

nyörögve a nép és a demagógok.) 
A NÉPBŐL: Éljen vezérünkI 

Könyörülj, nagy ember. 
ADÁM: Mi vétketek hát, a miért 

[könyörögtök® 
8 a gyöngétől mit kérhet az erős! 
De nőm nem jő elém, se' gyermekem; 
Tán csak nem érte őket bántalom! 

ÉVA: Ah Miltiades, mért is jössz, ha nőd 
Sem bír örülni jöttödön! — Fiam, 
Anyád leroskad, tartsd fel, tartsd fel... 

[Ah, 
Még jó nevet se' hágy reád atyád! — 

ADAM: Mi ez! nem értem. A nép 
[esdekel, 

Nőm átkoz és e mell vérzik hazámért. — 
ÉVA: De jobban vérzik a hon és szivem. 

Vagy inért jövél, mondd, hadseregnek 
[élén? -

ADAM: Nem illet-é rangomban ily 
[kíséret! 

Eljöttem, mert e súlyos seb nem enged 
Továbbra is tisztemnek megfelelni. 
Eljöttem, hogy küldőimnek kezébe, 
A felséges népnek kezébe téve 
Hatalmamat, beszámoljak neki. 
íme elbocsátlak, bajnok-társaim, 
Kiérdemlétek a háztüz nyugalmát. 
S most én is e kardot, Athéné Pallas, 
Szentelve tűzöm oltárod fölé. 

(Fölvezetteti magát a csarnok lépcsőin. 
Fegyveresei eloszolnak.) 

ÉVA <férje nyakába borulva): Ah Mil-
[tiades, hol van boldogabb nő, 

Mint a te nőd, nemes, nagy férfiú! 
Nézd, nézd, fiad milyen hasonlatos 
Hozzád, mi nagy, mi szép! 

AD AM: Ti kedvesek! 
KI MON: Jól tudtam én, hogy anüt tesz 

[atyám, 
Az jól van téve. — 

ÉVA: Oh, ne szégyeníts meg. 
Ezt a hitvesnek kelle tudni jobban. 

ADÁM: Fiam! atyád kardjá t mutasd be [te. 
KIMON ta kardot felakasztva): Ovd, 

[istenasszony, ezt a drága kardot. 
Mig egykor érte hozzád eljövök. 

ELSŐ DEMAGÓG (a szószékén): Nem 
[volt-e igazam, hogy áruló! 

Hogy Dárius megvette! tettetés csak 
A sèb, nem kíván ellene csatázni. 

A NÉPBŐL: Halál reá! 
ADAM: Mi zaj az odakint! 
ÉVA: Ah, Miltiades, rettentő beszéd az: 

Árulónak mond ú j ra a tömeg. 
ÁDÁM: Nevetséges vád; engem, áruló-

n a k . 
Ki Marathonnál győztem! 

ÉVA: Oh, hogy úgy van. 
Gonosz világ az, melyet itt leiéi. 

ELSŐ DEMAGOG: Mit késtek ót el-
[fogni! 

(\ép tohmg a templom csarnoka elé, köz-
tük Lucifer.) 

ÉVA: Miltiades! 
E szentélyben biztos vagy, meg ne 

Tmozdulj. — 
Miért is oszlatád szét a hadat! 
E büí4)arlangot mért nem gyújtatád 

[fel! 
Csak láncot érdemel e csőcselék, 
Mely érzi, hogy te születél urául, 
Ki nemesebb vagy, mint ők összevéve. 

ELSŐ DEMAGÓG: Halljátok-e, egy áruló 
[neje 

Miként beszél! 
ÉVA: Az a nőnek joga, 

Hogy férjét védje, még ha bűnös is, 
Hát még ha olyan tiszta, mint uram! 
És ellensége olyan korcs, miként ti. — 

ELSŐ DEMAGOG: Mért hagyja a felsé-
[ges nép magát 

Így becsmérelni! 
ELSŐ A NÉPBŐL: Hátha igazat mond! 
ELSŐ POLGÁR: Ki velők tart . gyanús. 

[Kiáltsatok 
Bongy lelkek, vagy dögöljetek meg 

[éhen. 
A NÉPBŐL: Halál reá! — 

ADÁM: Takard el e fiút. 
Ne lássa vérem, — el nő e kebelről. 
A villám, amely a szirtre csap, ne 

[érjen. 
Csak én haljak meg, — vagy miért ih 

Téljek. 
MicTőn látom, mi dőre a szabadság. 
Melyért egy élten küzködém keresztfii. 

ELSŐ DEMAGOG: Mit tétováztok még? 
A NÉPBŐL; Halál reá! 
ÁDÁM: E gyáva népet meg nein át-

[kozom, 
Az nem hibás, annak természete. 
Hogy a nyomor szolgává bélyegezze 
S a szolgaság vérengző eszközévé 
Süllyessze néhány dölyfös pártütőnek 
Csak egyedül én voltam a bolond, 
Hivén, hogy ilyen népnek kell szabad-

[ság. 
LUCIFER (félre): Elmondtad n sírverset 

fönmagadra, 
S ntánad illőt sok nagy síroromra. 

ÁDÁM: lm — készen vagyok. — 
MÁSODIK DEMAGOG: Védjed maead. 

[még nincsen veszve semmi! 
ÁDÁM: Nagyon gyötörne a seb. hogyha 

[szólnék 
Védelmemül. 

MÁSODIK DEMAGOG: Tedd 
[meg, hisz ez a nép 

Csak az imént porban csúszott előtted. 
ADÁM: Ah, ép azért minden haszon-

[talan, 
önszéeyenét meg nem bocsátja a nép. 

LUCIFER; Kijózanodtál-é há t ! 
ÁDÁM: Oh, nagyon! 

D I V A T - , F Ű Z f i K 
•por t - im l ogya»«« • Mm • m 

1 0 ( ( I I I I W , alít kasmattkai uanpontbil tlMlatawk. 

+ K E L E T I J . Î T S * 
PETŐFI SÁNDOR-U. 17. TELEFON 88-0-13 
A. B. C. u l f i M l tagja Kérjai ár|a(yi4kal 

121 



LUC!FEU: Atiáttad-e, hogy a bódult tö-
[megnek 

Neinesb ura voltál, mint ő neked! 
ÁDÁM: Lehet, de mind a kettő kárhozat, 

Más név alatt a végzet ugyanaz. 
Hiú törekvés azzal küzdeni. 
Nem is fogok. 
Vezess u j útra Lucifer, vezess, 
S kacagva nézem más erényeit. 
Más kínjait, csak élveket kívánva. 
Te meg uő, aki — úgy rémlik szivem-

fnek — 
Egykor lúgost varázsolál nekem 
A sivatagba, hogyha még fiamból 
Polgárt nevelnél tisztes anyaként: 
Bolond vagy, méltán gúnyol a leány, 
Ki festett arccal a bordélyban ül 
Bortól felgerjedt, esókvágyó ajakkal, 
örül j , mula««, tagadd meg az erényt.— 
Vérpadra mostan, büntetésemül, 
Nem mintha aljast bírtam volna 

[tenni, 
De mert nagy eszme lelkesítni bírt. — 

(Ez alatt egy tőkét hoznak a lépcsők elé, 
melletti' Lucifer áll bárddal. Ádám lehajtja 

fejét.) 

VI. szín 
\ da in. mint Sergiolus — Éva mint Julia -

Lucifer, mint Miló. 
ratiilu* • Harasztos Gusztáv 
Ilij,|iia , Gy. Környoy Paula 
rluvia Olty Magda 
I'Í'UT apustul • . . . Gál Gyula 

Gladiátorok, táncosok, énekesnők, gyászkiséret, 
rabszolgák, — Történik: Rómában. 

! Kómában. Nyilt csar nok, istenszobrokkal, 
díszedényekkel, melyekben illatok égnek, 
kilátással az Apertninek felé. — Közepéd 
terített asztal három lecticával. Ádám mint. 
Sergiolus, Lucifer mint Miló, Catulus, 
mind megannyi kéjenc, Era mint Júlia, 
Hippi" és Chlvia kéjhvlgnek ledéren öl-

tözve dőzsölnek. Egy eme! vényen gladiáto-
rok harca folt/, rabszolgák állnak parancs-
ra készen, fuvolások zenélnek. Alkony, 

később éj.) 
CATULUS: Nézd, Sergiolus, mily 

[szerény, ügyes 
Ez a piros szalagú gladiátor; 
Mernék fogadni, hogy amazt legyőzi. 

ÁDÁM: Nem, Hereulesre! 
CATULUS Ah mit, Hereulesre. 

Ki hinne még közöttünk Istenekben?' 
Mondd Júliádra, jobban elhiszem. 

ÁDÁM: Legyen! 
LUCIFER: Erős alapra esküszöl: 

Álistent tévén allsten helyébe. 
De mondd, hogy értsük mégis azt az 

[esküt: 
Szépségét értsük-é, szerelmed-e, 
Avagy tán épen hűségét irántad? 

ÁDÁM: Hűségit értem. Vagy ki pazarol 
Hölgyére többet nálam? 

HIPPIA: Oh bohó! 
Hát bírod-é őt vég nélkül ölelni? 
S ha bírnád is, te, aki telhetetlen 
Gyönyörre vágysz, s haszontalan 

[csapongsz, 
Mert a kéjnek csak egy-egy elszakadt 
Részét birod egy-egy nőben találni, 
Mig a szépség s kéj eszményképe 

[mindig 

Elérhetetlen varázsként leng előtted, 
Hogyan tudori, hogy szintén egy 

[szeszélye. 
Egy ábrándkép nem csábítandja-é elf 
Egy gladiátor roncsolt izmai — — 

ÁDÁM: Igaz, igaz, ne többet, Hippia! 
Miért is vonz az a kéj Tantalusként, 
l ia Herculesnek ereje hiányzik, 
Ha Proteusként nem változhatunk, 
S egy megvetett rab, kínos hét után. 
Oly órát élvez, milyet hasztalan 
Óhajt ura. Vagy a gyönyör csak egy 
Ital viz-é hát a meglunkadottnak, 
S annak halál, ki habjaiba dűlf 

LUCIFER: Ahl mily dicső erkölcsi tan-
fo lyam 

Szép lyányok keblén, fűzéres pohár-
[nál. -

De hát fogadástok? — 
ÁDÁM: Ha veszteném, 

Ügy Júlia tiéd. — 
CATULUS S ha nyersz? 
ÁDÁM: Lovad 

Enyém. — 
CATULUS: Négy hétre vissza 

[veheted, 
Vagy betaszítom áugolnás tavamba. — 

LUCIFER: Nézd, Júlia, e szép kövér 
[halat: 

Egyél, hiszen majd hizlalsz másikat. 
EVA: S nem dőzsöl-é rút féreg raj tad is? 

Örüljön, aki él, vagy hogyha nem 
Tud is örülni, legalább kacagjon. (Iszik.) 

ÁDÁM (a gladiátorhoz): Jól tartsd 
[magad, hé! — 

CATULUS: Raj ta csak, vitézül. 
(Catulus gladiátora elesik s életéért esdve 
ujjait fölemeli. Adám a kegyelmi jelt akarja 
adni, de Catulus kifogja kezét s összeszo-
rítva markát, hüvelykét a gladiátor felé 

tartja.) 
R*>cipe ferrurn! Gyáva — korcs. Elég 
Rabszolgám van még. nem vagyok 

[fukar. 
Ki sajnálná e kis felzaklató 
Jelenetet, szép hölgyek, tőletek. 
Midőn a csók oly fokkal édesebb, 
Forróbb a vágy. ha egy kis vér ömölt. 

(A gladiátort ezalatt ellenfele kivégezte.) 
ÁDÁM: A ló enyém, jőj Júliám, ölelj 

[meg. 
Vigyék ki azt a hullát. — Táncosok! 

CATULUS: Clúvia! 
Jő j hát te is, nem nézhetem soká, 
Ha más ölelkezik. 

LUCIFER: S mi, Hippia, 
Követjük-é szintén példájukat? 
De nyald meg ajkad, nincs-e ra j ta 

[méreg. 
Nos úgy, most m'ár mulathatunk. 

[galambom. 
ADÁM: Mit. is dobog szíved olyannyira, 

Nem nyugodhatom fölötte, Júlia. 
(Suttognak.) 

LUCIFER: Halld,' e bolond még a szívről 
[beszél! — 

CATULUS: Ládd kedves, én nem bántom 
[a tiédet. 

Tehetsz vele akármit csak ne tudjam, 
Ha csókod forró «mindig kész nekem. 

CLŰVIA: Nagylelkű kedves! ím javadra 
[e bort. (Iszik.) 

CATULUS: Jól van, Clúvia. de lágy 
[karod, 112 



Puhácska kn h It'll totem el ne vond, 
Füzérem is lesiklott, ládd, fejemről. 

(A táncosnőkhöz.) 
Ah, ez remek fordulat táncotokban. 
Mi buja tűz, kellemmel egyesülve! 

CLÜVIA : Szemed befogom im, ha ott 
Reléd 

Azt, amiért én versenyt futok 
S csak egy jó szót sem birok érdemelni. 

(Luciferre mutatva.) 
Ezen savanyu arcot nézzed inkább, — 
Miért is ennek az a szép leány. 
Ha már különb hasznát se' tudja venni 
Mint hogy szunnyadni hagyja, míg 

[maga 
Gúnyos mosollyal és hideg szemekkel 
Kísér száz édes, bárba dőre dolgot, 
Mi a társalgás il latát teszi. — 

CATULUS: Valóban, egy ily arc egész 
[körök 

Költészetére fagylepelt borít. 
Ki ellenáll a perc igézetének 
S nem hagyja lelkét 'ártól elragadni. 
Nem is jó ember « bár maradna ott-

[hon. — 
HIPPIA: Valóban szinte (élek. hogy 

[szegényben 
Már megfogant a fekete halál. 
Moly a várost pusztítja. — 

ADAM: El vele, 
E gyászos képpel. Pajzán dalt nekünk. 
Ki tudja a legszebbet köztetekt 

CLUVIA (énekel): Borral, szerelemmel 
Eltelni «ohsem kell; 
Minden pohárnak 
Más a zamatja. 
S a mámor, az édes mámor, 
Mint horpadt sírokat a nap, 
Létünk megaranyozza. 

Borral, szerelemmel 
Eltelni sohsem kell; 
Minden lánynak 
Más a varázsa, 
S a mámor, az édes mámor, 
Mint horpadt »írókat a nap, 
Létünk megaranyozza. 

OATULUS: Jól van. 'biz az, no's Hippia, 
[te mit tudszt 

HIPPIA (énekel): Bolond világ volt 
[hajdanában: 

Lucretiát az özvegy 'ágyban 
Hogy megkereste szép gavallér. 
Nem lángo], a jka, több kéjt nem kér, 
Tárt szűvel nem fut bordélyházba, 
Hideg vasat merít magába. — 

OLÏTVIA: Bolond világ volt hajdanában: 
Rém jár t fel a hősök agyában, 
•Szentnek hivék, mi kacagunk ma, 
S egy-két ily őrült ha akadna, 
Circusainkban éppen elkel, 
Nekünk látvány, a vadnak étel. 

LUCIFER: Ah! Hippia, leverted Cluviát. 
Szeretnék e dalnak költője lenni. 

A.DAM : S te nem danolsz, mit ibúsongsz 
[Júlia? 

Körülünk minden vígad és nevet. 
Nem jól esik pihenned keblement — 

ÍJVA: Ah jól, nagyon. De nézd el Sergiolux, 
A boldogság midőn elkomolyít. 
Azt tartom, mely kacag nem is valódi. 
Legédesebb percünkben is vegyül 
Egy cseppje a mondihatlan fájdalomnak, 
Talán sejtjük, hogy az ily perc — virág, 
S így hervatag. 

AI)AM: Ah, én is érzek ilyesl. 
fi VA : S kivált ha még dalt hallok és 

[zenét. 
Nem hallgatom a szük korlátú szót, 
De a hang á r ja ringat, mint hájó. 
8 úgy érzem, mintha álomban feküdném: 
A rezge hangon messze múltba szállnék. 
Hol napsugáros pálmafák alatt 
Ártat lan voltam, játszi, gyermeteg, 
Nagy és nemes volt lelkem hivatása. 
Bocsáss meg, örült álomnak varázsa 
Mind ez. — Csókollak ismét — ébredek 

ADAM: El a zenével, tánccal, émelyit 
Ez örökös édesség tengere, 
Keserüet kívánna már 'szivem. 
Boromba ürmöt, és ful'ánkot a 
Piros ajakra, vészt fejem fölé. 

(A táncosok elmennek, jajgatás hallik 
kívülről.) 

Mi jajszó ez, mely úgy velőbe hat t 
LUCIFER: Néhány őrültet most feszítenek 

[fel: 
Testvériségről, jogrul álmodókat. 

CATULUS: Ugy kell nekik, miért nem 
[ültek otthon. 

Élvezve és feledve a világot, 
Hagyd hát kacagnunk a nyomort, 

[hatalmai, 
Dögvészt, mi a várost tizedeli, 
Az isteneknek minden végzetét. 

(Üj jajszó.) 
ADAM (magában); Ügy érzem, mintha 

[álomban feküdném, 
A rezge hangon messze múltba szállok, 
Hol nagy 's nemes volt lelkem 

[hivatása. 
Nem úgy mondád-é Jú l i a ! 

ÉVA: Igen! 
(Ezalatt besötétül. A csarnok előtt temetési 
menet vonul el tibiákkal, fáklyákkal és jaj-
veszékelő nőkkel. Az egész társaság egy 

ideig merev hallgatásba süllyed.) 
LUCIFER (felkacag): Mint látom, itt a 

[jókedv elborult. 
Bor nincs-e már, vagy elfogyott az éle, 
Hogy a savanyu úr is megsokaljat 
Talán bizony valaki fél közöttünk, 
Vagy éppen megtért. 

ADAM (feléje sújtva poharát): Vessa. 
[lis* azt 'IIÍSÍMKÍ. 

LUCIFER: No majd hivők u j vendéget 
[közénk, 

Talán megifjúlt kedv is tér be véle. 
Hej, hozzátok be, szolgák, ízibe, 
Ki fáklya-fénnyel erre útazik. 
Csak megkínáljuk egy pohár itallal. — 

(A halottat nyilt koporsóban behozzák s az 
asztalra helyezik. Kísérete a háttérben ma-

radj Lucifer ráköszönt.) 
Igyál pajtás, holnap nekem, ma néked! 

HIPPIA: Talán inkább csókot kivánszt 
LUCIFER: öleld meg 

Es lopd ki szájából az obulust. 

Hölgyek Jelszava s 
Vásároljunk mindent 

KLEIN ANTAL 
új divatnagyáruházában 
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HIPPIA: Ha tégedet csókollak, öt miért 
[ne? 

(A halottat megcsókolja, Péter apostol a 
kiséret közül kilép.) 

PÉTER APOSTOL; Megállj, a döghadált 
[szívod magadba. 

! Mindnyájan visszaborzadva, helyeiken 
fölemelkednek.) 

MIND: A döghalál — rettentő — félre 
[irnien. 

PETER APOSTOL: Te nyomorú fa j i -
[gyáva nemzedék, 

Míg a szerencse mosolyog feletted, 
Mint napsugárban a légy, szemtelen. 
Istent, erényt, gúnyolva taposó. 
De hogyha a vész ajtódon kopog, 
Ha Istennek hatalmas ú j j a érint, 
Gyáván hunyász, rútúl kétségb'eső. 
Nem érződ-é, hogy az ég büntetése 
Nehezedik rád? JSlézz csak, nézz körül, 
A város pusztúl, durva, idegen nép 
Tiporja el arany vetésidet. 
Szétbomlik a- rend, senki sem parancsol 
iS szót nem fogad.. A rablás, gyilkolás 
Emelt fővel jár a békés lakók közt, 
Utána a halvány gond, rémület 
S égből, földről se' részvét, sem segély. 
Nem bírod, úgy-e, kéjek mámorával 
Elandalitni azt a szózatot,, 
Mely & kelbelnek mélyét felveri 
S jobb cél felé hiába ösztönöz? 
Kielégítést, úgy-e bár, nem érzesz, 
Csak undort ébreszt szüdben a gyönyör 
S aggódva nézsz körül, ajkad rebeg: 
Hiába mind, a régi Istenekben 
Nincs már hited, ú j Istent nem találsz, 
Mely a salakból ú j r a fölemelne. — 
Nézz csak körül, mi pusztit városodban 
Hatalmasabban, mint a döghalál! 
El fogsz pusztúlni, korcsúlt nemzedék, 
E nagy világ most tisztuló színéről. 

HIPPIA (az asztal előtt összeroskadva): 
Oh j a j nekem, mi szörnyű fájdalom. 
Hideg veríték, orcusnak tüze, — 
A dögvész, oh, a dögvész, — elveszek. 
Nem gyámolit ki sem közületek, 
Kik annyi élvet osztatok velem? 

LUCIFER: Ma néked, holnap nékem, 

[édesem. — 
HIPPIA: Hát öljetek meg, átkom ver 

[különben. 
PÉTER APOSTOL (hozzá lépve): 

Ne átkozódjál lányom, sőt bocsáss 
[meg, — 

Majd gyámolítlak én és a nagy Isten, 
A szent szeretet örök Istene. 
Emelkedjél fel hozzá, ím e vízzel 
Lelked kitisztúl menten a salaktól 
S hozzá siet. — 

(Megkereszteli az asztalról vett edényből.) 
HIPPIA: Atyám — megkönnyülék. 

(Megha.1.) 
CATULUS (indúl): 

En még ma Thehaisba útazom. 
Elundorodtam a bűnös világtól. 

OLŰVIA: Megállj Catulus, én is 
felkísérlek. (Kimennek.) 

AI)A M (elgondolkodva, az előtérbe lép. 
Éva követi): 

S te i t t vagy, Júlia? mondd, mit 
[keressz itt. 

Hol a halál az örömet kiölte? 
ÉVA: S nem ott van-é helyem, ahol te 

[vagy? 
Ah Sergioius! vajh mi sóik nemes 
Érzést találtál volna e kebelben, 
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Hol csak múlékony kéj után 
[kutattál. — 

ÂDÀM : És ömmagamban is. Mi kár, 
[hogy úgy van! 

Elveszni nyomorúitan, kisszerűen, 
S szenvedni addig. Oh, ha él az Isten, 

(Letérdel s kezét égnek emeli.) 
Ha gondja van ránk, és hatalma 

[rajtunk, 
Oj népet hozzon s ú j eszmét a világra. 
Amazt, a korcsba jobb vért önteni, 
Ezt, a nemesbnek, hogy köre legyen 
Magasra törni. Érzem, elkopott mind. 
Mi a miénk volt — SÍ ú ja t létrehozni 
Erőilik kevés. Hallgass meg, Istenem! 

(Az égen glóriában a kereszt feltűnik. A 
hegyek mögül égő városok pírja látszik. 
A csúcsokról félvad csapatok szállnak alá. 

Távolról áhítatos himnusz hallik.) 
LUCIFER (magában): E látvány kissé 

[borzogatja hátam. 
De nem emberrel kell-e küzdenem? 
Mit én nem birok, ő teszi helyettem, 
A glória ha la&san elveszett, 
Még megmarad a vérengző kereszt. 

PÉTER APOSTOL: Az Űr meghallgatott. 
[— Tekints körül, 

Az elkorcsúlt föld ú j r a kezd születni. 
S kik a circusban hymnuszt énekelnek, 
Mig a bősz tigris keblüket kitépi, 
Oj eszmét hoznak: a testvériséget, 
És az egyénnek felszabadulását, 
Melyek meg fogják rázni a világot. 
Legyen hát célod: Istennek dicsőség, 
Magadnak munka. Az egyén szabad: 
Érvényre hozini mind, mi benne van 
Csak egy paxancs kötvén le: szeretet. 

ADAM: Fel hát csatázni, fel hát 
[lelkesülni 

Az ú j tanért. Alkotni ú j világot, 
Melynek virága a lovag-erény lesz, 
Költészete az oltár oldalán 
A felmagasztalt női ideál. 

(Péterre támaszkodva, indúl.) 
LUCIFER: Ah, a lehetlen lelkesít fel, 

[Ádám! 
A férfiúhoz méltó ez s dicső ám. 
Istennek tetszik, mert az ég felé haj t , 
S ördögnek kedves, mert kétségbe ejt 

[majd. 
(Utána megy.) 

VII. szín 
Ádám, mint Tankréd — Éva, mint Izaura — 

Lucifer, mint fegyvernök 
Pátr iárka Oi l Gyula 
Agg eretnek Sugár Károly 
Barát Bartos Gyula 

Heléne, boszorkány, csontváz, bizánci polgárok, 
keresztes vitézek, barátok, eretnekek. 

Történik: Bizáncban. 
(Konstantinápolyban. Piac néhány őgyelgő 
polgárral. Középen a patriarcha palotája, 
jobbra arpácazárda, balra liget. Ádám, 
mint Tankréd, erődús férfikorban, más 
hadak élén. lengő zászlók s dobszó mellett 
lovagokkal, Ázsiából visszatérő keresztes 
hadak élén, lengő zászlók s dobszó mellett 
jő, Lucifer mint fegyvernöke. Estve, ké-

sőbb éj.) 
ELSŐ POLGAR: lm itt jön ismét egy 

[barbár csapat, 
Fussunk, zárjunk be aj tót és kaput, 
Nehogy rabolni jőjön kedvök ú j ra . 



MÁSODIK POLGÁR: El hölgyeinkkel; n 
[vad csőcselék 

Ismeri a sízerályok kéjeit. 
ELSŐ POLGÁR: Es hölgyeink is a 

[győző jogát. 
ÁDÁM: Megálljatok! Mit iuttok így 

[előttünk 1 
Vagy nem látjátok ezt a szemt jelet, 
Testvérdleg mely egy célhoz csatol ? — 
Hitünk világát vittük Ázsiának, 
Szeretetnek tanát, hogy elvadult 
Milljói, melyek közt szent bölcseje 
Ringott üdvünknek, érezzék malasztját, 
ä tiköztetek nem volna szeretett 

ELSŐ POLGÁR: Hallottunk már mi 
[sokszor ily beszédet, 

S legott házunkra az üszök repült. 
(Elszélednek.) 

ÁDÁM (a lovagokhoz): Íme látjátok, ez 
[átkos gyümölcse, 

Ha aljas tervvel annyi martalóc 
Kezében a szent zásizlót lengeti, 
S gyáván hízelegve a tnépszenvedélynek, 
Hivatlanúl tolakszik fel vezérül. — 
Lovag barátim! míg a szennytelen 
Becsület, Isten szent dicsérete, 
A nő védelme és a h ősiség 
Lesa kardjainkon, mink vagyunk 

[hivatva 
E ronda démont féken tartani 
S vezetni, hogy vágyának ellenére 
Nagyot s nemest műveljen, szüntelen. 

LUCIFER: Szépen szólsz, Tankréd, 
[ámde majd ha a nép 

El nem hiendi többé, hogy vezér 
[vagy — — 

ÁDÁM: Hol a szellem van, ott a 
[győzelem. 

Lesújtom! 
LUCIFER: Lám, lám, mivé silányult a 

[nagy eszme, 
Melyért a circus vértanúi haltak. — 
Ez az egyénnek felszabadítása? — 
Csodálatos fajú testvériség. — 

ÁDÁM: Ne gúnyollj. — Oh n e hidd, hogy 
[a dicső tant 

Fel nem fogom.. Eltemnek vágya az. — 
Bár jőne már, bár jőne az idő, 
Megváltásunk csak akkor fog betelni, 
Midőn ledül a gát, mert tiszta 

[minden. —• 
De ilyen napnak jöttét kétleném, 
Ha az, ki a nagy művet inditá, 
Nem önmaga lett volna a nagy Isten. 

LUCIFER: Mi kár, hogy szép eszméid 
[újólag 

Csak olyan hírhedett almát teremnek, 
Mely künt piros, de béle por. 

ÁDÁM: Megállj! 
Hát nem hiszesz már semmi 

[nemesebbe'! 
LUCIFER: Ha hinnéilc is, mit ér, fajod 

[ha nem hisz. 
Minden, mi él és áldást hintve hat, 
Idővel meghal, szelleme kiszáll, 
A test túléli ronda dög gyanánt, 
Mely gyilkoló miazmákat lehel 
Az ú j világban, mely körüle fejlik. — 
Ládd, így maradnak ránk a múlt idők 
Nagyságai. 

ÁDÁM: Míg rendünk összedűl, 
Tán szent tanai a tömegbe hatnak, 
Es akkor nincs veszély. 

LUCIFER: A szent tanok. — 
Ah, ép a szent tan mindig átkotok, 
Ha véletlen rá bukkantatok: 

Mert. addig (»ürítek, hegyezitek, 
Hasogatjátok, élesítitek, 
Mig őrültség vagy békó lesiz belőle. 
De mit törekszem, — fáraszt a beszéd, 
Tekints magad csak kissé szerteszét. 

(Néhány polgár ismét, megjelen.) 
ÁDÁM: Barátim! népem fáradt, 

[menhelyet kér. 
Tán a keresztyénség fővárosában 
Nem kér hiába. 

HARMADIK POLGÁR: 
Kérdés , n e m vagy-e 

Eretnekségben rosszabb a pogányná!. 
NEGYEDIK POLGÁR: Mondd, mit 

[hiszesz, a Homousiont, 
Vagy Homoiusiont? 

ÁDÁM: Ezt nem értem. — 
LUCIFER: Ne valld be, ez most itt a 

Lfődolog. 
NEGYEDIK POLGÁR: Lám, kételkedik, 

[ez is hamishitű. 
TÖBBEN: El tőlük, el, zárkózzunk 

[házainkba! — 
Átok reá, ki nékieik fedélt nyújt. (El-

szélednek.) 
(A patriarcha lejedeimi pompában és kísé-
rettel jő palotájából, egy csapat barát 
követi, láncra vert eretneket kisérve, végre 

katonák s nép.) 
ÁDÁM: Elámulok! — De mondd, mi 

[fejedelem 
Közéig amott, oly dölyfösen, kihívón? — 

LUCIFER: A főpap, az apostolok utóda. 
ÁDÁM: S e meztelen ronda csőcselék, 

Mely a bilincselt népet kárörömmel, 
Hazudt .alázat színével kíséri? 

LUCIFER: Keresztyén-cinicus, barátse-
[reg. 

ÁDÁM: Nem láttam ilyest ősi hegyeim 
[közt. 

LUCIFER: Majd látsz utóbb; a poklos-
s á g , tudod, 

Lassan terjed. De vigyázz, meg ne 
[sértsd 

Ez absolut erényü s ép azért 
Engesztelhetlen népet. 

ÁDÁM: Ah, minő 
Erény lehetne ily fajnak saját ja . 

LUCIFER: Erényök a sanyargás, a 
[lemondás, 

Mit mestered kezdett meg a kereszten. 
ÁDÁM: Az egy világot válta meg ez 

[által, 
De e gyávák csak Istent káromolnak, 
Ki sizúnyog ellen oly fegyvert ragad, 
Mit. medve ellen vinni hősiség, 
Bolond. 
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mert a legmegbízhatóbb és leg-
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mert ezt a lapot minden komoly 
vevő és eladó mindennap elolvassa 
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Ll.'CIFBK; De liútha ok a szúnyogot 
Medvének nézik. — Nincs-e rá joguk! 
Níncs-é joguk hős voltuk érzetében 
Pokolra űzni minden élvezőt! 

ÂDAM: Látok, miként Tamás, és nem 
[hiszek. — 

Szemébe nézek e káprázat oknak. — 
(A patriarclia elé lép.) 

Atyám! a szent sír 'harcosai vagyunk 
S a fáradalmas útból megpihenni 
E város népe még be sem fogad. — 
Ki oly hatalmas vagy, segíts iigyün-

[kön. 
PATRIARCHA: Fi®m, csekély dolgokra 

[most nem érek, 
Az Isten dicse, a nép üdve hív. 
Eretnekek fölött kel ivén Ítélnem, 
Kik mérget saórva dudvaként 

[tenyésznek, 
De hogyha a kereszt vitézi vagytok, 
Minek kerestek messze szerecsent, 
I t t a vesaélyesb ellen. Fel tehát. 
Fel falvaikra, irtaátok ki őket, 
Pusztítsatok nőt, aggot, gyermeket. 

ÁDÁM: Az ártatlant, atyám, csak nem 
[kívánod. — 

PATRIARCHA: Ártatlan a kígyó is, mig 
[kicsiny. 

Vagy hogyha már kihullt méreg-foga, 
S kiméled-é! 

ÁDÁM: Valóban szörnyű bűn 
Lehet, mi ily haragra gyuj thatá 
Egyházát a szeretetnek. 

PATRIARCHA: Fiam! 
Nein az szeret, ki a testnek liizelg, 
De aki a lelket vezérli vissza. 
Ha kell, kard élén, vagy lángon 

[keresztül, 
E gonosz hitűek 
A szent háromság rejtélyes tanában 
A homoiusiant hirdetik, 
Mig az egyház a homousiont 
Alapitá meg a hit cikkéül. 

BARÁTOK: Halál reájuk, már a máglya 
[ég. 

ADAM: Adjátok fel, barátim, azt az i-t, 
Szebb áldozat lesz életmegvetéstek 
A szent síiért vívandó hős csatában. — 

EGY AGG ERETNEK: Sátán, ne kísérts, 
[mink igaz hitünkért 

Ott vérezünk, hol Isten rendelé. 
EGYIK BARÁT: Hah, szemtelen! igaz 

[hittel dicsekszel! 
AZ AGG ERETNEK: Nincs-Ő velünk a 

[rimini zsinat 
S más számtalant 

A BARÁT: De Nicaeában s más igaz hivő 
Zsinatban úgy-e mellettünk ítéltek! 

AZ AGG ERETNEK: Hol van csak egy 
[egyházatyátok is, 

Mint Arinsi. és a két Eusébt 
A BARÁT: Hát birtok-é egy Atanásíust! 
AZ AGG ERETNEK: Hol vértanúitok! 
A BARÁT: Több, mint tinektek! 
AZ AGG ERETNEK: Szép vértanúk, 

[kiket káprázatával 
Az ördög csalt el, kárhozott halálra. — 
Mondom, ti vagytok a nagy Babylon, 
Az a kéjhölgy, kiről szent János irt, 
Mely el fog veszni a világ színéről. — 

A BARÁT: A hétfejű sárkány az anti-
[krisztus 

Vagytok ti, kikről szont János beszél, 
Gazok, csalárdok, ördög cimborái. 

AZ AGG ERETNEK: Rablók, kigyók, 
[paráznák, torkosok ..-. 
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PATKIA KCHA : Ei vélök, el, már is soka 
I időzünk, 

listen dicsére, a máglyára őket! 
AZ AGG ERETNEK: Isten dicsére, jól 

[mondád gonosz, 
Isten dicsére hull az áldozat. 
Erősek vagytok, tesztek kény szerint. 
De jó-e a tett, ítél majd az ég. — 
Számlálva immár bűnór'áitok, 
Vérünkből ú j csatárok születendnek. 
Az eszme él s a láng, mely fellobog. 
Világot késő századokra vet. — 
Jerünk, barátim, a dicső halálba! 

AZ ERETNEKEK <karban énekelnek): 
1. En erős Istenem, én -erős Istenem, 

miért hagytál el engemet, és miért távoztál 
el az én megtartásomtól és az én jajgatá-
saimnak beszédétől! 

2. En Istenem, kiáltok mind napestig, 
de nem hallgatsz meg, éjjel is nincs nekem 
veszteglé-sem. 

3. Te pedig szent vagy (XXII. 
[zsolt.) 

A BARÁTOK (karban közbevágnak): 
1. Perelj uram, az én velem perelőkkel, 

és harcolj a velem harcolókkal. 
2. Ragadj fegyvert é-s paizst, és kelj fel 

az én segítségemre. 
3. Es vedd fel dárdádat és rekeszd meg 

az én háborgatóim eleinek utát. — (XXXV. 
[zsolt.) 

(Ez alatt a patriarcha s a menet elvonul. 
Néhány barát tractatusokkal a keresztesek 

közé vegyül.) 
LUCIFER: Mit állsz oly szótlan, mond, 

[mit borzadasz! 
Tragédiának nézed! nézd legott 
Komédiának s mulattatni fog. — 

ÁDÁM: Oh jaj , ne tréfálj! — Hát egy i 
[miatt is 

Mehetni ily elszántan, a háláiba! — 
Mi akkor a magasztos, nagyszerű! — 

LUCIFER: Az. a mi másnak tán kacagtató. 
Egy szál választja csak e két fogalmat. 
Egy hang a szivben itél csak közöttük 
S ez a rejtélyes bíró a rokonszenv, 
Mely istenít, vagy gúnyjával megöl. 

ÁDÁM: Mért is tűnt csak szemembe 
[mind e bűn! 

LUCIFER: A bűnös önmaga a győzelem, 
Mely szerte szór, száz érdeket növel. 
A vész, mely össze hoz, márt í r t teremt. 
Erőt ád; ott van az eretnekekkel. 

ÁDÁM: Valóban, elhajítariám kardomat, 
Es visszamennék éjszaki honomba, 
Ha titkos SBÓ nem súgná szüntelen, 
Hogy e kort nekem kell u j já teremteni. 

LUCIFER: Hiú törekvés! Mert egyént 
[soh'sem 

Hozandsz érvényre a kor ellenében: 
A kor folyam, mely visz. vagy elmerít. 
Úszója, nem vezére, az egyén. — 
Kikef nagyoknak mond a krónika, 
Mind az, ki hat, megérté századát, 
De nem szülé az ú j fogalmakat. 
Nem a kakas szavára kezd viradni, 
De a kakas kiált, merthogy virad. — 
Amott azok, kik békóban sietnek 
Mártírhalálra, gúnytól környezetten, 
Látnak csak egy embernyomot előre 
Köztük dereng fel az ú j gondolat; 
S azért meghalnak, mit utódaik 
A1 útca-léggel gondtalan szivandnak. — 
De hagyjuk ezt, nézz kissé táborodba, 
Mit járnak ott azon piszkos barátok 



Mi vásárt ütnek, mit szónoklanak, 
őrül t taglejtés vad kíséretében. — 
Hallgassuk őket. 

EGY BARÁT (a tolakodó keresztesek 
[közt.) 

Bajnokok, vegyétek! 
Vegyétek a vezeklésnek tanát 
Kalauzul minden kétségetekben, 
Ez megtanít: a gyilkos, a parázna, 
A templomrabló, a hamis tanú 
Hány évig fog szenvedni a pokolban. 
Es megtanít, egy évi büntetést 
Hogy a gazdag megválthat husz s 

[néhány, 
Mig a szegény három solidival. 
S ki már fizetni épen képtelen, 
Néhány ezer korbácsütés.'>el is. — 
Vegyétek e becses könyvet, vegyétek. — 

A KERESZTESEK: Ide vele. — Nekünk 
[is szent atyám! 

ÁDÁM: Hah, rossz árus, és még rosszabb 
[vevők. 

Vonj kardot és verd szét e ronda vásárt! 
LUCIFER (zavarban): Bocsáss meg, e 

[barát rég cimborám. 
S nem is utálom én az ily világot, 
Az Űr dicse ha szinte felkapott is. 
Felkaptam én is egyúttal vele. 
Csak te maradtál egy kissé alant. 

(Eva mint Isaura s Helene annak komor-
nája sikoltva rohannak Ádámhoz, néhány 
keresztestől üldözve, kik azonban ízibe el-

osonnak.) 
ÉVA (összerogyva): Ments meg, te 

[bajnok! — 
ÁDÁM (felkarolva): 

Eszmélj, oh nemes hölgy, 
Itt biztosan vagy. Vesd fel szép szemed. 
Minő igéző! — Vajh mi érheté? 

HELENE: Élvezni voltunk a termésœetet 
Kertünk árnyékos sűrűségi közt, 
Gondatlan ülve az iide gyepen. 
A csattogányt hallgattuk és kisértük, 
Midőn csillogni láttunk két szemet 
Vad szenvedéllyel a bokor megöl. 
Ijedve kezdünk futni, míg utánunk 
Lihegve és dübörögve négy keresztes 
Majd-majd beért, midőn hozzád jutánk. 

ÁDÁM: Nem ls tudom, kivánjam-é, hogy 
[ébredj; 

Hát hogyha elhagysz, álomkép gyanánt! 
Hogy is lehet tést így átszellemülve, 
Ilyen nemes és ily imádatos1? — 

LUCIFER: Átszellemült test! Oh. a sors 
[valóban 

Nem büntethetné jobban a szerelmest 
őrültségéért, mint beteljesítvén 
Mindazt, amit csak kedvesére halmoz. 

ÁDÁM: Ügy rémlik, egykor már 
[ismertelek. 

Hogy együtt álltunk Isten zsámolyánál. 
LUCIFER: Mindenre kérlek, azt soh'se 

[feledd: 
Szerelmed amilyen mulattató 
Kettesben, oly Ízetlen a harmadiknak. 

ÁDÁM: Felnéz, —• mosolyg, oh hála 
[néked ég! 

ÉVA: Lovag, megmentél, hogy köszönjem 
[azt meg? 

ÁDÁM: Nem gazdag díj-e a szó ajkadon? 
LUCIFER (Helenéhez>: Elég sovány díj s 

[ilyet, sem nyerek? — 
HELENE: S mi hálával tartozom én 

[neked? 
LUCIFER: Hát azt hiszed, hogy a nemes 

[lovag 
Megmente téged is? Minő hiúság. 
Ha a lovag megmenti a kisasszonyt, 

/Komorná já t a fegyvernök minden 
[bizonnyal. 

HELENE: S mit nyertem volna? Vagy 
[hálás leszek 

És ott vagyok, mintha elér a vész: 
Vagy háládatlan, igy is kárhozott. — 
Pedig nem volt rút a négy üldöző. 

ÁDÁM: Oh hölgy, hová vezesselek, 
[parancsolj. 

ÉVA: Előttünk áll a zárda a j ta ja . 
ÁDÁM: A zárda, mondod? Oh, de a j t a j a 

Nem zárja tőlem a reményt el, úgy-e? 
ÉVA: Im e szalag. 
ÁDÁM : Ez éjaötét szalag? 

Oh hölgy! reményt, reményt, ne bánatot. 
ÉVA: Enyém ez a jel, m'ást nem adhatok. 

A zárdafal közt nem tenyész remény. 
ÁDÁM: De szerelem sem. És ahol te 

[vagy. 
Hogyan ne volna szerelem, leány! 
Mezed mutatja, nem vagy még apáca. 

ÉVA: Ne is gyötörj tovább kérdéseiddel, 
Vedig gyötörsz, ha búdat nőni látom. 

LUCIFER: És el fog zárni e fal téged is? 
HELENE: El ám, de kulcsa nincs 

[tengerbe vetve. 
LUCIFER: Nagy kár, — béli szép elégiát 

[faragnék 
E bús esetről. — 

HELENE: Csalfa, menj előlem! 
LUCIFER: S miért? Hát nem nagy eszme 

az, midőn 
Tengerfenékre szállok kulcsodért? 

HELENE: Ah, ezt nem is kivánom. 
LUCIFER: Már megyek. -

A mélynek szörnye fen rám agyart. 
HELENE: Jő j vissza, jőj, megöl a 

[félelem! — 
Inkább a kulcs majd ablakomba' lesz. — 

ÁDÁM: Hadd tudjam hát neved meg 
[legalább, 

Imámba, tudjam meg, hogy mit 
[csatoljak. 

ÉVA: Nevem Izóra. S a tiéd lovag? 
Imádság jobban illet zárdaszűzet. 

ÁDÁM: Tankréd vagyok. 
EVA: Tankréd, Isten veled! 
ÁDÁM: Izóra, oh ne hagyj el ily Sietve. 

Rövid volt e perc, még álomnak is, 
Hogy folytatom, ha ily rejtély maradsz 
S nem bírom sorsod drága fonalával 
Kihimezm? 

ÉVA: Halljad hát sorsomat-
Atyám is a szent, sír vitéze volt, 
Midőn egy éjt meglepte a vad ellen. 
Üvöltve, tűzzel-vassal, táborát; 
Menekvéshez már nem volt remény, 
És szent fogadást tőn szűz Máriának. 
Hogy engemet ki még gyermek valék. 
Ha visszatérhet, néki felajánl. 
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ö visszatért, én «zen! ostyái vevék 
Ez Ígéretre 

ADAM: Oli te szent anya! 
Te testesített tiszta szeretet. 
Nem fordulál-e el megbántva ily 
Szentségtelen Ígérettől, minő 
Erényeidre nyom bűnbélyeget, 
Átokká téve az égnek malasztját. 

HELENE: S te nem kivánnd tudni 
sorsomat! 

LUCIFER: Azt m'ár tudom: szerettél, 
[megcsalódtál. 

Szerettél újra, s akkor már te csaltál 
Ismét szerettél, — hősödet megúntad: 
S iires szived mont ú j lakóra vár. - -

HELENE: Ez különös! Az ördög van 
[veled t án ! 

De oly szerénynek még se' hittelek, 
Hogy szivemet üresnek hidd jelenleg. 

LUCIFER (Ádámhoz): Uram ti ess! Te 
[nem bírsz elbucsuzni, 

S én nem birom gátolni győzedelmem. 
ADAM: Izóra! Minden szód fulánk 

[szivemben. 
Egy csókkal mérgét, oh hölgy, édesítsd 

[meg. 
ËVA: Lovag, mit kivánsz, — hallád 

[eskümet. 
ADAM: De az nines tiltva tán, hogy én 

[szeresselek! 
ÉVA: Te boldog vagy, de hogy feledlek 

[én! 
Tankréd, megyek már, vagy kifogy 

[erőm. 
Isten veled — meglátlak ott az égben. 

ADAM: Isten veled. — E nap emléke 
[vélem. — 

(Éva a zárdába lép-) 
HELENE (félre): Ah gyáva te — hát 

[mindent én tegyek! 
(Fent.) Ablakba' lesz majd, nem tenger-

[ben a kulcs. 
(Évát követi.) 

ADAM (feleszmélve): Most hát jerünk! — 
LUCIFER: Már késő, — vége van. — 

Ládd, ilyen őrült fajzat a tiéd. 
Majd állati vágyának eszközéül 
Tekinti a nőt, és durva kezekkel 
Letörli a költészet hímporát 
Arcárul, önmagát rabolva meg 
Szerelme legkecsesb virágitól: — 
Majd istenül oltárra helyezi, 
Es vérzik érte és küzd hasztalan. 
Míg terméketlen hervad Csókja el. — 
Mért nem tokinti és becsüli nőül, 
Nőhivatása megjelölt körében! 

IEzalatt egészen cesötétül, <• hold felkél, 
Isanra és Helene az ablakon.) 

ÉVA: Mi v ^ y v a oéze rám, mint. 
[reszketett, 

Aih, e hős férfi reszketett előttem, 
De nőerényem és a hit parancsol — 
I t t szenvedek ki, mint szent áldozat. 

HELENE: Csodálatos, minő őrült nemünk! 
Ha az előítélettel szakit-. 
Vadállatul rohan a kéj után, 
A méltóságot arcáról letépi 
És megvetetten sárban ténfereg. 
Ha nejm szakít, önárnyától remeg. 
Fonnyadni hagvja meddő bájai t , 
Mástól s magától elrabolva a kéjt. — 
Miért, nem já r középen? Vagy mit ár t 
Egy kis kaland, egy kis gyöngéd 

T visz on y 
7 7 fi 

Illemmel olykor, meg nem foghatom. 
Hiszen a nő se' szellem csak merőben 

ÉVA: Helene, nézz ki, itten áll-e még! 
Hogyan ment volna olyan könnyen el Î 
Csak egyszer hall jam még meg szózatát. 

ADAM iLuciferhez): Tekints körül, nem 
[áll-e ablakánál, 

Nem kühine-é egy pillantást u tánam! 
Csak egyszer lássam még sugár 

[alakját, — 
Izóra! oh ne bánd, hogy itt vagyok még. 

ÉVA: Mindkettőnkért jobb lenne i t t nem 
[állnod. 

Aa elszakadt szív könnyen összeforr 
S megint, esaik fá j , ha ú j r a elszakaszt-

j u k . -
ADAM: Nem félsz-e így a csendes éjbe 

[nézni, 
Mely, mint nagy szív, szerelemtől 

[dobog, 
Szeretni hol csak nékünk nem szabad? 
Nem félsz-e, hogy varázsa elragad! 

ÉVA: Él bennem is mindez, mint tünde 
[álom, 

Mely tán az égből kisért e világra: 
A lég hullámain szép dal áradoz, 
Mosolyogni látok nemtők ezreit 
Testveri csókkal minden lomb mögül, 
De hozzánk többé, Tankréd, nem 

[beszélnek. 
ADAM: S miért, miért! e rossz fal 

[gátol-é! 
Ki annyi sarcot vívtam a pogánytól, 
Nem bírom-é áthágni ezt a sáncot! —• 

LUCIFER: Nem ám, mert védi a kor 
[sízel leme, 

Erősebb, mint te. 
ADÁM: Hah, ki mondja azt? 

(A háttérben egy máglya világa gyúl ki.) 
AZ ERETNEKEK (karban távolról). 
21. Mentsd meg az én lelkemet a fegyver-

től és az én egyetlen egyemet az ebnek 
kezéből, 

22. Szabadíts meg engemet az oroszlán-
nak szájából és az unicornisoluiak szarvaik 
ellen hallgass meg engemet. 

23. Hirdetem a te nevedet az én atyám-
fiainak; a gyülekezetek közepette dicsér-
lek tégedet. 

ÉVA: Irgalmazz, Isten, bűnös lelkeiknek! 
AD AM : (Visszaborzadva.) 

Mi rettentő dal! 
LUCIFER: Náezénektek az. 
ADAM: Mindegy, legyen, én meg nem 

[rettenek. 
Dacolni érted mindennel fogok, 

ÉVA (az ablakot becsapja): Isten segíts! 
A CSONTVÁZ: El e szentelt küszöbről. 
ADAM: Kl vagy te, rém! 
A CSONTVÁZ: Én az vagyok, ki ott lesz 

Minden csókodban, minden ölelésben. — 
BOSZORKÁNYOK (Kacagva.) 

Édes vetés, fanyar gyümölcs, 
Galambfival kígyókat költs. 
Izóra, hívunk! 

ADAM: Milyen alakok! 
Mi itt valóság és mi itt á lom! 
Varázsotokra ellankad karom. — — 

LUCIFER: Véletlenül ml kedves társa-
[ságba 

Juték. Mi régtől várom e szerencsét. 
Ez illedelmes szép boszorkahad. 
Mely a mezetlen nymphát mindazáltal 
Orcátlanságban messze túlhaladja. 



Ez a vén bajtárs, a rémes halál, 
Mely torzképezve a rideg erényt, 
Megutáltatja azt a föld fiával. 

(A jelenések eltűnnekJ 
Tankréd, fel Tankrédl kedvesed becsapta 
Az ablakot; mit állunk itt az éjben? 
Csodálatos, az ember hő kebellel 
Eseng epedve szerelem után 
S csak kínt arat. Az ördög jégkobellel 
Alig bír szabadulni jókor. 

ÁDÁM: Vezess, vezess ú j életre, Lucifer! 
Csatára szálltam szent esamék után 
S találtam átkot hitvány felfogásban. 
Isten dicsére embert áldozának 
S az ember ,korcs volt, eszmémet be 

[ t ö l t n i . 
Nemesbbé vágytam tenni élveink 
S bűn bélyegét süték az élvezetre, 
Lovag-erényt álUték, s ez döfött 
Szívembe tőrt. El Innét, ú j világba! 
Ne lelkesítsen többé semmi is, 
Mozogjon a világ, amint akar. 
Kerekeit többé nem igazítom, 
Kifáradtam, — pihenni akarok, 

LUCIFER: Pihenj tehát. De én alig hi 
[szem. 

Hogy szellemed, e nyugtalan erő, 
Pihenni hagyjon. Ádám, jőj utánam-

VIII. szín 
Ádám, mint Kepler — Ev», mint Borbála — 

Lucifer, mint famulus. 
Budolf császár . . . . Bartos Gyula 

Udvaroncok, tanítvány. — Történik Prágában. 
(Prágában. A császári palota kertje. Jobbra 
lúgos, balra csillagász-torony, előtte tágas 
erkély Kepler íróasztalával, székkel, csilla-
gász-eszközökkel. Lucifer, mint Kepler fa-
mulusa, az erkélyen. A kertben udvaroncok 
s hölgyek csoportokban sétálnak, közöttük 
Éva is, mint Borbála, Kepler neje. — Ru-
dolf császár Ádámmal -mint Keplerrel be-
szédbe mélyedve áll. A háttérben egy eret-
nek máglyája ég. Estve, később éj. Két ud-

varonc az előtéren elmenve.) 
ELSŐ UDVARONC: Ki az megint, kl ottan 

[fűtőzik. 
Eretnek vagy boszorkány? 

MÁSODIK UDVARONC: Nem tudom. 
Nincs már divatban, hogy még érdekei-

fjen. 
Csak söpredék gyiil a máglyák köré, 
S nem őrjöng az sem már öröm miatt, 
Csak hallgatag néz és morog magában. 

ELSŐ UDVARONC: Az én időmben ünnep 
[volt az ilyen. 

Otít volt az udvar, a nemes világ. 
Ah, így fajulnak cl a jó idők. — (El-

f haladnak.) 
LUCIFER: Ily hűvös estve e tűz jól esik, 

Bizony bizony már jó régen melenget. 
De félek, hogy kialszik nemsokára. 
Nem férfias határzattól eloltva. 
Nem ú j nézetnek engedvén helyet, 
De e közömbös korban hem leend, 

Kii ú j hasábot vetne a parázsra 
S én fázhatom. — Minden nagy gondo-

tlatnak, 
Hiába, ily kicsinyes a bukása. (El 

[a toronyba.) 
(Rudolf és Adám az előtérbe lépve.) 

RUDOLF: Állítsd fel, Kepler, ihoros-
[kópomat, 

Rossz álmám volt az éjjel, rettegek 
Mi conjuncturákban van csillagom. 
Baljóslatú jel tűnt fel udvarában 
Már múltkor is, ott a kígyó fejénél. 

ÁDÁM: Meglesz, uram, a mint panan-
[csolod. 

RUDOLF: Egy szóra még. 
Rossz hír koring az udvarban felőled. 
Hogy ú j tanoknak hívéül szegődtél, 
Rostálod a szentegyház tételt; 
Sőt most, midőn anyád mint rút boszor-

[kány 
Legsúlysb vád alatt börtönben űl, 
Méltó gyanúba jössz te is, midőn 
Olyan nyakasan a ernyedetlenűl 
Igyekszel őt kiszabadítani. 

ÁDÁM: Felséges úr, hiszen fia vagyok. 
RUDOLF: A szentegyház, fiam, igazb 

[anyád. 
Hagyd a világot, jól van, miként van. 
Ne kívánd kontárúl javítani. — 
Nem haknozálak-é kegyekkel el, 
Atyád, tudod jól, korcsmáros vala 
S nemességed kétség-fölűl helyeztem. 
Pedig bizony elég bajomba telt. 
Fölemelélek trónomhoz s csak így 
Jutái Müller Borbála szép kezéhez, 
Azért, ismétlem, légy, fiam, vigyázó. (El.) 

(Adám gondolatokba merülve, erkélyének 
lépcsőinél megáll. Két udvaronc az előtérbe 

érve.) 
HARMADIK UDVARONC: Nézd- mint 

[mereng ismét a csillagász. 
NEGYEDIK UDVARONC; A féltés bántja 

[szüntelen szegényt. 
Hiába, nem tud ú j körébe szokni, 
Kirí belőle mindig a paraszt. 

EVA: Ah menj. lovag, — az Istenért! 
[kegyelmezz, 

Tréfáidon halálra kell nevetnem. — 
Nézd, itt e ikét úr mily szörnyű ko-

[moly. — 
Tal'án megszállott már titeket is 
Az újításnak átkos szellemei 
Ügy el szememből 1 Nem szenvedhetem 
E fa.it. mely oly epés, bús felfogással 
Megirigyelte ezt a csillogó 
Nyugodt világot tőlünk s újat eszmél. 

HARMADIK UDVARONC: . Minket nem 
[illet e vád drága hölgy. 

Ki vágyna ilyen körben változásra? 
ELSŐ UDVARONC: De, hogyha nem csa-

[lódom, ottan áll 
Egy férfi, arcán e sötét jelek. 

ËVA: Férjem szegény? — Az Istenért 
[urak. 

Kíméljétek meg őt az ily gyanútól 

Vidéki előfizetőink figyelmébe! 
fl mai napon postabefizetési lapot mellékeltünk azon előfizetőink lappéldányaihoz, akiknek 
előfizetése február 28-án lejár. Kérjük t. előfizetőinket, hogy a megújítást kellő 
időben küldjék be, nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen. 

A Színházi £|et kiadóhivatala 
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Előttem, kit hozzá »zent kötelék 
Csatol. — Hisz ő beteg, — nagyon beteg. 

MÁSODIK UDVABONC: Betegje tán e 
[sugárzó szemeknek! 

HABMADIK UDVARONC: Valóban, amit 
[senki nem merészel, 

ö sértne-é meg féltékeny gyanúval! — 
Oh, bár lehetne lovagod gyanánt 
Szemébe keztyűt dobnom a merésznek. 

(Ez alatt Ádámhoz érnek':) 
Ah mesteri ép' jó, hogy találkozunk. 
Jósz'ágaimra kívánnék utazni, • 
Idő-jóslást szeretnék, 

ELSŐ UDVARONC: Én pedig 
Fiamnak vágynám -csillagát kitudni. 
Éjfél után, múlt éjjel,, jött világra. (  

ADÂM: Reggel mindkettő készen vár, 
. [urak. 

NEGYEDIK UDVABONC j A társaság 
[oszol, menjünk mi is! 

HABMADIK UDVARONC: Lépcsője • itt 
[van — jó' éjt, asszonyom, 

(Súgva,.) Egy óra múlva. 
EVA (súgva): Jobbra a lúgosban. 

(Fent.) Jó éjt, u rak! 
(Mind elmennek. Adám és Éva az erkélyre. 
Ádám zsölyeszékbe dúl. Éva előtte áll. 

Mindinkább besötétedik.) .. 
EVA: János1, nekem szükségem volita. 

[pénzre. 
ADAM: Egy fillérem sincs, mind elhord-

[tad immár. 
EVA: örök szükséget tűrjek-é tehát! 

Az udvarhölgyek pávaként ragyognak, 
Szintúgy szégyellek köztük megjelenni. 
Valóban, hogyha egy-egy udv.aronc 
Felém hajolva, mosolyogva mond, 
Hogy a királyné köztük én vagyok. 
Szégyenkezem miattad, aki a 
Királynét Így állítod udvarába. 

ADAM: Nem fáradok-e éjet és napot! 
Elárulom tudásomat miattad, 
Megfertőzöm, midőn haszontalan 
Időjóslást, horoskópot csinálok, 
Eltitkolom, mit lelkem felfogott 
Es hirdetem, mit jól tudok, hamis. 
Pirúlnom kell, mert rosszabbá levék, 
Mint a slbyllák, kik hívének abban, 
Amit jósoltak, míg én nem hiszek, 
De megteszem, h o g j leljem kedvedet. 
Hová teszem, mit bündijúl kapok! 
Hisz nékem nem kell semmi a világon. 
Csak az é j és tündöklő csillaga, 
Csak a szférák titkos harmóniája, 
Tiéd a többi. 
Tiéd lesz most is, mit reggel kapok, 
S te hálátlan vagy, ládd, ez f á j nekem. 

ÉVA (sírva); Szememre hányod, hogy mit 
[áldozasz. 

S nem áldozék-e én is eleget 
Miattad! én nemesi háznak leánya, 
Midőn kétséges rangodhoz csatoltam 
Jövőmet, és nem általam jutál-e 
Jobb társaságba! Hálátlan, tagadd el! — 

ADAM; Kétséges rang-e hát szellem, 
[tudás! 

Homályos származás-e a sugár ! 
Amely az égből homlokomra szállt! 
Hol van nemesség más ezen kívül! 
Amit, ti úgy neveztek, porlatag 
Hanyatló báb, mit lelke elhagyott. 
De az enyém örök-ifjú, erős, — 
Oh nő, ha te meg bírnál érteni, 

130 

Ha volna lelked oly rokon velem, 
Minőnek első csókodnál hivém, 
Te büszke lenpnél bennem s nem keres-

[néd 
Kivűl a boldogságot körömön j 
Oh nő, mi végtelen szeretlek! 
Szeretlek most is, ah de keserűen 
Fulánkos a méz, melyszivembe szállt. 
Elválnék tőled, szívemet kitépném, 
Ha fá jna is, tán nyugodtabb lehetnék 
S te is nélkülem boldogabb lehetnél; 
De ott van ú j ra a már meglevő rend: 
Az a tekintély, — egyházunk szava; 
S együtt kell tűrnünk, míg a sír felold. 

(Fejét kezébe hajtja. Eva meghatva simo-
gatja.) 

EVA: No Jánosom, oly gyászosan ne vedd. 
Ha mondok is egyet-mást néha-néha; 
Nem akarnálak búba ejteni, 
De ládd, az udvar oly csodálatos, 
És hölgyei oly büszkék, gúnyosak, 

, Mit kezdjek én dacolni ellenök! 
Nincs már közöttünk, úgy-e bár, ha rag ! 
Jó éjt! — reggelre ne feledd a pénzt. 

(Lemegy a lépcsőn a kertbe.) 
ADAM: Minő csodás kevercse rossz s 

[nemesnek 
A nő, méregből s mézből összeszűrve. 
Mégis miért vonz! mert a jó sa já t ja , 
Míg bűne a koré, mely szülte őt. 
Hej, famulus! 

(Lucifer jő lámpával s az asztalra tesziJ 
LUCIFER: Parancsolsz, mesterem! 
AD AM: Idő jóslatra és natívitásra 

Vagyon szükségem, készítsd íziben. 
LUCIFEB: Természetes, csillámlót, fé-

[nyeset: 
Ki venne pénzeért rideg valót, 

ADAM: De ne olyant, mely szinte kép-
[telen. 

LUCIFER: Olyat nem is birnék tán fel-
[találni. 

Min megbotránkoznának a szülők; 
Nem Messiás-é minden ú j szülött, 

' Fénylő csillag, mely feltűnt a családnak, 
S csak későbben fejlik szokott pímasz-

[szá! ír.) 
(Éva ez alatt a lúgoshoz ért, a harmadik 

udvaronc elébe lép.) 
A HARMADIK UDVABONC: Mi rég 

[epesztesiz itten, oh kegyetlen. 
ÉVA: Talán neked nagy már az áldozat 

Az é j hűvös szelét kiállani, 
Míg én egy jó, nemes férjet csalok meg; 
Az ég átkát, világ ítéletét 
Vonom magamra éretted lovag! 

UDVABONC: Ah, az ég átka, a világi télét 
Nem hat titkába e sötét lúgosnak. 

ADAM (merengve); Kívántam kort, mely 
[nem küzd semmiért. 

Hol a társas rend megszokott nyomát. 
E megszentelt előítéletet 
Nem bánt ja senki, hol nyugodhatom 
És egykedvű mosollyal hagyhatom 
Hegedni hosszú harcaim sebét. — 
Megjött a k o r s mit ér. ha e kebelben 
A lélek él, — e kínos szent örökség, 
Mit az egekből nyer a dőre ember, — 
Mely tenni vágyik, mely nem hágy nyu-

[godni 
S csatára kél a renyhe élvezettel. — 
Hej, famulus! hozz bort, úgy reszketek; 
Fagyos világ ez, kell, hogy feltüzeljem. 



E törpe korban igy kell lelkesülni 
Es elszakadni mocskoló porától. — 

(Lucifer bort hoz, Ádám a szín végéig 
iddogál.) 

Oh! tárd ki, tárd ki, végtelen nagy ég. 
Rejtélyes és szent könyvedet előttem: 
Törvényijét ha már-már ellesém, 
Felejtsem a kort és mindent körűlem. 
Te örökös vagy, míg az mind mulandó. 
Te felmagasztalsz, míg amaz lesújt, 

UDVARONC: Borbála, oh, ha az enyém 
[lehetnél! 

Ha Isten elszólítná férjedet, 
Hogy az eget jobban fel bír ja fcxgní, 
Miért éltében mindig fáradott, 

ÉVA: Hallgass, lovag, úgy sajnálnám sze-
[gényt. 

Hogy könnyeim közt csók nem jutna 
[néked. 

UDVARONC: Vagy mondd, ha volnék 
[sz'ámiizött, szegény 

Mit volnál képes tenni hívedérti 
ÉVA: Valóban, azt mostan nem tudhatom. 
ÂDÂM: Oh, jő-e kor, mely e rideg közönyt 

Leolvasztandja, s mely ú j tetterővel 
Szemébe néz az elavúlt lomoknak, 
Bíróul lép fel, büntet és emel, 

(Felkél s tántorogva az erkély szélére lép.) 
Nem retten vissza a nagy eszközöktől, 
Nem fél a rej tet t szót kimondani, 
Mely majd hatalmas görgeteg gyanánt 
Haladni fog a végzetes úton, 
S lezúzza tán azt is, ki őt kimondta. 

(A Marseillaise dallama hallik.) 
Oh, hallom, hallom a jövő dalát. 
Megleltem a szót, azt a nagy talizmánt. 
Mely a vén földet i f júvá teszi. 
Egyenlőség! Testvériség! Szabadság! 

IX. szín 
Adám, mint Danton — fiva, mint Marquise és 

rongyos pórnő — Lucifer, mint bakó. 
Marquis Abonyl Géza 
Hobespierre Sugár Károly 
Sainte Juste Fehér Gyula 

Tiszt, sansculotteok, újoncok, nemzetőrök, néptömeg. 
Történik: Párizsban. 

(A nézőhely hirtelen Páris Gréve-piacává 
változik. Az erkély egy guillotin emelvé-
nyévé, az íróasztal nyaktilóvá, mely mel-
lett Lucifer mint bakó áll. Adám mint Dan 
ton az emelvény széléről a zajgó néptömeg-
nek szónokol. — Dobszó mellett igen ron-
gyos ujonchad jelenik meg, és az állvány-

nál sorakozik. Fényes nap.) 
ADÁM (Folytatva.): Egyenlőség, testvé-

r i ség , szabadság! 
NÉPTÖMEG: Halál reá, ki el nem 

[ismeri ! 
ÁDÁM: Azt mondom én is. — Két szó 

[menti meg 
A mindenünnen megtámadt nagy 

[eszmét. 
A jók számára mondjuk egyikét: 
»Veszélyben a hon« és ők ébredeznek. 
A másikát a bűnre mennydörögjük, 
E szó »reszkessetek!« — s megsemmi-

sülnek. 
És hogyha miudjárt vérengzők 

[vagyunk is, 

Tekintsenek bár szörnyeteg gyanánt, 
Csak a haza legyen nagy és szabad. — 

ÚJONCOK: Fegyvert nekünk, csak 
[fegyvert és vezért! 

ÁDÁM: Helyes, helyes! Ti csak fegyvert 
[kívántok, 

Míg annyi tárgyban szenvedtek 
[hiányt; 

Ruhátok foszlik, lábatok mezetien, 
Hanem szuronnyal mind kiszerzitek, 
Mert győzni fogtok. A nép győzhe-

tet len. 
Most hull vére egy tábornokunknak, 
Ki katonáink élén meg hagyá 
Magát veretni, 

NÉPTÖMEG: Oh, az áruló! 
ÁDÁM: Helyesen mondod. Nincs már 

[kincse a 
Népnek, mint a vér, melyet oly pazar 
Nagylelkűséggel áldoz a hazának. — 
8 ki egy népnek szent kincsével paran-

[csol, 
Nem bírván meghódítnl a világot, 
Az áruló. — 
(Az újoncok közül egy tiszt kilép,) 

A TISZT: Tégy engemet helyébe 
Polgár, s letörlöm a gyalázatot, 

ADÁM: Dicséretes barátom, öubizalmad, 
De biztosítást, hogy szavadnak állsz, 
Előbb a harcok színhelyén szerezz. 

A TISZT: A biztosíték lelkemben lakik, 
Aztáu inié! van nékem is fejem, 
Mely többet ér tán, mint az a lehullott. 

ADAM: S ki a kezes, hogy elhozod, ha 
[kérem. 

A TISZT: Nem bízol bennem, látom, hát 
[tanúlj 

Felőlem jobban vélekedni, polgár. — 
(Főbe lövi magát.) 

ADÁM: Kár érte, egy ellenséges golyót 
Megérdemelt. Vigyétek el, barátim. — 
Viszontlátásig, győzelem után! 

(Az ujonchad elléptet.) 
Oh, bár oszthatnám én is sorsotok! — 
De nékem harc jutott csak, nem 

[dicsőség, 
Nem ellenség, mely által esni is disz, 
De mely rejtekből orvúl leskedik 
Fondorlatával rám s a szent hazára. 

NÉPTÖMEG: Mutasd meg újjal, és 
[halál reá! 

ÁDÁM: Akit mutatni bírok, az meg is 
[halt. 

NÉPTÖMEG: Hát a gyanúsak? — Hisz a 
[ki gyanús, 

Már bűnös is, megbélyegezte a 
Népérziilet, — 
Halál, halál az aristocratákra! — 
Jerünk, jerünk a börtönüregekbe, 
Tegyünk törvényt, a nép törvénye 

[szent. 
(A néptömeg indúl a börtönökbe.) 

ÁDÁM: Nem ott van a vész, a retesz 
[erőn. 

Az árulás emelt fővel kacag, 
S tőrt élesít a Convent padjain. 

NÉPTÖMEG: Fel a Conventre hát, nincs 
[még eléggé 

Átválogatva. — A Conventre később, 
Gyakorlatúi előbb a börtönökbe, — 

I A Színházi Élet apróhirdetései minden péntekig küldendők be a 
I hirdetési osztályba ! Olvassa el a főlapban lévő hirdetési feltételeket ! | 

131 



Addig szedd össze minden áruló 
Nevét, Danton! 

(A névtömeg fenyegetve el. Ez alatt néhány 
sans-culotte egy i f j ú marquist és Évát mint 
ennek testvérét hurcolja az állvány elé.) 

EGY SANS-CULOTTE: Imé, itten 
[hozunk 

Ismét két i f jú aristoeratát! 
E büszke arc, finom fehér-ruha, 
Világosan muta t ja bűnöket! 

ADÁM: Milyen nemes pár. Jőjetek fel, 
[ i f jak! 

A SANS-CULOTTE: Mi meg jeriink baj-
t á r sa ink után, 

Hol munka vár ránk s vész az árulókra, 
(A sans-culotteok elmennek a többi néppel, 
az ifjak az állványra lépnek. Az állvány 

körül csak néhány őr marad.) 
ADÁM: Nem értem, mily rokonszenv 

vonz felétek, 
Do önszemólyemmel megmentelek. 

A MARQUIS: Nem, Danton, hogyha 
[bűnösök vagyunk. 

Elárulod a hont, ha el nem Ítélsz; 
Ha nem vagyunk, nem kell hiú 

[kegyelmod. 
ÁDÁM: Ki vagy te, hogy Dantonnal igy 

[beszélsz? 
A MARQUIS: Marquis vagyok. — 
ÁDÁM Megállj — vagy nem tudod, 

Hogy »polgáron« kívül nincs cím 
[egyéb Ï 

A MARQUIS: Nem hallottam, hogy eí-
[törlé királyom 

A címeket. 
ÁDÁM: Szerencsétlen, ne folytasd! 

Lépj seregeinkbe, s pályád nyitva áll. 
A MARQUIS: Nincs engedélyem, polgár, 

[a királytól. 
Hogy idegen seregbe léphetek. 

ÁDÁM: Ugy meg fogsz halni. 
A MARQUIS: Eggyel több leend 

Családomból, ki meghalt a királyért. 
ADÁM: Miért rohansz ily vakmerőn 

[halá lba j 
A MARQUIS: S azt véled-é, hogy o 

[nemes előjog 
Csak titeket illet, népemberek! — 

ÁDÁM: Dacolsz velem! jó, hát én is 
[fogok! 

Megmentlek ellenedre. — Nemzetőrök! 
Lakomra véle. Ti feleltek érte. 

(Néhány fegyveres nemzetőr a marquist el-
Jçisévi») 

ÉVA: Bátyám, erős légy! 
A MARQUIS: Húgorn! óvjon Isten! 

(El.) 
ÉVA: I t t is van egy fő, nem rosszabb 

[Rolandnál. 
ÁDÁM: Ne Ily kemény szót e gyöngéd 

[ajakról. 
ÉVA: A vérpadon gyöngédebb szó nem 

[illik. 
ÁDÁM: Az én világom e szörnyű 

[emelvény. 
Midőn ráléptél, véled egy darab 
Mennyország szállt le, s szentélybe 

[zár. 
ÉVA: Az áldozatra szentelt állatot 

Sem gúnyolják út jában a papok. 
ÁDÁM: Az áldozat, hidd el, magam 

[vagyok. 
E vér közt úgy gyötör az egyedüllét, 
A sejtelem, mi jó lehet szerotni. — 

Oh nő, csak egy napig tanítanál 
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Ez égi tudományra, — második nap 
Nyugodtan haj tanám bárd alá fejem. 

ÉVA: S e rémvilágban még szeretni 
[vágyói, 

Nem rettent-é a lelkiösmeret! — 
ÁDÁM: A lelkiösmeret a közvilág 

Előjoga; kit a végzés vezot, 
Az rá nem ér körültekinteni. — 
Hol haliád a viharról, hogy megállt. 
Ha gyönge rózsa hajlong úta in! 
S aztán ki lenne vakmerő eléggé, 
ítélni a közélet emberéről! 
Ki lá t ja a szálat, mely színpadán 
Egy Catilinát, egy Brutust vezet! 
Vagy azt hiszik, kiről a hír beszél, 
Megszűnt egyúttal ember lenni, és 
Oly földfeletti lénnyé változott. 
Kit a lenézett apró száz viszony, 
Mindennapos gond, mit sem érdekel! 
Oh jaj , ne hidd. 
S ha így van ez, mondd, mondd, mért 

[nem szeretnél! 
Nem nő vagy-é s én nemde fér f iú! 
Mondják, hogy a szív gyűlöl vagy 

[szeret. 
Amint magával hozza e világra: 
Én érzem, e szív hogy rokon tiéddel, 
S te ezt a szót, hölgy, meg nem 

[értenéd! — 
ÉVA: S ha meg! Mi haszna. Más Isten 

[vezet, 
Mint akit én szívemben hordozok. 
Nem érthetjük meg így egymást 

[soha. — 
ÁDÁM: Hagyd el tehát avúlt eszményi-

[dett 
Mit áldozol száműzött isteneknek! 
A nőt úgyis oly oltár illeti 
Csupán, mely mindég i f j ú — és ez a 

[szív. 
ÉVA: Az elhagyott oltárnak is lehet 

Mártír ja. Oh Danton, magasztosabb: 
Kegyelettel megóvni a romot, 
Mint üdvözölni a felkelt hatalmat; 
S e hivatás nőt legjobban megillet. 

ÁDÁM: Nem látott ember még érzelegni, 
S ha látna most, ellenség, jóbarát, 
Hogy az, kit a sors korbácsolt tova, 
Vihar gyanánt tisztitni a világot, 
Mostan megáll, a vérpadon, szeretni, 
Egy kis leánynál, és köny ég szemében: 
Megjóslaná, hogy Danton elbukik. 
Kacagna, és nem félne senki többé. - • 
S mégis könyörgök egy remény-

[sugárt. — 
ÉVA: Ha síron túl kibékélt szellemed 

Levetkezi a kor véres porát, 
Talán . . . — 

ADÁM: Ne mondd, ne mondd leány, 
[tovább. 

Én azt a túlvilágot nem hiszem, 
Reménytelen csatázok végzetemmel. -

(A néptömeg véres fegyverekkel, lándzsá-
kon néhány véres töt hurcolva, vadul visz-

szatér. Néhánya az állványra hat.) 
NÉPTÖMEG: Igazságot tevénk. 

Imé e .gyűrű a hon zsámolyára. 
Kezembe nyomta az egyik cudar, 
Midőn nyakának tar tám késemet. 
Azt t a r t j a e faj , hogy rablók 

Ivagyunk. — 
Hát még te élsz! — kövesd testvéridet. 

(1Svát leszúrja, ki az állvány hátrészén 
lebukik.) 



ÁDÁM (szemét elfödve): Ja j , vége hát. -
[Oh sors, ki bír veled! 

NÉPTÖMEG: Most a Conventbo. Polgár-
[társ vezess. — 

(A nép letakarodik az állványról. Éva mint 
rongyos felgerjedt pórnő kibontakozik a 
sokaságból és egyik, kezében tőrrel, másik-

ban egy véres fejjel Dantonhoz rohan.) 
ÉVA; Danton 1 tekints ez összeesküvőre, 

Téged kívánt megölni, én ölém meg. 
ÁDÁM: Ha e helyet jobban megállta 

[volna, 
Hosszúi tevéd; ha nem; tetted helyes.— 

ÉVA: Tettem helyes, s jutalmamat 
[kívánom : 

Tölts vélem egy éjet, nagy férfiú. 
ÄDAM (félre): Nem birom e szörnyű 

[káprázatot. 
Minő csodás hasonlat! 
Azt nem bírhattam, védte glóriája, 
Ettől pokolnak gőze undorít el. — 

ÉVA: Mit is beszélsz magadban! 
ÁDÁM: Számolom, 

Asszony, hogy nincs annyi éjszakáin, 
A hány áruló van még a hazában. 

NÉPTÖMEG: Fel a Con ventre, csak 
[nevezd meg őket. 

(Ez alatt Robespierre, Saint-Just s mái 
Convent-tagok új néptömeggel jőnek, « egy 

rögtönzött emelvényre állnak.) 
S A INT-JUST: Hogyan nevezné, ő fő 

[cinkosuk. — 
(A nép zúg.) 

ÁDÁM: Vádolni mersz, Saint-Just, nem 
[ismered. 

Minő erős vagyok! — 
SAINT-JUST: Voltál előbb 

A népben. Ámde a nép bölcs, meg-
fismert 

S a Convent végzését megszontesíti. 
ÁDÁM: Nem Ismerek bírót magam felett 

Mást, mint a nép, s a nép, tudom, 
[barátom. 

(Ismét zúgás a nép között.) 
SAINT-JUST: Barátod az, ki a hon 

[ellene. 
A felséges nép majd itél fölötted, 
Előtte vádollak, honáruló: 
Csempészetért az állami Javakban, 
Ilokonszenvért az aristocratákkal. 
Vágyódásért a zsarnok uralomra. 

ADAM: Saint-Just, vigyázz, lemenny-
[dörög szavam. 

Vádad hamis. — 
ROBESPIERRE : Ne hagyjátok 

[beszélni. 
Tudjátok, nyelve sima, mint kígyó. 
Fogjátok el, szabadságunk nevében. 

NÉPTÖMEG: Ne halljuk őt, ne halljuk, 
[vesszen el. 

(Körülveszik és elfogják.) 
À DAM: Ne halljatok hát, ámde én se 

[halljam 
A hitvány vádat. 
Robespierre, megelőztél csupán, 

Ez az egész, ne kérkedjél vele. 
Magam teszem le a fegyvert, elég 

[volt. -
De ím ezennel felszólítalak, 
Hogy három hó alatt kövess ez úton. — 
Bakó, ügyes légy — órjást vesztesz el. 

(Fejét a nyaktiló alá hajtja.) 

X. szín 
(Az egész hirtelen olyanná változik visz-
sza, mint a nyolcadik színben volt. Ádám 
ismét mint Kepler, íróasztalára hajtott fő-
vel látszik, Lucifer mint famulus mellette 

áll s vállára üt. A regg szürkül.) 
LUCIFER: Ezúttal a nyakazás el-

[marad. — 
ADÁM (felemelkedve): Oh, hol vagyok, 

[hol vannak álmaim! 
LUCIFER: Elszálltak a mámorral, 

[mesterem. 
ADÁM: E hitvány korban, megvénült 

[kebelnek 
Csak a mámor teremt-e hát nagyot! 
Mi nagyszerű kép tárult fel szemem-

[nek! 
Vak, aki Isten szikráját nem érti, 
Ha vérrel és sárral volt is be fenve. 
Mi óriás volt bűne és erénye, 
És mind a kettő mily bámulatos, 
Mert az erő nyomá rá bélyegét. — 
Oh, mért ébredtem! hogy körültekintve 
Jobban megértsem © kor töripeségét 
Mosolygó arc alá rejtett bűnével 
S a megszokás hazug erényivel. — 

LUCIFER: Ismérem én az ily 
[lehangolást, 

Mely a mámornak reggelén köszön be. 
EVA (a lúgosból kilépve): El tőlem, el, 

[— nem osait tehát gyanúm, 
Fel mersz szólítani férjem gyilkosáúl. 
Ily ocsmány tettre képesnek hiszed. 
Kit szived ideáljául hazudsz, 

AZ UDVARONC: Az Istenért, nyugodtan, 
[kedvesem, 

Ha észrevesznek, még botrányt okozsz. 
ADAM : S az a két, nő ls csak álom volt-e 

Tes aki! 
De mit beszélek, egy nő, két alakban. 
Változva sorsom zajgó végzetével, 
Mint a halb, mely most fénylik, most 

[sötét. 
ÉVA: Ah úgy, a botrány nálad a fő 

I dolog. 
Oh jaj, ti addig gúnyoljátok a nőt, 
Mig szűz erénye ősi hagyományát 
Előítéletként ledobja, s akkor 
Kicsinyelő mosollyal nézitek 
önbűnötöknek aljas eszközéül. — 
El tőlem, el, ne lássalak ezentúl. 

Ari UDVARONC: Ez ismét túlzás. Ml 
Dátjuk egymást 

Ezentúl 1», mosolyogva és enyelegve 
S arról, mi történt, szót sem ejtve többé. 
Jó reggelt, asszonyom! (El.) 

ÉVA: A nyomorult! — 
lm, itt vagyok, bűnömmel s könnyeim 

[mel. (El.) 

- ^ ^ . a legel ter jedtebb m a g y a r k é p e s hetl-
lap. A Sz ínház i Élet á l landó k a p o c s 
a haza i és külföldi m a g y a r s á g között 1 
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ÁDÁM; Tehát csak álom volt és végre 
[van. 

De nem mindennek. Az eszmék erősbek 
A rossz anyagnál. Ezt ledönthetl 
Erőszak, az örökre élni fog. 
S fejlődni látom szent eszméimet, 
Tisztúlva mindig, méltóságosan, 
Mig, lassan bár, betöltik a világot. 

LUCIFER: A nap halad, mester, vár a 
[tanóra, 

TANÍTVÁNY: Kegyes voltál magadhoz 
[hívni, mester, 

ígérvén, hogy tudvágyamat betöltöd, 
S mélyebben engedsz a dolgokba 

[néznem, 
Mint másra célszerűnek tartod azt. 

ÁDÁM: Igaz, igaz, szorgalmad oly ki-
ttűnő, 

Hogy ez előnyre méltán tar t jogot. 
TANÍTVÁNY: lm itt vagyok, lelkem 

[vágytól remeg 
Belátni a természet műhelyébe. 

ÁDÁM: Sokat kívánsz. Paránya a 
[világnak, 

Hogy lássad át a nagyszerű egészet! — 
TANÍTVÁNY: Bármely t i tkát fejtsd hát 

[meg a tudásnak, 
Nagy férfiú, én csak nyerek vele. 
Mert érezem, semmit fel nem fogok. 

ÁDÁM (vigyázattal): No látod, én sem, 
[— s hidd el, senki más. 

A bölcselet csupán költészete 
Azoknak, mikről még nincsen 

[fogalmunk. — 
8 egyéb tanok közt ez legjámborabb 

[még, 
Mert csak magában múlat csendesen, 
Agyrémekkel hímzett világa közt. 
De számtalan egyéb oly társa van, 
Mely fontos arccal rajzol a porondban, 
Egyik vouait örvénynek mondogatja, 
Szentélynek a kört, hogy már-már 

[kacagsz 
A vígjátékon, amidőn belátod, 
Ml rettentő komoly csíny az egész. 

TANÍTVÁNY: Ah értlek, értlek, s így 
[lesz-é örökre? 

ÁDÁM: Egykor nevetni fognak az 
[egészen. 

Az államférfit, kit nagynak neveztünk, 
Az orthodoxot, a kit bámuláuk — 
Komédiásnak nézi az utókor, 
Ha a valódi nagyság lép helyébe, 
Az egyszerű és a természetes, 
Mely ott ugrat csupán, ahol gödör 

[van, 
Ottan hagy útat, ahol nyilt a tér. 
S a tant, mely most őrültséghez vezet 
Szövevényes voltával, akkoron, 
Bár nem tanúl ja senki, minden érti. 

TANÍTVÁNY: Ez a nyelv hát az a meg-
ér thető , 

Melyen beszéltek az apostolok. — 
De hogyha minden más merő lom is, 
Ne vedd el a művészetben hitem. 
S azt bétanúlni mégis csak szabály 

[kell. 
ÁDÁM: A művészetnek is legfőbb 

[tökélye, 
Ha úgy elbú, hogy észre nem veszik. 

TANÍTVÁNY Hát a rideg valónál Ali-
[jak-é meg! 

Eszményesítés ad müvünkbe lelket. 
ÁDÁM: Igaz. igaz, az önt rá szellemet. 

Attól ne tarts, hogy míg eszményesítsz. 
Kifogsz az élő nagy természeten. 

De a szabályt, a mintát hagyd pihenni» 
Kiben erő van és Isten lakik, 
Az szónokolni fog, vés vagy dalol, 
Ha lelke fáj , szívrázóan zokog, 
Mosolyg, ha a kéj mámorát alussza. 
S bár ú j utat tör, bizton célra ér. — 
Müvéből fog készítni ú j szabályt, 
Nyügül talán, de szárnyakúi soha 
Egy törpe fa jnak a» abstractió. — 

TANÍTVÁNY: Oh, mit tegyek hát, 
[mester, mondd nekem, 

Ki annyi éjt szenteltem a tudásnak, 
Csak a butával lettem-é egyenlő, 
És mind e munka elveszett hiába? — 

ÁDÁM: El nem veszett, mert ép ez ád 
[jogot 

Most már megvetni minden csábjait. 
Fogd hát e sárgúlt pergamenteket, 
E fóliánsokat, miken penész ül, 
Dobd tűzre mind. Ezek feledtetik 
Saját lábunkon a járást velünk, 
És megkímélnek a gondoskodástól. 
Ezek viszik mult századok hibáit 
Előítéletül az ú j világba. 
A tűzre vélökl és ki a szabadba. 
Téged vezessen rózsás ifjúságod 
örömhozó napsúgár- és dalokhoz; 
Engem vezess te, kétes szellemőr, 
Az ú j világba, mely fejlődni fog, 
Ha egy nagy ember eszméit megérti, 
S szabad szót ád a rejlő gondolatnak 
Ledűlt romoknak átkozott porán. — 

XI. szín 
Ádám, mint élemedett férfiú — Éva, mint polgár-

leány — Lucifer, mint Ádátn kísérője. 
1-sö \ Bodnár Jenő 
2-ik / BVaros Tapotczai Gyula 
Kéjhőlgy Ignácz Rózsi 
ßva anyja Baosányi Paula 
Lovel Barlos Gyula 
Cigányasszony T. Halmy Margit 
Bábjátékos Juhász József 
1-'ö \ , u • Onodt Akos 
2-ik / koldus Gabényi László 
1-sö \ , , , „ Eőry Kató 
2-ik / polgárleány . . . . V á n ű o r y M a r g i t 
Egy leány Olty Magda 
Zenész Turányl Alajos 
Kocsmáros, egy anya, katonák, árusok, elité1;, 
nyegle, Artúr, mesterlegények, tanulók, virágárus-

leány, járókelők, gyermekek. 
Történik: Londonban és a temetőben. 

(Londonban. A Tower és ar femze közt vá-
sár. Tarka sokaság hullámzik, zajong. 
Ádám, mint élemedett férfiú, Luciferrel o. 

Tower egyik bástyáján áll. Estvefelé.) 
KAR (A zsibongó sokaság morajából egy-

[gyéolvadva s halk zenétől kísérve): 
[Zúg az élet tengerárja. 

Mindenik hab ú j világ, 
Mit szánod, ha elmerül ez, 
Mit félsz, az ha feljebb hág? — 
S bármint küzdesz, bármint fáradsz, 
Nem merítsz mást, mint vizet, 
A méltóságos tenger zúg, 
Zajg tovább is és nevet. 
Hagyd zajogni, majd az élet 
Korlátozza önmagát. 
Nem vesz el harcában semmi, 
Mindig ú j s mindig régi, 
Halld csak igéző dalát. 

ÁDÁM: Ez az, ez az, miért mindig 
[epedtem, 

Pályám mindeddig tömkeleg vala, 
Az élet áll most teljesen előttem. 
Mi szép, mi buzdító versenydala. 
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LUCIFER.: Szép a magasból, mint a 
[templomének. 

Bármily rekodt hang, jajszó és sóhaj 
Dallamba olvad össze tíiíg fölér. — 
í g y hal l ja azt az Isten is, azért 
Hiszi, hogy jól csinálta e világot. 
De odalent másképen hallanók, 
Hol közbe szól a szív verése is. 

ÁDÁM: Te kétkedő gúny, hát nem szebb 
[világ ez, 

Mint mindaz, amin eddig átgyötórtél? 
Szabad versenytér nyilt meg a kebelnek, 
Rabszolgákkal gúlát ma nem emelnek — 

LUCIFER: De bárha áll is, a j a j hogy 
[kihalt, 

Helyette minden úgy el van lapúlva. — 
Hol a magas, ml vonz! a mély, mi 

[rettent ? 
Hol életünknek édes tarkasága? 
Többé nem tenger küzdő fényes á r j a , 
Sima mocsár csak, békával tele. — 

ÁDÁM: Az ú j világba elszántan leszállok 
LUCIFER: De mondd, mi alakot ve-

[gyünk magukra, 
Midőn leszállunk <a zajgó tömegbe, 
Mert igy csak e helyen bírunk megállni, 
Hol múlt idők ábránd ja leng körül. 

ÁDÁM: Akárminőt. Hisz nincsen már 
[kiváló, 

Hála a siorsnaik. Hogy tudjuk, mit érez: 
Le kell szállnunk a nép nagy rétegéhez. 

(Mindketten lemennek a Tower belsejébe 
s csakhamar munkásokul öltözve, kilépnek 
nnndk kapuján, a sokadalomba vegyülvén. 
— Egy bábjátékos bódéja mellett áll, me-
lyen majom ül vörös kabátban, láncon.) 

EGY ÁRŰS: Csak erre, erre, d rága szép 

Olcsóbban senki nem szolgálhat önjiek. 
MÁSIK ÁRUS: Ne hígyjen néki, rossz 

[mértéke van, 
S á r ú j a régi. — Erre, szép kisasz-

[szony! 
A KIS LEÁNY: Kis ibolyák, első követei 

A jó tavasznak. Vásá ro l j ana i ! 
E kis v i rág az árvának kényért 
Es a szegénynek is szép éket ad. — 

EGY ANYA (ibolyát vásárolva): Adj, 
[adj nekem, holt gyermekem kezébe. 

EGY LEÁNY (szintén vásárolva): Sötét 
[ha jamnak lesz legszebbik éke. 

A KIS LEÁNY: Kis ibolyák! — Vegye-
l e k u ra im! (Elhalad.) 

A BÁBJÁTÉKOS: Csak erre, erre . 
[kedves jó uraik, 

Mindjár t kezdődik az előadás. 
Mulatságos komédia naigyon, 
Szemlélni, mint szedé rá a kígyó 
Áz első nőt, ki már kiváncsi volt, 
S mint vit te ez csávába akkor is már 
A férf iút . — Láthat tok fü rge majmot , 
Mi méltósággal játssza emberét, 
Láthat tok medvét táncmester gyanánt . 
Csak erre, erre, kedves jó u rak ! — 

(Tolongás a bódé körül.) 
LUCIFER: Ah Ádám! itten minket 

[emlegetnek, 
Csak szép dolog, kinek olyan szerep 
Jutot t , hogy még h a t ezredév u tán is 
Mulat felette a víg i f júság . — 

ÁDÁM: El ez Ízetlen tréfától. — Tovább. 
LUCIFER: ízetlen t réfa : Nézd osaik, 

[mint mulatnak, 
Kik még imént szunnyadtak a; padokban 
Hal lga tva Népost, — e piros fiúk, 

Vajon tetszőbb-e egy Shakespeare neked, 
Mint nékik e torzképü összevissza? 

ADAM: A torz az épen, mit nem 
[tűrhetek. 

LUCIFER: Én épen a torzban gyönyör-
[ködöm. 

Az ember arca egy majnni vonás; 
A nagyszerű után egy sárdobás; 
Ficamlott érzés, tisztes szőrruha; 
Kéjhölgytül a szemérem szósata; 
Tömjénezése hitványnak, kicsinynek; 
Szerelmi élvre á tka egy kléltnek; 
Feledtetik, hogy országom veszett, 
Mert ú j alakban ú j r a éledeik. — 

A BÁBJÁTÉKOS (Ádám vállára ütve): 
Mit foglaljátok ezt a jó helyet, 
Te jó madár, csak az mula t ta t ingyen, 
Ki életúnt s felkötteti magát . 

(Két polgárleány együtt jő.) 
ELSŐ POLGÁRLEÁNY: Mi sok szép 

[kelme, mennyi drága ékszer! 
MÁSODIK POLGARLEÁNY: Vásárf iá t 

[ha volna, ak i venne. 
ELSŐ POLGARLEÁNY: A mai fé r f i 

[ilyesmit csupán 
Gyalázatos mellékcélokra tenne. 

MÁSODIK POLGÁRLEÁNY: Még úgy se, 
[nincs többé Ízlése már, 

Elrontá sok ledér hölgy s káviár . 
ELSŐ POLGARLEÁNY: Azért oly el-

[bizott, hogy nem veszen fel. 
MÁSODIK POLGARLEÁNY: Vagy oly 

[szerény, hogy többé már nem is mer. 
(Elhaladnak.) 

(Leveles szín alatt italt mérnek, az asztal 
körül dőzsölő munkások. Hátrább zene és 
tánc. Katonák, polgárok és mindenféle nep 

mulat és ácsorog.) 
KORCSMÁROS (vendégei közt): Urak, 

[vigati, a tegnap elveszett. 
A holnapot nem ér jük el soha, 
Isten táplál ja a madarakat , 
S minden hiúság, mond a biblia. 

LUCIFER: Tetszik nekem e philosophia. 
Üljünk le itt e szép árnyas padon 
S nézzük, mi olcsón és ml jól mulat 
Savanyu borral s rossz zenével .1 nép. 

ELSŐ MUNKÁS (az asztalnál): A gépek, 
[mondom, ördög művel: 

Szánktól r agad ják a kenyeret el. 
MÁSODIK MUNKÁS: Csak az ital ma-

r a d j o n , elfeledjük. 
ELSŐ MUNKÁS: A dús meg — ördög, 

[vérünk szija ki. 
Most jőne csak! hadd küldeném pokolba. 
Több példa kéne, mint a múltkori. 

HARMADIK MUNKÁS; Mit nyernél 
[véle. Már ma függni fog. 

Sorsunk meg, mint előbb, csakúgy 
[forog. 

MÁSODIK MUNKÁS: Bolond beszédek, 
[jőjön hát az a dús, 

Nem vétek néki, mellém ültetem, 
Lássuk, ki az úr és ki tud mulatni . 

A KORCSMÁROS (Ádámhoz): Uram, 
[mivel szolgáljak? 

ÁDÁM: Semmivel. 
A KORCSMAROS: El há t padomról, 

[semmiháziak. 
Azt vélitek tán, a pénzt csak lopom, 
Vagy gyermekem s nőm Koldusbotra [termett. 

ADÁM (fölkelve): í g y mersz beszélni? 
LUCIFER: Hagy el a pimaszt. 
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ADÁM: Jeriink tehát, mit is nézzük 
Ltovább 

Hogyan silányul állattá az ember. 
LUCIFER: Há t nem dicső ezt 
ÁDÁM: Engem uudorít. 

(Ez alatt a táncolókhoz értek. Két koldus 
civódva jö.) 

ELSŐ KOLDUS: E hely sajátom, itt van 
[engedélyem. 

MÁSODIK KOLDUS: Könyörülj raj tam, 
[másként meghalok, 

Már két hete, hogy nem dolgozhatom. 
ELSŐ KOLDUS: Igaz koldus sem vagy 

[hát e szerint, 
Kontár sehonnai, vendőrt hivők. — 

(A második koldus elsompolyog. Az első 
helyet foglal.) 

Krisztusnak öt sebére, alamizsnát 
A szenvedőnek, édes uraim! — 

(Egy katona egy mesterlegény kezebői el-
veszi táncos né ját. • 

KATONA: Paraszt, odébb! — vagy azt 

[hiszed talán, 
Hogy még te is valami vagy. 

MESTERLEGÉNY: Megérzed, 
Ha nem hiszed. 

MÁSODIK MEáTERLEGÉNY: Ne hántsd. 
[Térj ki előle: 

A hatalom B dicsőség mind övé. 
ELSŐ MESTERLEGÉNY: No hát, lené-

zéssel miért tetézi. 
Ha már úgyis nadályként szívja vérünk. 

EGY KÉJHÖLGY (danolva): Sárkányok-
ból is kivívták 

Egykoron az arany almát — 
Almák még most is teremnek, 
A sárkányok rég kivesztek: 
Bamba, aki nézi, nézi, 
És letépni nem merészli. — 

(Egy ifjúhoz simúl.) 
LUCIFER (a mulatók nézésébe merülve): 

Ez a kacérság tetszik, ládd, nekem, 
Ah drága gyermekek, mily örömem 

[telik most bennetek, 
Hogy oly mosolyogva munkáltok 

[nekem! 
Áldásom a bűn és nyomor legyen. 

ÁDÁM (egyik zenészhez): Miért bánsz így 
[a művészettel, ember! 

Mondd, tetszík-é, amit húzasz, magad-
n a k ? 

A ZENÉSZ: Dehogy tetszik, dehogy! Sőt 
[végtelen kín 

Ezt húzni napról napra, s nézve-nézni 
Miként mulatnak kurjongatva raj ta . 
E vad hang elhat álmaimba is. 
De mit tegyek, élnem kell s nem tudok 

[mást. 
ÁDÁM: Ah Lucifer! ládd, ily hitvány 

[helyen 
Tartasz le, mig az üdv, megtestesülten. 
Maid észrevétlen leng tőlem tova. 

LUCIFER: Ilyesmi már épen nem ú j 
[dolog. —• 

ÁDÁM: A templomból jő, oh mi szép, 
[mi szép! 

LUCIFER: Láttatni volt ott, s látni is 
[talán. 

ÁDÁM: Minő méltóság, milyen szüz-
[erény; 

Megközelítnl szinte nem merem. 
LUCIFER: Bátran csak, 

S ha jól megnézzük, ő is eladó lesz. 
ADÁM: Hallgass! 
LUCIFER: De tán drágább a többinél. 
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(Egy i f j ú ezalatt szerényen Évához lép s 
egy mézeskalács-szivet nyújt neki.) 

AZ IFJÚ: Kisasszony, kérem e vásár-
tfiát 

Fogadja el kezemből szívesen. 
ÉVA: Artúr, ön jó, megemlékszik 

[felőlem. 
ANYA: Rég nem láttuk már; mért nem 

[látogat meg? 
(Halkan beszélgetnek, Ádám izgatottan 

nézi, míg az i f j ú távozik.) 
ÁDÁM: Ez éretlen fiú bírná-e hát, 

Mit férfi szivem hasztalan óhajt? — 
Mi meghitten szól véle, mint mo-

[solyg — 
Még int utána — oh, mi kín, mi kín! — 
Meg kell szólítnom.—iÉvához közelit). 

ANYA: Artúr szülei 
Vagyonosak, igaz, de nem tudom, 
Mi szemmel nézik a viszonyt veled. 
Azért egészen vágytársát se mellőzd, 
Ki ma is e csokorral meglepett. 

ÁDÁM: Engedjék, hölgyeim, hogy elki-
[sérjem. 

Nehogy b a j ér je e tolakodásban. 
ÉVA: Mi szemtelenség! 
ANYA: El, tolakodó! 

Tán azt hiszi, hogy ollyan e leány, 
Kinek akárki mondhat szépeiket? — 
Akinek e lányka báji nyilnak, 
Az ily gézengúz ember nem lehet. — 

(Ádám zavartan áll, egy cigányasszony 
Évához lép.) 

CIGÁNYASSZONY: Ah! drágalátos 
[hölgy, világ csodája. 

Mutassa csak ipiciny fehér kezét, 
Hadd mondjam el. a sors ezer ma-

l a sz t j a 
Miként himzendl boldog életét. (Kezébe 

nézve.) 
Szép mátka vár ja — ah, közel na-

[gyon — 
Szép gyermekek, egészség és vagyon. 

(Pénzt kap.) 
LUCIFER (Ádámra mutatva): Hugóm! 

[társam sorsáról ls beszélj. — 
CIGÁNYASSZONY: Nem látom tisztán, 

[éhség vagy kötél. — 
ADÁM (Évához): Ne útasitson igy el ön 

[magától, 
Ah, érzem, é szív nékem van te-

[remtve. — 
ÉVA: Anyám, ne engedd hát. — 
ANYA: Rendőrt kiáltok, 

Ha nem tágúl. 
ÉVA: Ne bántsd — eszére tér tán, 

S tulajdonkép nem is tett semmi 
[rosszat. 

(Elhaladnak.) 
AD AM: Oh szent költészet, eltünél-e hát 

E prózai világból már egészen? 
LUCIFER: Dehogy Mint! hát az a 

[mézeskalács, 
Virágcsokor, 
Mi volt egyéb? csak oly finnyás ne 

[w&y 
És ábrándozni van még tárgy elég. 

ADÁM: Mit ér, ha nyervágy, haszon-
[lesés 

Ólálkodik köztük s önzéstelen 
Emelkedettség nincsen már sehol. 

LUCIFER: Az is akad az iskolás padok 
[közt. 

Hol még az élet nem gazdálkodott. 
Ép it t jő néhány ilyen cimbora. 

(Néhány tanuló jő sétálva.) 



ELSŐ TANULÓ': Vigan, fiúk, mögöttünk 
[a penész, 

Ma élvezünk valami derekast. 
MÁSODIK TANULÓ: Ki « szabadba, a 

[várast utálom, 
Korlátolt rendét, e kalmár világot. 

HARMADIK TANULÓ: Valakivel pró-
[báljunik összetűzni, 

Ez izgató és férfias mulatság. 
ELSŐ TANULÓ': Ragadjuk el e zsoldo-

tsok öléből 
Lánykáikat s mindjárt lesz háború is; 
Aztán szabadba sietünk velők, 
Néhány pohár sör és zenére van pénz 
S estélig győzelmünk emiékivel 
Piros pofák közt hercegek leszünk. 

NEGYEDIK TANULŐ: Dicső, dicső, 
[bosszantani a philistert. 

ELSŐ TANULÓ: ysszébb fűzvén fri-
gyünknek láncait — 

S mulatni, ahogy most tőlünk telik, 
Mlg egykor a hazáért lelkesedve 
Nemesebb küzdtért foglal majd eré-

[lyttnik. 
(Elhaladnak.) 

ADÁM: Kedves látvány az e lapos 
[világban, 

Szebb kor csiráját sejti benne szűm. 
LUCIFER: Meglátod, a csira mivé fesel, 

Lerázva imajd a tantermek porát. 
E két gyáros, ki itt felénk közéig, 
I f jontan az volt, mik most e fiúk. 

(Két gyáros beszélgetve jő.) 
ELSŐ GYÁROS: Hiába, a versenyt nem 

[állhatom, 
Mindenki ai olcsóbb után eseng. 
Árúm jóságát kell megvesztegetnem. 

MÁSODIK GYÁROS: A munka bérét 
[kell csökkenteni. 

ELSŐ GYÁROS: Azt nem lehet, most is 
[lázonganak, 

Hogy meg nem bírnak élni. a kutyá-k, 
S van isi tán a panaszban egy kicsi, 
De hát kl mondja, hogy nősüljenek, 
KI mondja, hogy hat gyermekök ie-

[gyen. 
MÁSODIK GYÁROS: Erősebben kell hát 

[befagmi őket, 
Dolgozzanak fél-éjjel gyáiainklban, 
Elég pihenni a másik fele, 
Kinek álmodni úgy sem célszerű. (El-

mennek.) 
ÁDÁM: El vélek. — Mért is hagytad 

[látnom őket. — 
De mondd, hová is lett az a leány! — 
Most, Lucifer, mutasd hatalmadat, 
Segíts, hogy meghallgasson. 

LUCIFER: Lucifer se 
Fecsérli erejét ily semmiségre. 

ÁDÁM: Mi néked semmi, nékem egy 
[világ. 

LUCIFER: Nyerd el tehát. — 
Felelj, mint ,kérdlek, s karjaidba 

[dűl. .— 
(Hangosan, hogy a mögöttük hallgató ci-

gányasszony meghallja.) 
Most lá t ja már, mylord, mi kellemetlen, 
Álarc alatt a nép iközé vegyülni, 
Mlndúntalan ú j bántalomra ibotlunk. 
Ha sejtené e nép, hogy négy hajónk 
Még ma révbe sízálland Indiából, 
Máskép fogadna. 

ADÁM: Az valószinü. 
CIGÁNYASSZONY (félre): E felfödözés 

[szép sommát megér. 

(Ádámhoz.) 
Egy szóra kérem, — ön elrejtezett, 
En megbüntettem a jövendöléssel, 
Mert énelőttem nem létez titok. 
Ki a sátánnal régen cimborálok. 

LUCIFER (féltre): No, még 'az kéne 
[csak, te vén szipirtyó. 

CIGÁNYASSZONY: Önnek hajói már 
[ma i t t leendnek, 

De, ami ennél még örvendetesb, 
Egy szép leányka ©pedez önért. 

ÁDÁM: S hogy nyerhetem meg: 
CIGÁNYASSZONY: Hisz már-már öné. 
ADÁM: Elútasított. 
CIGÁNYASSZONY: Ép azért öné lesz. 

Meglátja, itt lesz, ismét nein sokára. 
Emlékezzék bár a jósnő szavára. (El.) 

ÁDÁM: Lucifer! e banya rajtad kifog. 
LUCIFER: El nem vitázom fényes 

[érdemét, 
Most ő pótolja az ördög helyét. 

(Egy nyegle, taligán, trombitaszóval, tö-
megtől környezve megjelen s a szín köze-
"p évb ÏÏ16 ffó.11 ) 

A NYEGLE: Félrébb az'útból! — tiszte-
[let nekem, 

Megőszült tudományban a fejem, 
Mig a természet titkos kincseit 
Felástam ernyedetlen szorgalommal. 

ADÁM: Minő csodás bolond ez, Lucifer! 
LUCIFER: A tudomány, mely nyegle, 

[hogy megéljen. 
NYEGLE: Ez az edényke élet-elixir, 

Melytől meglfjul a beteg, vén. 
Ezt Sizedték hajdan a nagy pháraók. 
Ez Tankréd bűvös bájitalja; 
E szápitőt használta Helene, 
Ez Kepler astrologiája. — 

ADÁM: Hallod, mit árul! — Míg mi a 
[jövőben 

Kerestük a fényt, ő a rég lefolytban. 
LUCIFER: Sohase' tíszeteletes a jelen. 

Mint emhernagyság a hálószobában. 
Nőnk az, tíz évi házas állapotban — 
Már azt is tudjuk, hogy szeplője hány 

[van. 
A NYEGLE: Vegyetek, ím, nem bánja 

[meg, ki vesz, 
Ily alkalom még nem volt és nem is 

[les®. 
A TÖMEGBŐL: Ide vele — Neikem bár-

tmelyik elkel — 
Ah! mily szerencse. — Mily jutányos 

[vétel. 
LUCIFER: No ládd, e nét>, mely közt 

[már senki nem hisz, 
Ami csodás, hogyan kapkodja még 

[is. — 
(Eva anyjával visszajö, a cigányasszony 

suttogva követi.) 
ÉVA: Haszontalan beszéd, hisz ismerünk 

[már. 
CIGÁNYASSZONY: Ne üdvözüljek, 

[hogyha nem igaz. 
Olyan szerelmes önbe az az úr, 
Hogy már ma még maitresse-ének 

[veszi. 
Mint hercegasszony, oly szállást lakik, 
Színházba, táncra néigy lovon robog. 

ANYA: Ha jól felvesszük, százszor 
[célszerűbb, 

Mint elhervadni fejkötő alatt 
Egy szurtos varga bűzös műhelyében. 

CIGÁNYASSZONY: Csak nézze ön, ott 
[áll — hogyan keres. 
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EVA: Elég nem szép, hogy még nem 
[láta meg, 

.Keze finom, tar tása úrias. — 
ANYA: Nekem még társa sincsen elle-

[nemre, 
De ollyan tisztesi, éltes férfiú. — 
Megyek, leányom. Legjobb közbejárás, 
Ha magatokra hagylak egy kicsit, 

CIGÁNYASSZONY (Ádámhoz): Lám, itt 
[van a szép: mint eped öné r t — 

ADAM: Repülök hozzá. — Oh mi ké j mi 
[kéj! 

CIGÁNYASSZONY: A közbejárót sem 
[kell' elfeledni. 

LUCIFER (pénzt ad neki): Társamtul a 
[pénz, tőlem kézszorítás. 

CIGÁNYASSZONY (felsikoltva): Uh! 
[mily kemény kéz! (El.) 

LUCIFER: Kéjét érzenéd, 
Ha az volnál, ;kit játszol, vén banya! 

ÉVA (Ádámhoz): Vehetne ön vásárfiát 
[neikem. 

ÁDÁM: Gyémántot, gyöngyöt fűzök szép 
[nyakadra, 

Nam, mintha ékesíteni akarnám, 
De mert méltóbb helyen már nem 

[ragyoghat. 
EVA: Amott odább láttam sok ékiszer-

[árust, 
De nem való az Ily szegény leánynak. 

ÁDÁM: No hát nézzük meg. 
LUCIFER: Az felesleges. 

Kitűnő ékszer van velem esetleg. 
(Ékszereket ad dt, melyeket Éva nagy 

örömmel nézeget és próbál.) 
EVA: Mi szép, ml kedves, mint irígy-

[lik ezt majd. — 
ADÁM: De ezt a szívet — ezt többé 

[ne lássam ! 
EVA: Eldobhatom, ha ellenére v«an. 

(Elveti.) 
LUCIFER: Helyes, majd én meg rálé-

[pek. (Háhág., 
EVA: Mi az: 

Sikoltást hallok, vagy csak képzelő-
d ö m ? 

(Ezalatt egy elitéltet hoznak taligán a 
színen keresztül, nép tolong utána.) 

EVA: Akasztanak. Beh jó, hogy it t va-
[gyunk. 

Gyerünk mi is, oly Izgató e látvány, 
S szép alkalom, ragyogni ékeimben. 

ÁDÁM: Mi bűne a hitványnak 1 
ÉVA; Nem tudom. 
LUCIFER: Mindegy is az, de majd el-

[mondom én: 
Lovel gyárában dolgozott soká. 
De az ón méreg, s azt sziívá örökké, 
Aztán több hétre kórházba került. 
Kedves nejénél a szükség beszólt, 
Lovel fia i f j ú volt s jószívű, 
Meglelték egymást és mindent feled-

itek. — 
A f é r j klgyógyúlt, s; a nőt nem leié, 
Helye betölt, munkát hiába kért, 
Fellázadt, keble, fenyegetni mert, 
Lovel fia pofonnal válaszolt. 
Az átkozottnak kés akadt kezábe — 
Most i t t viszik — a vén Lovel meg 

[őrült. -
(Az utolsó szálfáknál Lovel örült méla-

sággal jő.) 
LOVEL: Hazudsz, hazudsz, én őrült nem 

[vagyok, 
Nem értem-é, mit súg fiam gebet 
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Vegyed, vegyed, végtelen kincsemet 
S tedd., hogy ne értsem, örül jek meg 

[inkább. 
ELSŐ MUNKÁS: Vígan, pajtás! - már-

[tírként vérzel el, 
Neved közöttünk fényes név marad. 

HARMADIK MUNKÁS; Ne félj, ne félj, 
[meg léssa bosszúivá egykor. 

ELSŐ MUNKA«: Emelkedjél fel, ők a 
[csúfosak. — 

(Az elitéit elhalad kíséretével.) 
ÁDÁM: Velőt fagyasztó látvány, mit 

[kisértsz'f 
Ki mondja i t t meg, melyiik bűnösebb, 
Avagy csupán a társaság talán —? 
Hol ez rohßd — buján tenyész a bűn. 

LOVEL: A társaság, igen. — Vedd kin-
csemet, 

Csak azt a sieb beszédét hadd ne ért-
[sem. (El., 

EVA: Jerünk, jerünk, mert nem kapunk 
[helyet. 

ÁDÁM: Áldlak sors, hogy biróvá nem 
[tevéi. 

Ml könnyű törvényt írni pamlagon — 
Könnyű dt.élni a felületesnek, 
Es mily nehéz, 'ki a szivet kutat ja , 
Méltányolván minden redőzetét. 

LUCIFER: Ily elvek mellett pör nem 
[érne véget. 

A rosszat, mert rossz, sienki nem cse-
lekszi, 

Az ördög is jogcímeket idéz, 
S magáét véli mindenik erősbhek. 
A törvénytudós széjjelvágja a 
Kuszált csőmét, minek fonalait 
Ezer philantróp szét nem bontaná. — 

(Ezalatt a Towerhez értek, melynek egy 
fülkéjében szent kép áll.) 

ËVA: Megálljunk csak, barátom, egy 
[kicsinyt, 

Hadd tűzöm e szent képhez csokromat. 
LUCIFER (súgva): Ne hadd, ne hadd, 

[vagy végünk van különben. 
ÁDÁM: Ártatlan gyermek — én nem 

[gátolom. — 
EVA: Megszoktam e képről, még mint 

[gyerek, 
Megemlékezni, hogy ha elmegyek 
Előtte s most is olyan jól esik. 
Mindjárt meglesz már, s futva póto-

[landjuk, 
Mit elmulasztunk. 

(A virágcsokrot feltűzi a kép mellé, de az 
hirtelen lehervad s nyakáról, karjáról az 
ékszerek gylkoklcá változva leperegnek.) 

Istenem, mi ez? 
LUCIFER: Haszontalan intettelek. — 
EVA: Segítség! 
ADÁM: Nyugodtan, kedves, a nép meg-

[ figyel — 
Ezerte dúsabb ékszer jő nyakadra. 

ÉVA: El tőlem, el! segítség, irgalom! 
Szemfényvesztők és egy rút vén bo-

[szorkány — 
Igy meggyaláztak egy becsületes nőt. 

(A nép csoportosúlni kezd, a cigányasz-
szony rendőrökkel jő.) 

CIGÁNYASSZONY: Hamis pénzt adtak, 
[itt kell lenniök, 

Higannyá olvadt markomban. 
LUCIFER: Talán 

Markodban volt, nem a pénzben hiba. 
Ádám, fel innen, i t t nem jó mulatni. 

CIGÁNYASSZONY: Fogjátok el. 



(A Towerbe tűnnek, s míg lent e csopor-
toxds és zavar növekszik, ismét megjelen-

nek a bástya tetején.) 
ÂDAM: Ismét csalódtam, 

Ml verseny ez,, hol egyik kardosan 
Áll a mezetlen ellennek szemében, 
Kutyáknak harca ez egy konc felett. 
En társaságot kívánok helyette, 
Mely véd, nem büntet, buzdit, nem 

[riaszt, 
Közös erővel összemüködtk, 
Minőt a tudomány eszmél magának, 
Es melynek rendén értelem viraszt. — 
Ez el fog jőni, érzem jól, tudom, 
Vezess, vezess Lucifer, e világba. 

LUCIFER: Hiú embert, s mert korlátolt 
[szemed 

Zilált csoportot lát csak odalent. 
Már azt hiszed, nincs összeműködés, 
Nincs rendszer az életnek műhelyében 1 
Nézz há t egy percre szellemi 

[szemekkel, 
Es lásd a munkát, mellyet létre hoznak, 
Csakhogy nekünk ám s nem kicsiny 

[magoknak. 
(Besötétül. Az egész vásár csoportozattá 
alakúi, mely a szín közepén tátongó síron 
ds, azt körültáncolja, míg egymásután 
mind beléje ugornak, részint némán, ré-

szint amint egymásután szólottak,) 
KAR: Csak raj ta , pengjen a kapa: 

Ma kell végezni, holnap késő, 
Bár egypár ezredév után 
Még mindig nem lesz kész a nagy mű. 
Bölcső s koporsó ugyanaz, 
Ma végzi, amit holnap kezd el, 
örökké éhes s jóllakott, 
Ml már ma bémegy, holnap felkel! 

(A lélekharang megcsendül.) 
Megcsendült im az estharang, 
Bevégezők; el, nyúgalomra, 
Kiket a reg ú j létre költ, 
A nagy művet kezdjék el ú j ra . 

A BÁBJÁTÉKOS: En a komédiát le-
[játsztam, 

Mulattattam, de nem mulattam. 
A KORCSMÁROS: Kii t ta mindenik bo-

trát , 
Vendégeim, jó éjszakát! 

A KIS LEÁNY: Kis ibolyáim mind el-
[keltek, 

Majd újak siromon teremnek. 
CIGÁNYASSZONY: Jövőjét vágyta látni 

[minden: 
S szemét behunyja most ijedten. 

LOVEL: Kinosem nem nyúj ta boldogsá-
g o t : 

S most ingyen nyúgalmat találok. 
MUNKÁS: A hét letelt, a szombatest itt, 

Kinyugszom végre fáradalmit. 
TANULÓ: Álmodtam szépet — felzavar 

[tak, 
Szép álom, jőj, most már folytatlak. 

KATONA: Hivém, derék vagyok nagyon, 
S egy rosz gödörben megbukom. — 

KÉJHOLGY: A mámor elszállt, a. festék 
[lement. 

I t t oly hideg van: jobb-e odalent? 
AZ ELITELT: Maradj, bilincs, a hitvány 

[por felett 
Más törvényt sejtek e küszöb megett. 

A NYEGLE: Egymást szedtük rá azzal. 
[hogy tudunk: 

Most a valónál mind elámulunk. 
EVA: Mit állsz, tátongó mélység, 

[lábaimnál ? 

Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt: 
A por hull csak belé, e föld szülötte, 
En glóriával átallépem azt. 
Szerelem, költészet s If júság 
Nem tője tár utat örök honomba; 
E földre csak mosolyom hoz gyönyört, 
Ha napsugár gyanánt száll egy-egy 

[arcra. 
(Fátyolát, palástját a sírba ejtve, dicsőül -

ten felemelkedik.) 
LUCIFER: Ismóred-e, Ádám? 
ÁDÁM: Ah Éva, Éva! — 

XII. szfn 
Adám, mint tudós — ËVa, mint munkásnfi — 

Lucifer, mint tudós. 
A föld szelleme . . . . . . Fehér Gyula 
Tudós Ungvári LiszIA 
Aggastyán Pethes Sándor 
Cassius, munkás Haraszton Gimtáv 
Michelangelo \ Barlos Gyula 
Luther > munkások . Lehotay Árpád 
Plátó ) Sugár Károly 

Mindkét nembeli munkások, gyermekek. 
Történik: Egy pbalansterbcn. 

(U alakra épült nagyszerű phalanster ud-
vara. A két szárny földszintje nyílt, osz-
lopos csarnokot képez. A jobboldali csar-
nokban mozgásban levő kerekes gőzgépek 
között munkások foglalkoznak. A balol-
daliban a legkülönfélébb természettudo-
mányi tárgyak, mechanikai eszközök, csil-
lagászati, cliemíai műszerek s egyéb kü-
lönösségek muzeumában egy tudós műkö-
dik. Mindnyájan a phalansterhez tartozók 
egyenlően vannak öltözve. Adám és Luci-
fer az udvar közepén felbukkannak a főid-

ből. Nappal.) 
ÁDÁM: Mi ország ez, mi nép, melyhez 

[jövénk? 
LUCIFER: E régi eszmék többé nin-

[csienek. 
Most már egész föld a széles haza, 
Köz cél felé társ már most minden 

[ember 
8 a csendesen folyó szép rend fölött 
Tisztelve áll őrül a tudomány. 

ÁDÁM: Beteljesült hát lelkem ideálja, 
Ez mind derék, ezt így kívántam én is. 
Egyet bánok csak: a haza fogalmát, 
Megállott volna az tán, úgy hiszem, 
Ez ú j rend közt is. 

LUCIFER: Eszményedet, mint látom, el-
[ veted, 

Előbb még, mintsem testesülhetett. 
ÁDÁM: De mondd, hol 'állunk mégis, mily 

[hely ez? 
LUCIFER: Sok más hasonló közt ez egy 

[phalanster. 
Tanyája az ú j eszmék emberének. — 

ÁDÁM: Jerünk tehát. Szóljunk be a 
[tudóshoz. 

LUCIFER: Üdvöz légy, tudós! 
TUDÓS: Meg ne háboríts 

Nagy müvemben, nem érek rá fecsegni, 
LUCIFER: Nagyon sajnálom. Mink az 

[ezredik 
Phalansterből vagyunk tudósjelöltek, 
8 ily messze útra nagy hired hozott. 

TUDÓS: Dicséretes buzgóság, mondha-
Ttom. 

De hisz müvem most félben is maradhat, 
Csak a meleg ne fogyjon lombikomban 
8 akaratomnak enged az anyag. — 

LUCIFER: Ah nem csalódtam, meg-
[maradt tehát 

/?9 



Még benned is, ki a természetet, 
Embert leszűrted, mint végső salak 
A nagy hiúság. — 

TUDÓS: Most mula tha tunk már. — 
De moly szakmába tartoztok saját lag? 

ÁDÁM: Mi a tud vágyat szakhoz nem 
[kötők, 

Atpi l lantását vágyjuk az egésznek. — 
TUDÓS: Ez helytelen. Kicsinyben rejl ik 

fa nagy. 
Olyan sok a tárgy, s létiink oly rövid. 

ADÁM: Igaz. — Tudom jól, hogy kell 
lolyan is, 

Ki homokot hord, vagy követ f a r a g : 
Csak az építész lá t ja az egészet, 
S bár megfaragni nem tud egy követ, 
A müvet ő teremti mint egy Isten. — 
Ily építész nagy a tudásban is. 

LUCIFER: S azért jövénk tehozzád, oh 
Tnagy ember. 

TUDÓS: Azt jól tevétek, méltányolni 
[tudlak, 

De hát nézzük meg a museumot. 
Pára t lan az egész mai világon. 
Az ősvilág kihalt á l la t ja i 
Valódi példányokban állnak itt 
Maradt felölök sok csudás mese, 
Például erről, hogy gőzmozdonyul volt. 

ÁDÁM: EZ ló, de korcsúlt. f a j t a , mond-
[hatom, 

Más állat volt ám ha jdan Al-borak. 
TUDÓS: Erről meg azt regélik, hogy ba-

[rátul 
Ta r t á az ember, ingyen, munka nélkül, 

ÂDÂM: Ez a kutya. — Mind áll, mit róla 
[mondasz. — 

LUCIFER: Vigyázz, Adám, elárulod ma-
[gad. 

TUDÓS: Ez a szegénynek rabszolgája volt. 
ÁDÁM: Mint a szegény meg ökre gaz-

[dagoknak. 
TUDÓS: l m ásva ya ink . 

Nézzétek, milyen roppant széndarab: 
Egész hegyek valának ily anyagból, 
Az emberek már készen szedhették. 
Mit. most légből szűr a tudomány 
Nagy fáradsággal . Ezt az ércet i t t 
Vasnak nevezték, s míg el nem fogyott . 
Az alumínért nem kellett kutatni . — 
Ez a darabka az arany, nagyon 
Nevezetes s nagyon haszontalan. 
Mert még midőn az ember, vak hitében, 
Imádott felsőbb lényeket magánál, 
Ilyennek: hi t te az a r a n y a t is, 
Melyért cserébe mindent kaphatot t , — 
Csodálatos tény, még kenyeret is. 

ÁDÁM: Mást, mást mutass, ezt is mind 
[ösmerem. 

TUDÛS: Valóban nagy tudós vagy, ide-
[gen. 

Lássuk hát az ős növényzetet, 
lm itt van az utolsó rózsa, moly 
Nyilt a világon. Hasztalan virág. 
Nagy gyermekeik kedves játékszere. 
Sajátságos jelenség ez valóban, 
Mint kaptak egykor ily játékokon, 
Virágot terme még a szellem is: 
A költészet s hit ábrándképeit , 
I t t őrizünk még r i tkaság gyanánt 
Két ily művet. Az első költemény; 
íróját, akkor, még midőn bűnös 
önhi t te l az egyén érvényt kivánt , 
Homemek hivták. Ábrándos világot 
Rajzol le abban. Hadesnek nevezvén. 
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Rég megcáfoltuk már minden sorát. 
A másik Tacitus Agricolája, 
Nevetséges s mégis sajnálatos 
Fogalmak képe a barbár világból. 

ADÁM: Hát fennmaradt még e néhány 
[levél 

A nagy napokból, mint végrendelet, 
S nem b i r ja mégis lángra gyú j tan i 
A korcs utódot, te t t re ingerelvén. 
Mely mesterkélt világtokat ledönti? 

TUDÓS: Helyes megjegyzés, á t lá t tuk 
[mi ezt, 

A méreg, mellyet rej t , nagyon veszélyes, 
Azért nem is szabad olvasni másnak. 
Csak aki hatvan évet meghaladt, 
S a tudománynak szentelé magát . 

ÁDÁM: De hát a dajka tündér daljat , 
Ezek nem oltnak-é a gyönge szívbe 
Sejtelmeket? 

TUDÓS: Igen bizon', s azért 
Dajkáink a magasb egyenletekről. 
A mértanról beszélnek gyermekeink-

Iá ek. — 
ÁDÁM (félre): 'Ah gyilkosok, nem fél-

[tek-e egész 
S legszebb korától a szűt megrabolni! — 

TUDÓS: Menjünk tovább. — l m i t t e 
[műszerek. 

Műtárgyak mily csodás alakzatúak. 
Ez álgyu; r a j t a rejtélyes fölírás: 
Ult ima ratio regum. — Hogyan 
Használtatot t , ki tudja? — Im e kani , 
Kizárólag csak embergyilkoló szer, 
Es nem volt bűnös, aki ezzel ölt. 
Most gépeink teszik mind ezt helyettünk 
Legcélszerűbb, legegyszerűbb alakban 
Es a tökélyről az kezeskedik, 
Hogy a munkától, ki ma csavart osin'ál, 
Végső napjá ig amellett marasd. 

ÁDÁM: Azért nincs élet., nincs egyéniség, 
Csalódtam hát a tudományban is. 
Mondd, mi há t az eszme, 
Mely egy ily népbe egységet lehel, 
Mely, mint közös cél, lelkesítni tud? 

TUDÓS: Ez eszme nálunk a megélhetés. 
Midőn az ember földén megjelent, 
Jó l béruházott éléskamra volt az: 
Csák a kéziét kellett k inyúj tani , 
Hogy készen szedje mindazt, ami kell. 
Költött tehát meggondolatlanul. 
De már nekünk, a legvégső falatnál, 
Fukarkodnunk kell, 
Négyezred év után a n a p kihűl, 
Növényeket nem szül többé a föld; 
Ez a négyezred év tehát a mienk, 
Hogy a napot pótolni megtanúl juk. 
Az Organismus t i tkai közel-
Állnak ma is már a fölleplezéshez. — 
Épen jó. hogy beszédünk erre vitt, 
Majdnem feledtem volna lombikom, 
Mert én is ép e tárgyban dolgozom. 

LUCIFER: Nagyon vénül az ember, 
[hogyha már 

Lombikhoz tér, midőn organisál. — 
TUDÓS: Mit gúnyolódtok? nem látjátok-é, 

Egy szikra kell csak és életre jő? — 
ÁDÁM: De azt a szikrát, azt honnan 

[veszed ? 
TUDÓS: Csak egy lépés az, ami h á t r a v a n . 
ÁDÁM: De ezt az egy lépést ki nem tevé: 

Az nem tet t semmit, nem tud semmit Is. 
Oh, lesz-e aki egykor megteszi? — 



(Ezalatt a lombik felett lebegő füst sűrű-
södni kezd s dörög.) 

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA (a 
füstből): 

Nem lesz soha. — Ez a lombik nekem 
Nagyon szűk és nagyon tág. — Hisz te 

Lismersz, 
Ádám, ugy-é? — most még neun is 

[.gyanítnak. 
ÁDÁM: Hallottad-é e szellemszózatot, 

Oh nézd, oh nézd, te gőgös gyönge 
leraber, 

Hogy bírnál azzal, aki ott lebeg. — 
TUDÓS: örül t roham. Ah aggódom miat-

t a d . 
(A lombik elpattan, a szellem eltűnik.) 

A lombik eltört ú j ra kezdhetem 
A nagy müvet. 

(Csengetnek.) 
LUCIFER: Mit jelent ez? 
TUDÛS: A munka megtsizűnt, jő a sétaóra, 

I t t jőnek a gyárakból, a mezőről, 
Most kap fenyítést, aki vétkezett, 
Most osztatnak be a nők s gyermekek. 
Jerüuls: oda, dolgom lesz nékem is. 

(Hosszú sorban férfiak jőnek, másban nők, 
néháriyan közűlök gyermekkel, köztük Eva 
is. Az udvaron mindnyájan kört képeznek, 
egy aggastyán eléjök lép. Ádám, Lucifer s 
a tudós az előtérben állnak a museum 

mellett.) 
AZ AGGASTYÁN: Harmincadik szám. 
LUTHER (a sorból kilépve): I t t vagyok. 
AZ AGGASTYÁN: Te ismét 

Mértéktelen fűtötted a kazánt. 
Valóban úgy látazik, hogy szenvedélyed 
Veszélybe hozni az egész phalanstert. 

LUTHER: S ki állna ellent a csábnak, 
[midőn 

Szikrázva, bőgve a vadúlt elem, 
A láng ezer nyelvével vesz körűi, 
Elérni kív'án, hogy megsemmisítsen: 
S ott állni bátran, szítani tovább, 
Jól tudva, hogy hatalmunkban va 

[gyoru ~ 
Nem ismered te a tűznek varázsát, 
Ki csak fazék ala t t ismered azt. 

AZ AGGASTYÁN: Hiú beszéd, ezért ma 
[nem ebédelsz. 

LUTHER (visszalépve): I)e holnap újra 
[szítom a tüzet. 

ÁDÁM: Mit. látok? Ezt a férfi t ismerem. 
Ez volt Luther. 

AZ AGGASTYÁN: Kétszázkilencedikl 
CASSI t S (kilépve): Itt. 
AZ AGGASTYÁN: Tégedet harmadszor 

Líntelek már, 
Hogy ok nélkül keressz verekedést. 

CASSlUS (visszalépve): Ok nélkül, mert-
h o g y nem panaszkodom? 

Pulya, kiB más segítséget keres, 
Míg kar ja ép. Vagy gyöngébb volt-e 

[tán 
Ellenfelem, mért nem védé magát? — 

AZ AGGASTYÁN: Ne feleselj. — Nem 
[menti koponyád 

Alakzata sem e rossz hajlamot, 
Mert az nemes, mert az hiánytalan. 
De véred oly forrongó és szilaj! 
Gyógyítja fognak, amíg megszelídülsz. 

ÁDÁM: Áh Cassius! ha ismernél, ki véled 
Phil i '^inél csatáztam. 

AZ AGGASTYÁN: Négyszázadik szám! 

PLATO (kilépve): Hallom. 
AZ AGGASTYÁN: Már megint 

Ügy elmerültél álomképeidben, 
Hogy a rádbizott marha kárba ment. 
Hogy ébren légy, borsón fogsz térde-

[pelni. 
PLATÓ (visszalépve): Még a borsón is 

[szépet álmodom. 
ÁDÁM: Ah, mily szerep jutott, Plátó, 

[neked 
A társaságban, mely után epedtél! — 

AZ AGGASTYAN: A hetvenkettedik szám! 
MJ-CJIÜJL-AJNGJÜLO (Icuepve): n u e , i t t . — 
AZ AGGASTYAJN: Rendetlenül tiagyád el 

[műhelyed. 
MICHEL-ANGELO: Igen, mert mindig 

[széklábat csináltam 
És azt is a leghitványabb alakra. 
Soká könyörgtem, hagyják modom'tnom. 
iüngedjék, hogy véssek rá iioimi díszt, 
wem engedék. 
Megőrüléshez voltam mái közel, 
S ott hagytam a kiút, ott a műhelyet. 

(Visszalep.) 
AZ AGGASTYÁN: E rendbontásért a szo-

[bába mégy 
S nem élvezed e szép meleg napot. 

ÁDÁM: Miehel-Angelo, mily pokol lehet 
Szűd istenének, hogy nem bír 

[teremtui. — 
Oh mennyi ismerős mindenfelé, 
És mennyi szellem, őseró. 
S mi egyformára, mily törpére szűrte 
Az állam. Oh Lucifer, jőj, jerűnk; 
Nem bír ja lelkem e látványt tovább. — 

AZ AGGASTYÁN: Ma két gyerek töjté be 
[az időt, 

Melyben szükséges volt az anyagond, 
Most a közös növelde várja őket, 
Elő, elő! 
(Éva és még egy nő gyermekeikkel 

kilépnek.) 
ÁDÁM: Mi ragyogó jelenség! 

Megvan hát e rideg világnak is 
Költészete! 

LUCIFER: Nos, Ádám, nem megyünk? 
ÁDÁM: Sőt inkább itt fogunk csak meg-

nyugodni . 
AZ AGGASTYÁN: Tudós! vizsgáld fej-

talkotásukat 
E gyermekeknek. 

(A tudós észleli a gyermekeket.) 
ÉVA: Oh mi vár re'ám. 
ÁDÁM: E hang! 
LUCIFER: De mit kapsz a köz sorsiu nőn. 

Ki Semirámis csókját ízleléd? 
ÁDÁM: Még akkor ezt nem ismerém. 
LUCIFER: Ah, úgy! 

Ez régi dalja a szerelmeseknek: 
Azt t a r t j a mind, hogy ő fedezte fel 
A szenvedélyt, előtte senki még 
Szeretni nem bírt, és ez így megyen 
Néhány évezred óta szüntelen. 

TU DÛS: E gyermeket orvosnak kell 
[tanítni, 

Eből pásztor l°sz. 
AZ AGGASTYÁN: El tehát velők. 

(A gyermeket el akarják vinni. Eva 
ellentáll.) 

ÉVA : Hozzá ne nyujj! e gyermek az 
[enyém : 

Ki tépi őt el az anyakebelről! — 
AZ AGGASTYAN: Vegyétek el, mit kés-

[ték még vele. 
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ËVA: Oh gyermekem! hisz' én tápláltalak 
Szivem vérével. — Hol vau nz erő, 
Mely e szent kapcsot elszakítni bírja? 

ÁDÁM: Ah emberek, ha van előttetek 
[szent, 

Hagyjátok ez anyának gyermekét. 
ÉVA: Ugy-é, ugy-é, te áldott idegen. 
AZ AGGASTYÁN: Merész játékot üzesz, 

[idegen : 
Ha a család előítéletét 
Éledni hagyjuk, rögtön összedűl 
Minden vívmánya a szent tudománynak. 

ÉVA: Mit nékem a fagyasztó tudomány! 
Bukjék, midőn a természet beszél, 

AZ AGGASTYÁN: Meglesz már? 
ÁDÁM: Hah! Hozzá ne nyúljatok. 
LUCIFER: Alomkép, ne mozdulj!1 

(Ádám vállára teszi kezét, ez megdermed.) 
Érezd kezemnek végzetes hatalmát. — 

ÉVA: Oh gyermekem! 
(összerogy, gyermekét elviszik.) 

AZ AGGASTYÁN: E két nő pártalan. 
Jelentkezzék, ki pár jául igényli. 

ÁDÁM: Ezt én igénylem. 
AZ AGGASTYÁN: Tudós! vé lomfen y od. 
TUDÓS: Rajongó férf i ós idegbeteg nő 

Korcs nemzedéket szül, ez nem helyes 
[pá*. 

ÁDÁM: De én nem állok el, ha ő akarja, 
ÉVA: Tiéd vagyok, nagylelkű férfiú. 
ÁDÁM: Szeretlek hölgy, szivem egész 

[hevével. 
ÉVA: Szeretlek én is, érzem, mindörökké. 
TUDÓS: Ez őriilés. — Sajátságos, valóban, 

A múlt kisértetét feltűnni látni 
Világos századunkban. — Honnan ez? 

ÁDÁM: Az édenkertnek egy késő sugára. 
AZ AGGASTYÁN: Sajnálatos. — 
ÁDÁM: Ne szánjatok. — Miénk 

Ez őriilés; mi józanságtokat 
Nem irigyeljük. Hisz, mi a világon 
Nagy és nemes volt mind ily őriilés, 
Melynek higadt gond korlátot nem ir. — 
Szellernbeszéd az, mely nemesb körökbül 
Felénk rebeg, mint édes zöngemény, 
Tanúja, hogy lelkünk vele rokon, 
S megvetjük e földnek hitvány porát 
Keresve útat a magasb körökbe. 

(Évát ölelve tartja.) 
AZ AGGASTYÁN: Mit hallgatjuk to-

[vább, kórházba őket! 
LUCIFER: It t gyors segély kell. Ádám, 

[útazunk! 

XIII. szín 
Ádám — Lucifer. 

A föld szelleme . . Fehér Gyula 
Történik: Az iirben. 

(Az ür. Földünk egy szelete a távolban lát-
szik, mindég kisebbedve, mígnem csillagul 
tűnik csak fel, a többiek közé vegyűltcn. A 
szin félhomállyal kezdődik, mely vaksötétté 
válik lassankint. Ailám. mint öreg, Lucifer-

rel repülve.) 
ÁDÁM: Őrjöngő röptünk, mondd, hová 

[vezet? 
LUCIFER: Hát nem vágytál-e, menten a 

[salaktól, 
Magasb körökbe, honnan, hogyha jól 
Értettelek, rokon szellem beszédét 
Hallottad? 
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ÁDÁM: Az igaz, de ily ridegnek 
Nem képaolóm feléjük, utamat. 
E tér oly puszta, olyan idegen, 
Miut hogyha szentségsértő járna benne, 
S keblemben két érzés küzdelme foly: 
Érzem, ml hitvány a főid, hogy magas 
Lelkem lezárja, s vágyom el köréből; 
De visszasírok, fáj , hogy elszakadtam. 
Ah Lucifer! nézz csak földünkre vissza. 
Hová, hoVá lett? szürke folt gyanánt 

[ál l 
Milljó társ közt, s az volt egész vilá-

[gunk. 
A csillagok megettünk, elmaradnak. 
S nem látok célt, nem érzek akadályt. 
Szereleim és küzdés nélkül mit ér 
A lét. Hideg borzongat, Lucifer! 
LUCIFER: Ha eddig tartott csak nagy 

[hősiséged, 
Ügy térjünk vissza porban játszani. 

ÁDÁM: Ki tnondja ezt? előre hát, előre: 
Csak addig íáj , míg végkép elszakad, 
Mely a földhöz csatol, minden kötél. — 
De hajh, mi ez, lélekzetem szorúl, 
Erőm elhágy, eszméletem zavart. 
Több volna-é mesénél Antaeus, 
Ki addig élt csak, imíg a föld porával 
Érintkezett? 

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA: Igei* 
[több az mesénél 

Te ismersz már, a földnek szellemét, 
Csak én lélekzem benned, tudhatod. 
I t t a sorompó, eddig tar t hatalmam, 
Tér j vissza, élsz, — hágd át, meg 

[semmisüls® 
ÁDÁM: Dacolok véled, hasztalan ijesztesz, 

Testem tiéd tán, lelkem az enyém, 
A gondolat s igazság végtelen, 
Előbb meg volt az, an int anyagvilágod 

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA; Hit 
[ember! próbáid, s szörnyet bukol 

ÄDÄM : Nem tántorítsz el, lelkem felfolí 
[tör. -

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA: Ádám 
[Ádám, a végső perc közéig 

Térj vissza, a földön naggyá lehetsz, 
Míg, hogyha a mindenség gyűrűjéből 
Léted kitéped, el nem tűri Isten, 
Hogy megközelíted őt — s megsemmisíti 

ÁDÁM: Ugy is nem ront-e majd el t 
[halál? -

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA: Szén 
[telt pecsét az, feltúrta az Ül 

Magának. À tudás almája seim 
Törhette azt fel. 

ÄDÄM: Majd én feltöröm 
(Tovább repülnek. Ádám egy sikoltássá 

megmerevül.) 
Végem van! 

LUCIFER (kacagva): Győzött hát a vél 
[hazugság. -

(Amint Ádámot eltaszítja magától.) 
E báb-istenség most már elkeringhet 
Az űrben, ú j bolygóként, melyen új ra 

Számomra fog tán élet fejledezni. 
A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA: Korái 

[a kárijröm még, Lucifer 
Csak érínté az idegen világot, 
Nem olyan könnyű országomból kl 

[törni. -
Honos szózat hív, t é r j fiam magadhoz 



ADAM (eszmélve): Élek megint. — Érzem, 
[mert szenvedek, 

De szenvedésem 1« édes nekem, 
Oly Iszonyatos az, megsemmisülni 
Oh Lucifer! vezess földemre vissza, 
Hol oly sokat csatáztam hasztalan, 
Csatázzam újra, és boldog leszek. — 

LUCIFER: S e sok próbára mégis azt 
[hiszed, 

Hogy ú j küzdésed nem lesz hasztalant 
ADAM: A oélt, tudom, még százszor el 

[nem érem. 
Mit sem tesz. A cél voltakép mi ist 
A oél, megszűnte a dicső csatának, 
A cél halál, az élet küzdelem, 
S az ember célja e küzdés maga. 

LUCIFER: Valóban szép vigasz, már 
[hogyha még 

A harc eszméje volna legalább nagy, 
De holnap gúnyolod, miért ma vívsz, 
Gyermekjáték volt ami lelkesített. — 

ADAM: Igaz, igaz, de mindegy, bármi 
[hitvány 

Volt eszmém, akkor mégis lelkesített, 
Emelt, és így nagy és szent eszme volt. ' 
Mindegy, kereszt vagy tudomány, sza-

b a d s á g 
Vagy nagyravágy formájában hatott-e, 
Előre vitte az embernemet. — 
Oh, vissza hát a földre, ú j csatára. — 
Vezess csak vissza, égek l'átni már 
A megmentett földön mi ú j tanért 
Fogok fellelkesülni. — 

LUCIFER: Vissza hát! — 

XIV. szítt 
AdAm, mint aggastyán — Éva, mint eszkimón« — 

Lucifer, mint Ádám kísérője. 
Eszkimó Juhász József 

Történik: A jégvidéken. 

(Hóval és jéggel borított hegyes, fdtalan vi-
dék. A nap mint veres, sugdrtalan golyó áll 
ködfoszlányok között. Kétes világosság. Az 
előtéren néhány korcs nyír, boróka és kúszó-
fenyőbokor között eszkimó viskó. Ádám mint 
egészen megtört aggastyán bot mellett jő 

lefelé a hegyekről Luciferrel.) 
ADAM: Mit já r juk e végtelen hóvilágot, 

Hol a halál néz ránk üres szemekkel, 
Oda vezess, hol pálmafák vlrúlnak, 
A napnak, illatoknak szép hónába. 
Holott az ember lelke, erejének 
Öntudatára fejlődött pgészen. — 

LUCIFER: Ottan vagyunk. E vérgolyó 
[napod. 

Lábunk alatt a föld egyenlítője. — 
A Tudomány nem győzött végzetén. — 

ADAM: Szörnyű világ! — csupán meg-
[ hal ni jó. 

LUCIFER: Nézd, ott is áll még egy 
[embertanya 

S gazdája, ím, most lép ki a j ta ján . 
(Egy eszkimó a galibából kilép, fókavadá-

szatra felkészülten.) 
AD AM: E korcs alak, e torzkép volna-ó 

Nagyságomnak bitor örököset 
Mért hagytad látnom, Lucifer! valóban 
A vigasz rosszabb, mint volt bánatom. 

AZ ESZKIMÓ: Léteznek hát. mégis csak 
[istenek 

Felettünkt ím előttem megjelentek. 

De hát, ki tudja, jók vagy rosszak-e, 
Menekszem tőlük, az legbiztosabb. 

(Vissza akar vonúlni.) 
LUCIFER: Megállj egy szóra! 
AZ ESZKIMÖ (leborulva): Kegyelem 

[uram! 
Az első fókát néked áldozom, 
Mit elfogok, csak hallgass meg si ne 

[ronts el. 
ADAM: lm, nagy Isten, 

Tekints le és pirúlj, ml nyomorult, 
Akit remeknek alkotál, az emberi 

AZ ESZKIMÖ: Nagyon haragszik társad, 
[éhes ő is? 

LUCIFER: Sőt, mert nem éhes. ép azért 
[haragszik. 

AD AM: Mi helytelen faragsz rossz élceket! 
LUCIFER: Beszélj tehát társaddal, meg 

[nem 'árt 
Még egy kis lecke az önismeretből. 

ADAM: Sokan tengőd tök-é még-e vidékent 
AZ ESZKIMÖ: Sokan bizon, többen mint 

[ujjamon 
Számíthatok. — Szomszédimat, igaz, 
Agyonverém már mind, de hasztalan. 
Mindég kerülnek újak; s oly kevés 
A fóka-faj. — Ha Isten vagy, tegyed, 
Könyörgök, hogy kevesb ember legyen 
S több fóka. — 

ADAM: Lucifer, jerünk, elég volt! 
LUCIFER: No legalább tekintsük meg 

[nejét. 
Nem lelsz-e benne régi ismerősre t 
öleld meg hát. 

ÄDAM: öleljem ezt, ki egy Aspásiát 
Tarték karomban! 

AZ ESZKIMÖ (gunyhójába lépve): Nőm! 
[vendégeink 

Érkeztek ím. Lásd őket szívesen, 
(Eva Ádám nyakába borúi s a gunyhóba 

vonja.) 
ÉVA: Légy üdvözölve idegen, pihenj meg. 
ADAM (bontakozva): Segítség, Lucifer! el 

[innen, el, 
Vezes jövőmbül a jelenbe vissza, 
Ne láseam többé ádáz sorsomat: 
X hasztalan harcot. Hadd fontolom meg: 
Dacoljak-é még Isten végzetével. — 

LUCIFER: Ébredj hát, Ádám! álmod 
I véget ért. — 

XV. szín 
Ádám — Éva — Lucifer. 

Ai Űr . . • • • 
Angyalok kara . 

Történik: Újból a Paradicsomon kivül. 
(A nézőhely átváltozik a harmadik szín 
pálmafás vidékévé. Ádám ismét mint i f j ú , 
még álomittasan kilép a gunyhóból s álmél-
kodva körűinéz. Eva bent szunnyad. Lucifer 

a középen áll. Ragyogó nap.) 
ADÄM: Rettentő képek, oh, hová levétek? 

Almodtam-é csak, vagy most álmodom, 
És átalán több-é, mint álom, a lét. 
Miért, miért e percnyi öntudat. 
Hogy lássuk a nemlét borzalmaitt — 

LUCIFER: Siránkozol? — csupán a gyá-
[vaság 

Fogadja el harc nélkül a csapást. 
Mit elkerülni még hatalma van. 
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De a végzetnek örökös betűit 
Nyugodtan nézi, és nem zúgolódik 
Miattuk az erős, azt nézve csak, 
Hogy állhatand meg még alattuk is. 
Tly végzet áll a történet felett, 
Jly eszköz vagy csak, melyet haj t előre.— 

ÁDÁM: Nem, nem, hazudsz, az akarat 
[szabad. 

Kiérdemeltem azt nagyon magamnak, 
S most csupán 
Tőlem függ, útam másképen vezetni. 
Megállj! mi eszme villant meg fejem-

b e n — 
Dacolhatok még, Isten, véled is. 
Bár százszor mondja a sors: Eddig élj: 
Kikacagom, s ha tetszik, hát nem élek, 
Nem egy magaim vagyok még e világon ? 
Előttem e szirt, és alatta mély: 
Egy ugrás, mint utolsó felvonás . . . 
S azt mondom: vége a komédiának. — 

(Ádám, a szirt felé halad, Éva kilép az ajtón.) 
LUCIFER: Ah vége, vége; mily badar 

[beszéd! 
Hiszen minden perc nem vég s kezdet is? 
Ezért láttál-e néhány ezredévet? — 

ÉVA: Adám, miért lopóztál tőlem úgy el. 
Utolsó csókod oly hideg vala l  
S gond vagy harag van most is arcodon. 
Ügy félek tőled . . . 

ADAM (tovább haladva): Miért is jársz 
[utánam. 

Mit leskelődöl lépteim után? 
A férfiúnak, e világ urának, 
Más dolga is van, mint hiú enyelgés. 
Nő azt nem érti s nyügül van csiupán. 

(Ellágyulva.) 
Mért nem szunyadtál még csak egy 

[kicsinyt: 
Nehezebb lesz most már az áldozat, 
Mit a jövőnek hozni tartozom. — 

ÉVA: Ha meghallgatsz, még könnyebb lesz 
[talán. 

Mert ami eddig kétséges val a, 
Most biztosítva áll már: a jövő. — 

ADÄM: Hogyan? 
ÉVA: Tudom, fel fog mosolyogni arcod, 

Ha megsúgom. De jőj hát közelebb: 
Anyának érzem, oh Adám, magam. 

ADÄM (térdre esve): Uram, legyőztél. Im 
[porban vagyok. 

Nélküled, ellened hiába vívok; 
Emelj vagy sújts, kitárom keblemet. 

LUCIFER: S te dőre asszony mondd, mit 
[kérkedel? 

Fiad Édenben is bűnnel fogamzott, 
Az hoz földedre minden bünt s nyomort. 

ÉVA : Ha úgy akar ja Isten, majd fogamzik 
Más a nyomorban, aki eltörüli, 
Testvériséget hozván a világra. — 

LUCIFER: Fellázadsz-é, rabszolga, elle-
tnem? 

Fel a porból, állat! 
(Adám felé rúg. Az ég megnyílik: az fi* 
dicsőülten angyaloktól környezve megjelen.) 
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AZ ÜR: A porba, szellem! 
Előttem nincsen nagyság. 

LUCIFER (görnyedezve): Átok, átok! 
AZ ÜR: Emelkedjél, Adám, ne légy levert, 

Midőn látod, kegyembe veszlek ú j ra . 
LUCIFER (félre): Mint látom, i t t családi 

[jelenet 
Fejlődik. 
Legjobb elsompolyognom. (Indul.) 

AZ ÜR: Lucifer! 
Szavam van hozzád is, maradj tehát. 
Te meg, fiam, beszéld el, hogy mi bánt 
úgy. 

ÁDÁM: Uram! rettentő látások gyötörtek, 
És nem tudom, mi be unok a való. 
Oh mondd, oh mondd, minő sorsi vár 

[reám: 
Megy-é előbbre majdan fajzatom, 
Nemesbedvén. hogy trónodhoz közelgjen. 
Világosíts fel 
S hálásan hordok bármi végzetet. 

AZ OR: Ne kérdd 
Tovább a titkot, mit jótékonyan 
Takart el istenkéz vágyó szemedtől. 
Ha peronyi léted súlyától legörnyedsz, 
Emel majd a végtelen érzete. 
S ha ennek elragadna büszkesége. 
Fog korlátozni az arasznyi lét. 
És biztosítva áll nagyság, erény, — 

LUCIFER (kacagva): Miért is kezdtem 
[emberrel nagyot. 

Ki sárból, napsugárból összegyúrva 
Tudásra törpe, és vakságra nagy. — 

ÁDÁM: De, oh Uram! ki fog feltartani. 
Hogy mogmaradjak a helyes úton? 

AZ ÜR: Karod erős — szíved emelkedett: 
Végetlen a tér, mely munkám hív, 
S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd 
Szünetlenül, mely visszaint s emel, 
Csak azt kövesd. S ha tettdús életed 
Zajában elnémul ez égi szó, 
E gyönge nő tisztább lelkülete, 
Az érdekek mocskától távolabb, 
Meghallja azt és szíverén keresztül 
Költészetté fog és dallá szűrődni. 
E két eszközzel álland oldalodnál, 
Balsors s szerencse közt mind-egyaránt. 
Vigasztaló, mosolygó genius, — 
Te Lucifer meg, egy gyűrű te is 
Mindenségemben, — működjél tovább: 
De büphödésed végtelen leend 
Szünetlen látva, hogy, mit rontni vágyói. 
Szép és nemesnek ú j csirája lesz. — 

AZ ANGYALOK KARA: Ámde útad fel-
[sé gében. 

Ne vakítson el a képzet, 
Hogy, amit téssz azt az Isten 
Dicsőségére te végzed, 
És ő épen rád szorúlna 
Mint végzéBe eszközére; 
Sőt te nyertél tőle díszt, ha 
Engedi, hogy tégy helyette. — 

ÉVA: Ah, értem a dalt, hála Istenemnek! 
ABA-M: Gyanítom én is, és fogom követni. 

Csak az a vég! — csak azt tudnám 
[feledni! -

AZ ÜR: Mondottam ember: küzdj' és bízva 
[bizzál! 

VÉGE 
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Erzsébet-körút 7 

M i n d e n u t a z á s i ü g y b e n m ^ v ä s I t I Ä 2 ! 
(Erzsébet-körút 7 sz.) mely készséggel áll rendelkezésére. — P r o s p e k t u s o k v i d é k r e is. 

ENKELHARDTNÉ kozmetikája 
Modern, elismert ! Árait leszállította 
Bérletrendszer Tanítvány kiképzés 
VÁCI-UTCA 11 b, FÉLEMELKT 2 

Telefon : 87-4-25 

â Hangszerek, 
Zongorák, 
Gramofonok, 
lemezek 

mindig legolcsóbban nagy választ ikban mtm « « I 

Budapest, 
VI.. Király-n. 58 

B u d a i k u t y a f ű r d ő 
H i g i é n i k u s 
fürösztés,nyírás, 

fertőtlenítés. 
Szakszerű trlm-
melés. Idomítás. 
Mérsékelt árú 
bérletrendszer 

Drótszőrű foxlk, 
aireíal* terrierek' 

két terrierek, szálkásszörű tacs!  
ók eladók. II., Margit-kőrút 56 
(Cyklop ház) Telefon : 52-7-61 

Szépségápolás Mme Szeizlog 
35 éve fenálló intézetében 

IV., Régi posta-utca 12. II. 3. 
, Te le fon : 8 -̂5-3/ szám. 

Szemölcsírtást, szőrtelen ítést 
legbiztosabban végzllnk I 

Bányász Márta kozmetika 
IV., Vem PáW-oha 1«. Telelőn : 85-4-20 

V., Báthorv-utca 15 Tel«!« : 29-0-40 
S Z É P S É G Á P O L Á S 
Tanitványhllcépzés, QiarikewKs 

I N G V E N S Z E R B I E M 
ágyánál, asztalánál és bárhol szük-
séges villanyvilágítását, ha a szere-
lési és egyéb munkálatokat nálam 
rendeli meg. Aczél Ede praciziós mű-
szerész és szerelő műhelye, VU.,  
Klauzál-tér 13, Dob-utca 45. Alapítva: 1*10 

noRii jozser 
műbútorasztalos é s kárpitos 
BUDAPEST, v., LifXt-ksrft 4 

István Király szálló 
lliiaupest, VI., I'odmaulrzky-u. 8. 

Távi ra t i cím : 
l lo te l i s t , B u d a p e s t . 

Telefon : 20-2-43, 29-4-34. 
Hónapos szobái 

«0.—, 80.—. 
100.— P. 

Meghívjuk e héten 
Schwarz Artúr 

Eisenstadt  
előfizetőnket 

három nap ra 
. Budapes t r e és 

fe lkér jük , hogy 
megérkezésének 

£>ntos idejét a 
_ ágával közölni 

szíveskedjék 

SzemfHszedés gyorsan, 
ál, olcsón. — «Szemfel-
ze(lö»-üzem, Akácfa-utca 
1. (Király-utcánál . ) 

îeu iuû nu xzútöi1 
V, K o s s u t h L a j o s - u t c a A  
Kosztüm, F a ç o n A r 
KRuh"y' 2 5 p-t«i 4 0 - i g 

külföldi hölgyek tökéletes koz-
let ikai kiképzést nyernek a 

legrövidebb idö alatt. 

>r. K ö r n e r n é kozmetikában, 
'eréz-körút t a . Tel . : U-0-18 

P H Ö N I X k u t y a f U r d S 
ó s n a v e l S I n t é x e t 

Szakszerű t r immelés , kiképzés. 
Drótszörü foxterrier kölykök 
kaphatók elsőrangú tenyésztőtől. 
Féregmeutesi tés . nyi rás és für-
detés. Pbönix-u. 2, te l . : ICS--56. 

ATHENAEUM NYOMDA BT. BUDAPEST. NYOMDAIGAZGATÓ: WÓZNER I. 



L HUGÓ 

ulfam 
Puder 1 Shamp 

zsíros, pattanásos archoz zsíros hajhoz, korpás fejbffrhSz 


