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Az Ember tragédiája egykor és most 
Irta : HEVESI SÁNDOR 

1. A nagy lépés 
Jövő szeptemberben lesz negyven esz-

tendeje, hogy az „Ember t ragédiá ja" be-
muta tás ra került a Nemzeti Sz ínházban , 
amelynek akkor még közös ha j l éka volt 
a z Operával . A Tragédiát, ahogy ma 

1 már á l ta lában nevezik, Paulay Ede al-
ka lmaz ta szinre s mint minden nagysza-
bású kísérletezőnek és próbálkozónak, 
neki is sok kételke-
déssel és kishitüség-
gel kellett megbir-
kóznia. 

Az „Ember tragé-
d i á j a " már husz éve 
forgott k ö z k é z e n , 
de Podmaniczky Fri-
gyes, az állami szín-
h á z akkori inten-
d á n s a csakis Pau lav 
Ede személye ked-
véért ment bele a 
vál la lkozásba , ame-
lyet kockáza tosnak , 
sőt ki látá«talannak 
itélt. Azt hitte, hogy 
pár e lőadás u ' án az 
„Ember t ragédiája" 
vissza fog kerülni 
a művelt csa ládok 
a s z t a l á r « , ahová 
való s hogy nem 
sajnál t pár ezer fo-
rintot a nagyszabású 
mű költségeire, csakis Pau lay Ede ér-
demeinek tudható be, akinek, mint a 
Nemzeti Színház u j jáa lkolójának, ebben 
a z esetben nem mondhatot t nemet. 

Pau lay kísérlete fényesen bevált — 
merészsége gyönyörűen igazolódott. Az 
„Ember t ragédiá ja" a Nemzeti Színház 
magyar műsorának legnépszerűbb da-

- r ab j ává lett. Sem Katona , sem Teleki, 
sem Szigligeti, sem Csikv d rámái nem 
állták a versenyt e misztériummal, e 

d rámai költeménnyel, amelyet geniális 
szerzője nem is szánt sz ínpadra s amely 
sok helvütt annyi ra túlnő minden szín-
pad méretein és minden já téklehe 'őség 
korlátain, hogy a legnagyobb rendezői 
és színészi készség is e lmarad mögötte. 

Pau laynak az akkori és a későbbi 
kritika is szemére vetette, hogy sokat 
törölt, sokat csonkított, nem egyszer az 

értelem rovására , s 
ha ebben a gáncs-
b a n van is igazság, 
ez semmit sem von-
hatott le sem Paulay 
érdeméből, sem a köl-
temény hatásából . 

Az „Ember tragé-
d i á j á é n a k színpadi 
népszerűsége eszten-
dőről-esztendőre fo-
kozódott, közönsége 
folyton gyarapodott , 
a színházi e lőadá-
sok még j o b b a n 
népszerűsítették a 
könyvet, s a könyv 
mésr jobban felkel-
tette az érdeklődést 
a színpadi produk-
ciói. iránt, a Budai 
Színkörben K r e -
c s á n y i már több, 
mint h u s z é v v e l 
ezelőtt s o r o z a t o s 

e lőadásokban hozhat ta szinre, a Nép-
szinház-Vigoperában 1908. év nyarán 
kánikulai forróságban tele házaka t von-
zo t és szinte csodálatos , hogy az utolsó 
évek alatt oly r o h a m o s a n föllendült 
vállalkozói kedv nem hozott létre olyan 
színházat , amely első esztendejét csakis 
az Ember tragédiájára a lapi 'ot ta volna. 
Annyi bizonyos, hogy a legnagyobb 
sz ínházat meg lehetett volna tölteni vele 
egy esztendeig. 
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Az Ember t ragédiá jának eddigi e 'ő 
a d á s a i j obbá ra mind az első nagy lé-
pés n y o m á b a n mozogtak. Amikor 1908-
ban a Népszir iház-Vigoperában rendez-
tem a Tragédiát — lényegesen csak a 
londoni jelenetben térhettem el Pau lay 
szövegkönyvétől, mert a hires Ester-
házy-féle díszletek (amelyek több, mint 
harminc évvel ezelőtt 40.000 forint költ-
séggel készültek a bécsi bemuta tóra s 
melyeket akkor iban Máder igazgató a 
debreceni színháztól vett kölcsön) telje-
sen Pau lay szövegkönyvéhez simultak s 
nem is engedtek meg lényegesebb el-
térést. 

2. Negyven év — nagy idő 
Negyven év mindenképpen nagy idő — s 

a színpadi rendezés fejlődésében még annál 
is nagyobb. Ha most a Nemzeti Színház uj 
előadásában eltérünk az eredeti szinrealkal-
mazástót — ennek több rendbeli oka van. 
Amikor Paulay Ede negyven esztendővel ez-
előtt vitte színpadra a magyar irodalomnak 
ez egyik legnagyobb világirodalmi értékét : 
számolnia kellett azzal, hogy a kísérlet koc-
kázatos, — tehát érthető, ha mindent elkö-
vetett a színpadi hatás és a siker érdekében. 
Ez volt az oka annak, hogy három olyan 

Az „Ember tragédiája" premiérjcnek syinlepja 

rendbeli változtatást eszközölt a Tragédián,, 
amelyeket ma — negyven esztendő után — 
már nem lehetne megokolni és védeni. 

Az egyik változtatás az, amelyet röviden 
a Marseillaise-ügynek lehet nevezni s amely-
nek ma már politikai méregfogai is nőttek. 
Köztudomásu dolog, hogy Madách költemé-
nyében a francia forradalom Kepler álma. 
Abban a pillanatban, amikor Danton fejére 
lezuhan a guillolin, Lucifer Kepler vállára üt 
e szókkal : 

Ezúttal a nyakazás elmarad. 
A guillotine lezuhanása tehát egy a Lucifer 

mozdulatával. Már most — ugy látszik — a 
próbák folyamán kiderült, hogy a francia 
forradalmat leghatásosabban ugy lehetne be-
fejezni, ha a kórus és zenekar a Marseillaiset 
adná elő. Tény az, hogy az Ember tragédiája 
előadásának legzajosabb hatású részlete ez 
az énekelt Marseillaise volt. 1890-ben magam 
is tanuja voltam, hogy a dalt megismételtet-
ték s utána vasfüggönyt eresztettek. (Somló 
igazgatása alatt visszatért a színház Madách 
eredeti szövegéhez és sokáig ugy is játszot-
ták az Ember trtgédiáját, hogy a forradalmat 
a két Kepler-jelenet közé ékelték ; utóbb me-
gint előkerült a Paulay-verzió, de a Marseil-
laise éneklését már a háború első évében 
elhagyták). 

A „Marseillaise" éneklése az Ember tra-
gédiájában merő betét, amelyet negyven évvel MAHACH k»zra!a 
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ezelőtt teljesen indokolt a színpadi siker 
bizonytalansága. Ma — a tragédia 371-ik elő-
adása után — ez a betét csak otromba 
művészietlenség volna. 

Hasonlóképpen a londoni jelenetet nem-
csak Madách szövegével és jelenetezése sze-
rint lehet eljátszani. Paulay akkoriban még 
attól is féltette a londoni jelenetet, hogv na-
gyon hasonlónak fogják találni a Faust meg-
felelő jeleneléhez. 

Ma ez az aggodalom teljesen fölösleges. 
Aki még nem tudja — Voinovich gyönyörű 

Madách könyvébe 1 (amely mindenképpen méltó 
a nagyszerű költeményhez) megtudhatja, hogy 
éppen a londoni jelenetben sok dolog hason-
lít külsőleg a Faustbeli jelenethez — de bel-
sőleg nincs semmi rokonság. Madách tanult 
Goelhetől, de a fontos dolgok mind belőle fa-
kadlak. A londoni jelenet — nagyszerű rajza 
a vásárnak, a modern életnek, amelyben min-
den eladó, — művészet, nő, tudomány — 
am^lv ezúttal kerül először színre ugy, ahogy 
Madách megírta. 

A harmadik lényeges változtatás, amelyet 

Aug. 18. Elolvastam a színpadon az 
„Ember tragédiájá"-t. Nagy hatást tett. 

21. Kedd. 9 lh kezdtem el az „Ember 
tragédiája"-nak első próbáját. 

Szept. 2. Vasárnap. Erkel Gyula je-
lentette, hogy készen van az „Ember 
tragédiája" zenéjével. 

11. Kedd. Már kezd alakot ölteni. Az 
előadók is el vannak ragadtatva. Nagy 
sikert remélek. 

15. Szombat. 10-kor az első nagy fő-
próba. Mindinkább bizom a sikerben. 

16. Vasárnap. 10-kor olvastam a Pe-
tőfi-társaság ülésén az „Em-
ber tragédiája a színpadon,, 
cimü ismertetésemet. Nagy 
volt a külső hatás. Majd 
meglátom, mit írnak a la-
pok. Énnekem, mint igaz-
gatónak volt érdekemben e 
felolvasás, hogy foglalkozzék 
vele a közönség és irodalom, 
és azt hiszem, e célomat el 
is értem. 

17. Péntek. Próba után vé-
geztem Jászaival az „Ember 
tragédiája"-ra nézve. 500 fo-
rintot ígértem neki az öltö-
zetekre. Meg van elégedve. 

20. Csütörtök. 10*12 órakor a színpadon 
összegyűjtöttem a karokat és megdicsér-
tem a tegnapi jelmezes próbáért. Igen 
jól esett nekik. Megéljeneztek. A pénz-
tárnál ezalatt kapkodták holnapra a je-
gyeket. Nem volt nyugtom sehol ; nagyon 
izgatott voltam a holnapi előadás miatt. 

21. Péntek. Rám virradt végre a nagy 
nap. Jártam, keltem egész délelőtt, nem 
volt nyugtom. Végignéztem !az öltözők-
ben az összes ruházatot. Délben Gyulai 
volt nálam. 6 Va órakor megkezdődött a 
nyitány. Telt ház, gyönyörű közönség-
mindenki arcán a várakozás és kiván-

PlUr.AY EDE 

csiság izgatottsága. A nyitány hosszú 
és fárasztó volt. Végre felment a füg-
göny, a három előjátéki kép roppant 
hatást idézett elő. Az egész ház tapsolt 
és hívott, végre kimentem, kétszer egy-
másután. A siker el volt döntve és kép-
ről-képre fokozódott. A párisi jelenet 
után egy kis zavart okozott, hogy a 
függönyt nem eresztették le. A sugó té-
vedése volt. De a közönség nem vette 
észre, oly nagy volt a Marseillaise ha-
tása, mely végig megmaradt ugyan, de 
a későbbi képek már nem nyújtanak 

alkalmat a kitörésekre, mint 
az előbbiek. Az „Ember tra-
gédiája" hatalmasan sike-
rült. Előadás után bankettet 
rendeztek az írók tiszteletemre. 
— Jelen voltak : Podmaniczky, 
Gyulai, Beöthy Zsolt, Vad-
nay, Győri, Visi, Bartók. Mik-
száth, Csiky, Ábrányi Kornél 
és Emil, Rákosi, Kárffy, Szép-
faludi. Újházi, Bercsényi, Gye-
nes, Vízvári, Főidényi, Be-
nedek 

22. Szombat. A színház-
hoz mentem, de nem dol-
goztam semmit. A lapokat 

olvastam el. Általában meg lehetek elé-
gedve a kritikával. Kaptam több üdvözlő 
levelet, többek közi Türrtől. 

25. Kedd. Némely lap az „Ember 
tragédiája" scenirozását egyik-másik 
képben máskép szerette volna. Elhiszem. 
Nekem is fájt, amit kihúztam belőle. De 
hogy adhattam volna az egészet ? Hogy 
más egyebet húzott volna ki, mint én, 
azt is megengedem. A hány fej, annyi 
vélemény. De én maradok abban a 
meggyőződésben, hogy. jól szceniroztam 
és jól rendeztem. 

RÉSZLETEK PAULAY EDE NAPLÓJÁBÓL 



4 SZÍNHÁZI ÉLET 

Paulay a mű színpadi sikerének 
érdekében föltétlenül szükséges-
nek tartott : az Űrben való re-
pülés mellőzése. Az Űrben való 
jelenetnek kétségkívül olyan szin 
padi nehézségei vannak, amely 
az úgynevezett illúziót eleve ki-
zárják. Csillagvilágok ezreit, a 
forgó föld egy szeletét, a Föld 
szellemének alakját, Ádám és 
Lucifer gyors repülését a színpa-
don helyesen feltüntetni teljesség-
gel lehetetlen. De még ennél is 
lehetetlenebb kihagyni a jelene-
tet. Somló igazgatása alatt ezt 
a jelenetet is fölvette a színház, 
utóbb megint elhagyta. Hogy a 
színpad e jelenetben mindent 
csak jelez : nem nagy baj, itt 
Ádám és Lucifer beszédje, s a 
Föld szellemének megnyilat-
kozása a fontos és lényeges. Nem a gépeze-
ten van itt a hangsúly, hanem az igén. Az 
Ember tragédiája gondolati, bölcseimi költe-
mény, amelynek gondolati magvét kihalatni 
az előadásból nem szabad. E jelenet nélkül 
az Ember tragédiája csonka s a végső meg-
oldás előkészítetlen. 

Van azonkívül még valami, ami negyven 
esztendő óta nagyot, igen nagyot változott — 
s ez a rendezői művészet. A nyolcvanas 
években egész Európában a meiningenizmus 
uralkodott, vagyis az a színpadi stilus, amely 
minden problémának megoldását a történelmi 
hűségben és pontosságban kereste. A legtöbb 
inspirációt Schillerből merítették, Schilleren 
keresztül nézték és formálták Shakespearet, 
akinek történelmi darabjaiban a tömeget sok-
kal hangosabb és aktívabb tényezővé tették, 
mint Shakespeare valaha is képzelte. De a 
meiningeniek sok ujat és jót is hoztak, di-
vatot és stílust szabtak az európai színpadik-
nak s Paulay Ede— ezt dicséretére mondom 

. . . A PARADICSOMON K'VÜL 
„Az ember tragédiája" t 'j díszletei 

. . . EGYPTOMBAN 
.Az ember tragédiája uj díszletei 

— aki eleven érzékkel szívott fel minden 
életrevaló eszmét — az Ember tragédiáját — 
a meinigeníek hatása alatt elkalmazla színre. 
Meghódolt a történelem ígéretének, amire a 
Tragédia igazán csábító alkalom volt s min-
den egyes képre erős történelmi bélyeget nyo-
mott. Talán igaza is volt, semmiesetre sem 
ehetett máskép. 

3. Az Ember tragédiája nem 
történelem, hanem vizió 

Csakhogy éppen az Ember tragédiája volt 
az a mű, amelynek az eres történelmi be-
állítás talán inkább ártott, mint használt, — 
ha nem is eleinte, de később mindenesetre. 
Nyilvánvaló, hogy mennél erősebb és pon-
tosabb történelmi karaktert adunk színpadon 
az egyes képeknek, annál inkább szétesik a 
költemény szines mozaikokra. A költemény-
nek egységet csakis Ádám öntudata ád, az 
ő feleszmélései, ébredése, halkuló vagy erő-

södő eszmélete. 
Az Ember tragédiájának egyes 

képei nem korképek, hanem 
álomképek, amelyeknek témája 
egy-egy történelmi korszak. E 
jelenetek víziószerű sűrítések, a 
melyeknek tömör, villanó drámai-
sága páratlan az egész világiro-
dalomban— samelyeknek páiját 
Faustban is hiába keresnők. 
Ádám Lucifer sugallatára ál-
modja végig az egész történei 
met, de ezek a képek nem a 
történelmi hűségnek Jegyében ál-
lanak, hanem az Űr a Lucifer 
harcának a jegyében, amely har-
cot az örök Jó s az örök Rossz 
Ádám lelkében vívják meg." A 
képek tehát inkább álomsze-
rüek, mint történelmiek, inkább 
szimbolikusak, mintvalóságosak, 
víziók és nem realitások. 



7 SZÍNHÁZI É L E T 

. . . RÓMAI CSARNOK 
„Az ember tragédiája" uj díszletei 

4. Lucifer nem Mefisztó 
Ehhez képest az uj előadásban már a ki-

indulás megváltozik. Az Ember tragédiáját 
eddig ugy adták, hogy a mennyekben Lucifer 
külön állott az angyaloktól, mintha már meg-
történt volna a meghasonlás az Ur között s 
közte. Madáchnál nem igy van. Közvetlenül 
a teremtés után 'a gép forog, az Alkotó pihen), 
főangyalok, az Úr trónja tövében állanak a 
Lucifer is közöttük. Ö is éppen olyan angyal, 
mint Gábor, Mihály és Rafael (ez Madách 
instrukciója). A főangyalok sorban magasz-
talják a Teremtőt s egymás utín térdre borul-
nak előtte. Most Luciferre kerül a sor, de ő 
hallgat, sem szóval, sem térdhajtással nem 
dicséri az Ural, sőt szembeszáll vele, mint 
a tagadás szelleme, mint a nagy Nemnek és 
Nemlétnek az ura, akit a Teremtőnek ma-
gának le kellelt küzdenie éppen a teremtés-
nek. Most történik csak meg a szakadás, — 
most nyilik meg a nagy, drámai örvény s 
Lucifert kitagadja és kilöki az ur a menny-
országból, mely szörnyű sóhaj-
jal csukódik össze a lázadó an-
gyal mögött, aki elveszti szár-
nyait és a paradicsom kígyójává 
lesz. hogy megejtse Ádámot és 
Évát, annak a két fiúnak,a segít-
ségével, amelyeket az Ur neki 
ajándékozott, amikor a mennyek-
ből kitaszította. Hogy a szinpad 
eddig nem ezt az ördögöt' a Ma-
dách Luciferjét adta, hanem a 
mennyország egy sarkában kü-
lön álló, veresen izzó sátánt — 
ennek oka, hogy Lucifert Me-
fisztónak érezték, a Goethe meny-
nyei prológusára gondoltak, ho-
lott Madách mennyei prológusa 
megint csak külsőleg hasonlít a 
német költő prológusához, nagy-
szerűbb és drámaibb, s Lucifer 
olyan, amilyennek Zichy az illusztrációjában 
feltünteli. 

5. A mű egysége : 
Ádám. A rendezői 
é s szinészi probléma 

A történeti képsorozatnak ab-
zolut drámai egységét és igy 

színpadi lehetőségét is Madách-
nak az a geniális és finom és 
következetes művészi és költői 
intuíciója biztosítja, hogy az 
egyes történelmi maszkok mű1 

vészi, egyéni költői kialakulása 
mellett Ádám sohasem veszti el 
a maga énjét. Fáraó és egy-
úttal Ádám, Seraiolus és egyút-
tal Ádám, Danton és mégis 
Ádám. — Éva nem álmodik 
öntudatosan, ő minden kép-

ben más aldk s igy a dráma teljesen 
Ádámban koncentrálódik. Vannak pillanatok 
az Ember tragédiájában, amikor a maszk 
alól igazán drámai erővel villan elő Ádám 
arca. (Sergiolus ; Miltiades a halál előtt. 
Tankréd utolsó beszédje, Falanszter stb.) 
Ezeket a szinte kísérteties pillanatokat a szin-
pad eddig meglehetősen elhanyagolta a gon-
dolati világosság és a drámai hatás rová-
sára. Ezeken a válságos pontokon színész-
nek és rendezőnek össze kell fogniok, hogy 
a költő a maga igazához jusson. Ezért is 
nem szabad Ádámnak különböző jellemzetes 
parókákkal elváltoztatnia arcát. Ugyanannak 
a paradicsomi arcnak kell öregednie és meg-
vénülnie előttünk. Föleszmélése, ébredése 
mindenkor egy-egy drámai csúcspont, jelen-
tős állomás, az emberiség küzdelmes utján, 
a folyton lelkesülő, folyton kiábránduló, Is-
tentől elhajló, meg hozzá visszaforduló Em-
ber hatalmas és egységes küzdelme ez, 
amelynek során — éppen a kihagyott és most 
visszaállított Ur-jelenetben jut Ádám ahhoz 
a megismeréshez, amely a legmodernebb 
gondolat is egyúttal, hogy az élet célja a 

. . . GRÈVE PIACA 
.Az ember tragédiája" uj díszletei 
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küzdés maga. Sokféle maszkot vett föl, míg 
ehhez az egy megismeréshez eljutott, de 
minden fölvett alakja csak ut és eszköz 
ehhez az igazsághoz. Az Ember tragédiája 
tehát nem történelmi panoráma: hanem az 
Ember drámája. 

6. A szimbolikus szinek 
és a színek szimbolikája 

A mai rendező-
nek tehát végleg 
szakítania kell a 
meiningenizmussal, 
amelynek egykori 
jelentőségét és jó-
tékony hatását a 
legnagyobb reve-
renciával ismeri el 
egyébként. (Csak 
abba nem mehet 
bele, hogy a meinin-
genizmusba, mint 
régi sajtba belera-
gadt egy-egy kukac, 
ma is valóságot kö-
veteljen az álom és 
nyers naturalizmust 
a tiszta stilus he-
lyett.) 

Az egves 
szinek tehát 
nem a törté-
nelmi képek 
i g a z s á g á t 

igénylik, hanem bizonyos törté.ielmi korok 
szuggesztióját adják egyszerűsített formákon 
és színeken keresztül. A helyesen izolált 
színeknek itt nagy jelentőségük és értékük 
van. Az uj előadásban Egyptom sárga meg 
kék, Athén fehér, Róma fehér, bibor meg 
arany, Bizánc kék meg arany s a bennelevő 
csoportok ravennai mozaikokra emlékeztet-
nek, mig a forradalom amelyet Kepler italos 

A paradicsomban 

A mennyekben 

mámorában lát, pi-
ros és fekete színek-
ben ég . . . Idáig a 
szinek is korlátozot-
tak és kölöUek, de 
Londonban, a sza-
bad verseny ottho-
nában, minden szin 
felszabadult és a 
Tragédia folyamán 
először jelentkezik 
a tarkaság, hogy 
aztán a falanszter 
ezüstszürke alumi-
nium-ke r e t é b e n 

és feloldódjék egy 
megszüntet minden 

A paradicsom előtt 
.Az ember tragédiája" régi díszletei 

minden szin eltűnjék 
lilaszürkében, amely 
különbséget és minden egyéniséget. 

Históriai hűség, archaeologiai pontosság he-
lyett tehát viziót akar adni a színpad, szim-
bolikus összefoglalást, színekben és formák* 
ban való sűrítést, amire maga a költő utal 
folyton a szövegében. Madáchnál sokszor 
pillanatok alait történnek-fordulnak a dolgok. 

Ezért néhol Madách igénytelen és szerény 
utasítását fel kell vinni Madách koncepció-
jához. A nagy költő és gondolkodó nem 
számolt a színpaddal, de a színpadnak annál 
inkább számolnia kell vele. Hogy egy példát 
említsek, a római jelenetben Madách utasí-
tása szerint Péter apostol a halottvivők tö-
megéből lép ki s az eddigi előadásokban 
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hátul jelent meg, egyszerű ruhában. Itt a je-
lenet többet követel. Maga a keresztény-
ség jelenik meg itt, a világot elítélő és a 
világot megváltó uj eszme. Az apostol most 
nem hátul, nem elszigetelve jelenik meg, nem 
szürkén és igénytelenül, hanem egyszerre 
meied föl a dőzsölök között. 

7. A nép, mint szimbolikus tömeg 
• Negyven évvel ezelőtt a meiníngeníek közép-
eurppaszerte nagy hatást értek el azzal, hogy 

JÁSZAI MARI - mint f.VA 
Az ember tragédiája premierjén 

SZÍNHÁZI E L E T 

az úgynevezett némaszemélyzetet megszólal-
tatták. Hangot adtak azoknak, akik eddig 
hangtalanok voltak. Technikájuk az volt, 
hogy a népet csoportokra osztották, a cso-
portokat külön vezetőkre bizták és az egyes 
csoportok a vezetők szavait és mozdulatait 
ismételték A színpadi tömegnek ez organi-
zálása nagyszerűen hatott, amíg uj volt, amíg 
el nem kopott, amig ki nem merült és-ki nem 
ürült, szóval amig azzá a sablonná nem fa-
kult, amelyet ma is láthatunk Julius Caesar-
előadásokon, ahol Antonius nagyszerű reto-
rikai remekét állandóan a tömeg üvöltései 
szaggatják rongyokká és foszlányokká". 

Azóta természetesen rájött a világ — leg-
utóbb a szinDadi világ — hogy a tömeg-
nek nemcsak hangja van s a kar- és ököl-
rázáson kivül egyéb tömegmozdulatok is el-
képzelhetők. Sőt rájöttünk arra is, hogy a 
tömeg helyesen egybefoglalható, hogy drámai-
lag egységes lehet, anélkül, hogy kórusszerűen 
egyhangúnak és merevnek kellene lennie Az 
Ember tragédiája szempontjából e kérdés 
különösképpen fontos, mert hiszen Madách-
nál a nép, a tömeg, a sokaság, a csőcselék 
külön lény — nagy dramatis persona, amely 
szemben áll Ádámmal, amelyben Ádám min-
den ideálja beszennyeződik, elkorcsosul, 
megsemmisül. 

A néptömeg egységesítése legelőször is ugy 
történik, hogy a nép ruhája teljesen egyforma. 
Ez irreálisabbá, álomszerűbbé, fantasztiku-
sabbá is teszi a tömeget s természetesen 
összetartozóbbá. Minden mozdulata, rezdü-
lése, megnyilatkozása könnyebben harmoni-
zálható. A tömeg először Athénben lép föl, 
mint a „kompakt majoritás". Előszóra piacon 
látjuk egy csomóban gubbasztva, mozdulat-
lanul. Lassankint megmozdul mint egy ször-
nyeteg, amely először csak nyújtózkodik, ásit, 
gyomra korgását érzi s végül már karmait 
mutogatja. Ahogy aztán a demagóg ezt a 
lomha tömeget felzaklatja, Miltiadesre uszítja, 
megvadítja és végül vérengzésbe kergeti : ez 
a menete az athéni színnek. A csürhe, amelyet 
Fáraó felszabadított, fejét veszi Miltiadesnek. 

Milyen más az a tömeg Bizáncban, az 
orlhudox rend uralma atatt, a háborúktól és 
rablásoktól megviselve és megfélemlítve. 
Bujkálnak suttognak, osonnak, senkinek sem 
mernek a szemébe nézni, a meghunyászko-
dás és alázat minden félszegsége van rajtuk. 
Ez is egység — de milyen más, mint az 
athéni. 

A francia forradalomban az a tömeg tel-
jesen kifutja formáját és — vadállattá válik. 
Itt is inkább a vigyorgó vérszomj van he-
lyén, mint az éktelen és kifejezéstelen kia-
bálás. Valami ismétlődés van itt — ha visz-
szagondolunk az athéni jelenetre, — de ez 
sohasem ártott a műnek. 

Londonban a tömeg feloldódik, egysége 
széttörik (külön vannak a munkások, kato-
nák, mesterlegények, munkaadók stb. stb.) 
de a falanszterben megint előkerül a tömeg 
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dalmi vagy tán ellenforradalmi erő tör ki 
abban a döntő pillanatban s az egész fa-
lansztert megbontja. Ádám drámájának is 
Éva anyasága lesz az utolsó szinben — 
a döntő fordulata. 

8. A szimbolikus szereposztás 
Még egy fontos momentum van, amelyet 

nem hagyhatok megemlítés nélkül. Az Ember 
tragédiája oly nagy személyzetű darab, hogv 
egy színész mindig több szerepet játszott 
benne. Ezt természetesen a S7inházak, mint 
szükséges rosszat fogták fel, — én ezt szük-
séges jónak látom, mihelyest Madách kon-

cepciója szerint halmozzuk a 
szerepeket s az ő nagyszerű 
történelmi iróniája szerint cso-
portosítunk, — vagyis Ádám-
nak és a tömegnek változásait 
rávelitjük a többi szerepre is. 
Madách gondolata például az 
egyiptomi és athéni szín pár-
huzamossága szerint abban fog-
lalható össze, hogy a tömeg, 
amelyet Fáraó felszabadit, vér-
padra viszi Miltiadést. Ehhez 
képest szinte magától kínál-
kozó és magttól értetődő dolog, 
az, hojy a rabszolgát, aki a 
Fáraónak odakiáltja azt, hogy : 

Alh 

Egyptom 

lőle. A mozdu-
latok gépiesek és 
lankadtak, mint-
ha csak elfakult 
emlékei volná-
nak az egykori 
mozgásnak. Aki-
ben még forr és 
lázong is a régi 
ember : Michel 
Angelo, Plato, 
Cassius — sza-
kadozott és töre-
dezett lények, fe-
lemás természe-
tek, megnyilatko-
zásuk a hamu 
alól fellobbanó 
szikra hatását kelti. Madáchnak 
csudálatos költői intuíciója 
ugyanis ebben a szinben a leg-
főbb hangsúlyt arra veti, hogy 
a legnagyobb férfi ész és férfi 
tehetség is lázongva bár, de el-
helyezkedett az uj rendben, — 
ami az álrendet, a mesterséges 
rendszert szétrobbantja: az anya-
ság ősi ösztöne, amelyet nem 
lehet elfojtani és elnémítani s 
amely mint legnagyobb forra- Róma .Az ember tragédiája" régi díszletei 

az uj rend békóiban, a kommunizmus szab-
ványai között géppé alakítva, masinává ala-
csonyítva. Madách elképzelése a színpadon 
csak ugy valósulhat meg, ha sikerül szín-
padi plasztikéba, mimikai valóságba formálni 
azt a gondolatot, hogy az ember itt csak-
ugyan géppé vált. Az öltözetnek is ehhez 
kell igazodnia, s mig eddigelé a falanszter-
beliek inkább mai rabokhoz hasonlítottak s 
férfiak és nők szürke fegyencruhát hordtak. A 
mostani — lilaszinü — ruhák egybeszabott 
formája úgyszólván csak az arcot hagyja sza-
badon, az arcot, amely szinte fehér, merev, 
minlha az egykori vérkeringés eltűnt volna be-
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Milliók egy miatt — ugyanannak a színész-
nek kell ábrázolnia, aki az első demagógot 
alakítja Athénben, Bizancban ugyanő az eret-
nek, Párisban St. Just, — aki Dantonnál is 
nagyobb forradalmár, mig a falanszterben ő 
a zsarnoki, kegyetlen aggastyán, a kommu-
nista rendnek türelmetlen őre. Madách azt 
mondja Londonban, hogy a tudomány eladta 
magút, nyeglévé lett, hogy megélhessen, te-
hát a londoni nyeglében az a szinész tér 
vissza, aki Prágában, mint Kepler tanítványa 
a legnagyobb tudományszomjjal és ideáliz-
mussal vágott neki a búvárkodásnak. A római 
Catulus tér vissza Borbála csábítójában. 

9. Végszó és vallomás 
Ha talán ezek a vázlatos, megjegyzések 

lulcsigázott várakozást keltenének, melyeket 
az előadás nem tud mindenben kielégíteni : 
emlékeztetnem kell a közönséget arra, hogy a 
Madách-centennáriumot Csonka-Magyarország 
Nemzeti Színháza ünnepeli meg, nem is a 
saját épületében s hogy a Tragédiának tel-
jesen egységes uj berendezése és kiállítása 
olyan színpadi fölszerelést s olyan költség-
befektetést igényelne, amelyre nem is lehe-
tett, nem is lett volna szabad elszánnunk ma-
gunkat. Sok jóakarattal, buzgósággal, lele-
ménnyel kellett pótolnunk azt is, ami az 
anyagiakból hiányzott. Mi hisszük, hogy azért 

KISS FERENC 
(Tankréd) 

Nemzeti Színház — Az ember tragédiája : tArwe/o felv.l 

PAULAY ERZSI 
(Éva) 

Nemzeti S7inbéz — Az ember tragédiája 
(Ange/O fot.) 

méltó körUösben is jelenünk a centennáriumon, 
amelynél nagyobb ünnepe a Nemzeti Szín-
háznak alig lehet, s amelyet lelkünk teljes 
áhítatával s művészi tudásunk legjavával ké-
szítettünk elő. 

MADÁCH. 
Ki vagy, ki küldött és hová ragadsz, 
Mi végtelenbe lendül szárnyalásod ? 
Mi néked üdv, az nékünk kárhozat, 
Mi elveszítjük benned a világot 
Es mégis vágyunk fájón és epedve, 
Mint forró csókot vakmerő ajak. 
Hozsána néked, Eszme ! 

Te tanítottál, a Te szavad intett, 
Hogy nem csak vagyunk, de kell, hogy 

Hegyünk, 
Ha elvesztettük ingatag hitünket, 
Te benned ujat, szebbet lelhetünk, 
S kinek vágya az ingoványba tévedt, 
Te visszahoztad uj életre azt. 
Erő, hozsána néked ! 

Akit érezni nem tanított senki, 
Boldog, mert tőled tanulhatta meg. 
Szeretünk félni és félünk szeretni. 
A férfi és nő örök sorsa ez. 
A tiszta érzés örök, szent valót ád, 
S e szent érzésen épül a világ. 
Hozsána néked, Jóság ! 

KUNOSSY JÁNOS 
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„Az ember tra 
Goethe Faustjának számtalan alakban és 

legkülönbözőbb időkben jelentkező zenei 
megjelenítéseivel szemben Madách Imre 
hatalmas drámai költeménye : „Az ember 
tragédiája", egész csodálatosan, nem volt 
hatással a zeneszerzőkre. 

A zene csak akkor kezdett szerepet ját-
szani „Az emDer tragédiájáéval kapcsolat-
ban, amikor a nyolcvanas évek elején 
Puulciy Ede szinre alkalmazta Madách drámai 
költeményét. Paulay igen helyes érzékkel 
tudta, hogy a drámának színpadi megjelení-
téséhez múlhatatlanul szükséges a kísérőzene, 
vannak jelenetek, amelyeknél a zenei aláfestés 
ép ugy nélkülözhetetlen kellék, mint a diszlet 
vagy a világítási effektus. Megbízta tehát 
Erkel Ferencet, a Nemzeti Színház nagyszerű 
karnagyá', a kísérőzene megkomponálásával. 

Ezzel a zenével játsszák évtizedek óta a 
Nemzeti Színházban „Az ember tragédiájá"-t, 
amelynek azonban ujabban, elkészült komoly, 
műyészi értékű kísérőzenéje. Mikor az uj 
Nemzeti Színház építését elhatározták, Tóth 
Imre, a színház akkori igazgatója megbízta 
Buttykay Ákost, hogv írjon kísérőzenét Ma-
dách drámai költeményéhez. Az volt a terv, 
hogy az uj színház megnyitási ünnepén ezzel 
a kísérőzenével adják elő „Az ember tragé-
d iá jáé t . 

A színház építkezése a közbejött háború, 
« megváltozott gazdasági viszonyok követ-
keztében elmaradt, Buttykay Ákos azonban 
elkészült munkájával, amelynek néhány rész-
ielét már 1918-ban a Filharmóniai Társaság 
is bemulatta egyik hangversenyén. Buttykay 

édiája" zenéje 
müve részben aláfestő, részben az egyes 
képek közti szüneteket kitöltő zene, amely 
a színpadi akcióval párhuzamosan haladó 
részekben illusztráció szerepét játssza és szi-
gorúan végszókhoz kapcsolódik. A nyitányon 
és a drámát cselekményt kisérő vagy az 
egyes jéleneteket áthidaló részeken kivül 
kórusok, sőt a római jelenetben magánének 
is alkotják Buttykay érdekes, előadásra váró, 
müvét, amely jóval nagyobb szerepet köve-
tel a z.nének Madách színpadra vitt drámai 
költeményében, mint Erkelé. Buttykay nem 
Programm szimfóniának fogta fel művét, ha-
nem kísérőzenéjében kizárólag szubjektív ér-
zéseinek ad kifejezést. Zenekara azokat a 
primér hangulatokat vetíti ki, amelyeket „Az 
ember tragédiája" olvasása a zeneszerzőben 
fölkeltett. Nincsenek a pariiturában vezér-
motivumok, csak egy gyakran visszatérő ze-
nei frázisa van a költemény alapgondolatá-
nak, a küzdelem hiábavalóságának hangoz-
ta tására. És itt-ott gúnyosan dacos szólam 
cikkázik végig a zenekaron : Lucifernek, a 
tagadas szellemének kaján mosolya. 

Hevesi Sándor szerette volna a centenná-
rium alkalmából „Az ember tragédiáj£"-t 
Buttykay uj kísérőzenéjével előadni, de a 
Nemzeti Színházban, fájdalom, nincs hely 
akkora zenekar elhelyezésére, amekkorát a 
partitura megkövetel. A nyilvánosság elé 
tehát egyelőre nem kerül az uj kísérőzene, 
de valószínű, hogy mint annak idején Wei-
ner Leó kísérőzenéje a „Csongor és Tündé"-
hez, Buttykayé is az Operaházban rendezendő 
előadás keretében fog először felcsendülni. 
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Áldozhatnónk-e szebben Madách emléké-
nek, mini, hogy megemlékezünk azokról a 
régiekről, akik még élnek az Ember tragé-
diája bemutatójának szereplői közül ? 

Nevüket sárgult, avult színlapok őrzik és 
nagyrészt a temető fejfája. Vannak olyanok 
is, akik csöndes vidéki remeteségükben talán 
még az újság betűiből sem olvassák ki, hogy 
ünnep van, nagy ünnep, olyan ünnep, amely 
nekik is ünnepük. De varnak olyanok is 
közöttük, kiknek a neve átköltözött fehér és 
rózsaszinlapokra, amelyeken még meg sem 
száradt a nyomdafesték és 
nagybetűsen, feketén hirde-
tik : A Madách-centenárium 
alkalmából. 

Ezeket a színészeket 
színésznőket kerestük fel. 
hogy meséljenek arról a régi 
előadasról és elevenítsenek 
minden emléket, ami a Tra-
gédiához fűződik. 

A Nemzeti Szinhéz kapu-
jában találkoztunk S. Fáy 
Szerenával, aki megengedte, 
hogy hazakísérjük és otthon 
békességes, meleg szobában 
nyilatkozott nekünk. 

— Már harmadik éve vol-
tam akkor a Nemzeti Szín-
háznál, amikor bemutatták 
Madách költeményét. Az 
egyik angyalt játszottam 
benne. Hárman vol-
tunk angyalok abba 
a templomban, ahol 
az a szent templomi 
ünnep lejátszódott. 
Mert tem-
plom volt a 
régi Nem-
zeti Színház 

és templom volt különösen ezen az estén, 
amikor valójában imádkoztunk benne. 

A méltóságos asszony hirtelen felkel, kis 
fehér zsebkendőt kap elő. 

— Ne nézzen most ide, ezt nem szabad 
látnia. Mert zokog a lelkem, ha visszagondo-
lok rá és azután olyan leírhatatlan lelkesedés 
fog el, hogy nem ismerek hozzá hasonlót. 
Pedig két évre rá már Évát játszottam és 
játszottam itt és vidéken évtizedekig, mégis 
a legkedvesehb emlékem ez az este, mikor 
felmage sztosult lelkű, átszellemült angyal 

Tankréd. 

Kepler 

A Marseillaise 
•Az ember tragédiája" régi díszletei 

voltam és nem 
betanult soro-
kat szavaltam, 
hanem őszin-
tén és hittel 
imádkoz'am, 
Összetett kéz-

zel mondja eze-
ket Fáy Sze-
réna, azután 
újra fény csil-
lan meg a sze-
mében és érez-
zük. hogy most 
valami olyat 
fog mondani, 
amiről boldog-

ság beszélnie. 
— j á rmán voltunk an-

gyalok, így mondtam az 
eiőbb, pedig nem is igaz, 
négyen voltunk. A negye-
dik angyal a kulisszák 
mögölt drukkolt lélekzet-
visszafojtva, hogy vájjon 
mi lesz, eltudjuk-e játszani 
a tragédiát, meg tudunk-e 
felelni ennek a nagy-nagy 
feladatnak? Mert ha mind-
nyájunknak több volt ez 
az este, mint első elő-
adás, mi lehetett ez neki, 
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Paulay Edének, az igazgatónknak, aki a lel-
két adta bele a betanításba. Csodás tanító-
mester volt. ugy ragadott magával mindnyá-
junkat. mintha szárnya volna, lay volt ő mind-
nyájunk jótevő angyala, aki azt is ki tudta 
hozni, belőlünk, amit sohnsem hittünk volna 
képességeinkről. Boldogan emlékszem vissza 
ezekre a régi szép időkre, amikor olyan óri-
ásokkal játszhattam együtt, mint Szigeti Jó-

iLondon 

bánik. 

zsef. Nagy Imre és 
olyan ember tanított, 
mini Paulay. Itt 
hozzá kell tennem, 
hogy most olyan em-
bert kaptunk igaz-
gatónknak, aki min-
denben méltó Pau-
lay hoz, aki ép ugy 
tanit, mint ő tanított, 
sosem türelmetlen, 
sohasem ideges és 
mindannyiunkkal a 
legnagyobb szeretettel 
Máris nagyon sokat köszönhe-
tünk Hevesi Sandornak. 

Tóth Imrét, az Országos Szi' 
nészakadémia igazgatóját, aki 
szintén játszott e premiéren, 
József-köruti lakásában keres-
tük föl. 

Könyvei között ült hatalmas 
polc előtt és kezében egy gyö-
nyörű kötetet tartott. Első pil-
lanatra nem sikerült meglátni 
a címlapját mert letette és így 
nyilatkozott : 

— Minden, minden érdem Paulay Edéé. Az ő 
figyelmét ragadta meg Madách hatalmas költemé-
nye és örök értékű volt az a gondolata, hogy 
ezt a gigantikus munkát színpadra alkalmazza, 
betanítsa és előadja, Ő tisztában volt azzal az 
értékkel, amit az Ember tragédiája magában rejt 
és ez meg is becsülte azzal, hogy a legkisebb 
szerepet is a színház ki váló erőivel játszatta. 
Magunkról, illetve magamról nagyon nehéz valamit 

mondanom. Egy gondolattal álltunk Paulay 
mellé, amikor először pendítette meg az 
eszmét. Mikor elbucsuztunk tőle. ismét fel-
vette a könyvét és ekkor sikerült meglátni a 
címet. Aranyos betűkkel ál! rajta : Az Ember 
tragédiája, 

Vis>zatérünk a Nemzeti Színházba. Az 
öltözők folyosóján a nagyasszony haladt 
keresztül. Magábanélyedten, elmerülve ment 

Jászai Mari öltöztetőnője karján 
és mikor félénken köszöntöttük, ezt 
a néhány szót mondta : 

— Örömmel emlékszem vissza 
erre a nagy szerepemre, ami talán 
a legnagyobb valamennyi között 
s hálát adok Istennek, hogy 
a centenáriumon^ is még ott 
lehetek. 

Az Ember tragédiája előadásá-
nak már 40 év óta Gyenes László 
Lucifere ad külön értéket és tar-
talmat. A Rákóczi premiér-estéjén 

beszéltünk vele, kosztüm-
ben állt előttünk : a ku-
ruc vezér egyik barátját 
játssza. 

— Negyven évvel ez-
előtt egy langyos szep-
temberi estén játszottuk 
először a Nemzeti Szín-
házban Madách örökbecsű 
tragédiáját. Fiatalok vol-
tunk, én ifjú színész, aki 
dobogó szívvel mondta a 
Játék első szavait és izga-

tottan les-

A temető 

A falanszter 

te a közön-
ség moz-

dulását, 
tapsát. Én 
hittem a 
sikerben 

és Paulay 
is, a dir-
rektor, aki 
áldozatot 
és fáradi-
ságot nem 

kímélve, 

Az eszkimók 
„Az ember tragédiája" régi díszletei 
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készítette elő „Az Ember tragédiája" első elő-
adását. A színészek az igazgatóval együtt 
lelkesedéssel készültek a darabra és biztak 
a sikerben. Nem sokat várt azonban a da-
rabtól az intendáns, aki azt mondta : nem 
jó befektetés, ha erre az előadásra áldoznak 
— és költségekre megszavazott 1500 forintot. 
Istenem, 1500 forint akkor nagyobb pénz volt, 
mint ma, de mégis . . . olyan darab kiállítá-
sához, mint amilyen Madách tragédiája, édes-
kevés. Régi kosztümöket szedtünk elő, kopott 
díszleteket alakítottunk, festettünk át — meg-
tettünk mindent, amit a kevés pénzből lehe-
tett. Az első előadás szereplői közül külö-
nösen szeretettel gondoltak vissza Prielle 
Kornéliára, Szigeti Józsefre, akik rövid sze-
repeket játszottak ugyan, de annyi igyekezet-
tel, tudással, mint akármelyik főszeplő. El-
múlt H bemutató napja és én azt hiszem, a 
Madách tragédia sikere már az első estén 
megpecsételődött. S ett<31 kezdve állandó volt 
a közönség érdeklődése, sőt hétről-hétre évről-
évre növekedett. Ötször-hatszor föl kellett 
ujitani a darabot és a sikerrel egyenes arány-
ban nőtt a kiállítás szépsége, kifogástalan 
beállítása is. Legutóbb szegény Ivánfi ren-
dezte a darabot, most pedig a centennárium 
alkalmából Hevesi rendezi. A közönség ér-
deklődése a legszebb fizetség a rendező és 
a színész munkájáért. „Az Ember tragédiája" 

BAKÓ LÁSZLÓ 
(Tankréd) 

Nemzeti Színház — Az ember tragédiája 
Anfreto (elv. 

nem bukott meg. mint azt sok é^e a baglyok, 
a nagyfejüek jósolták — diadalmasan ha-
ladt a legszebb, klasszikus siker felé. 

» 
Fáy Szeréna mellett az első előadás an-

gyalai Csillag Teréz és Adorján Berta voltak, 
akik közül az utóbbi, kevéssel utóbb, a tra-
gédia első nagy rendezőjének, Paulay Edé-
nek lelt a felesége. Ők is könnyes szemmel 
és őszinte meghatottsággal emlékeznek meg 
ezekről a lázas, nagy napokról, amelyeken 
segítőtársul álltak egy lelkes, nagy színházi 
ember vakmerő ambíciója mellé, amelyet a 
színházon kívül inkább rögeszmének tartot-
tak, mint megoldható művészi feladatnak. A 
jósoknak valóban nem volt igazuk, bár még 
a bemutató után is bukásról rebegett a fáma. 
Paulay vakmerő ábrándja diadalmas való-
sággá s a legnagyobb magyar színpadi si-
kerré lett. Azoknak pedig, akik akkor segitő-
társakul álltak melléje, mindenkori dicsősé-
gük ez a munka. 

A nők közül ott volt ebben a gárdában 
Helvev Laura, aki Cluviát játszotta. A férfiak 
közül, az emiitettek közül, már csak néhá-
nyan élnek s azok is bucsut mondtak a 
szinpadnek s a jól megérdemelt nyugalomban 
emlékeznek a tragédia premiérjére. Színházi 
ember még ma is közülök Lfitabár Kálmán, 
aki nem színész már, de szinqkadérniai titkár. 

GÁL GYULA 
(Péter apostol) 

Nemzeti Szinház — Az ember tragédiája 
Mészöly ieiv. 
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Madách Imre 
Alsósztregovai és kiskelecsényi Madách 

Imre, a Kísfaludy-Társaság rendes, a Tudo-
mányos-Akadémia levelező tagja, Alsósztrego-
ván születelt 1823 január 21-én. Otthon, ma-
gánúton tanult és az évvégi vizsgáit a váci 
piarista gimnáziumban tette le. Még nem 
volt tízéves, mikor már a harmadik gimnáziá-
lis osztályt végezte. De mér ez idő tájt jelent-
kezik köszvénye és szívbaja, sokszor kényte-
len abbahagyni tanulmányait. A filozófiára 
Pestre került. Itt anyja (atyja — Imre — idő-
közben meghalt) egész kis háztartást rende-
zett be a három Madách-fiunak. Három évig 
maradt Pesten. Alig volt 15 éves, midőn 
Litteratarai Kevercs cimen lapot szerkesztett. 
Mint egyetemi hallgató irodalmi kört alakit és 
szorgalmasan versel. 1840-ben huszonhat lyrai 
költeménjt adott ki Lantvirágok cim alatt. 
1842-ben ügyvédi oklevelet szerzett. Ekkor 
mindössze 19 éves volt I Egy évre rá tiszte-
letbeli aljegyző lett Nógrádmegyének. Később 
főbiztosi hivatalt viselt. 1843-ban megírta 
Férj és nő című ötfelvonásos tragédiáját. 
1845. julius 20-án megnősül, elveszi Fráter 
Erzsébetet, kivel boldogan élt 1852-ig, Ez idő 
alatt a Szlregovától nem messze eső csesztvei 
birtokán lakott. 1848 telén egy politikai üldö-
zöttnek, Rákóczy Jánosnak, Ko«sutJi titkárának 
menedéket nyújtott, emiatt 1850-ben fogságba 
hurcolták s előbb Pozsonyban, majd Pesten 
raboskodott. Ez nagy hatással volt kedélyére, 
közel volt a megőrüléshez. Erős lelke azon, 
ban győzött a balvégzeten. A félelmes víziók, 
melyek börtöne éjét bevilágították, egyúttal 
világosságot hintf ttek egy nagy remekmű kör-
vonalaiia is, Halhaíatlan alkotásának : Az 
ember tragédiájának első motívumai itt szü 
lettek meg, itt "forrongott és érlelődött meg az 
egész emberiség sorsát felölelő hatalmas drá-
mai költemény anyaga. Végre 1853. augusz-
tus 20 án hazamehetett, családi boldogsága 
azonban összeomlott. Feleségétől 1854. telén 
elvált. 1859. február 7-én fogott hozzá Az 
Ember tragédiája megírásához, melyet 1860 
március 21-én fejezett be. 

Remekművéért a Kistaludy-Társaság első 
tagválasztó ülésében, 1862 január 30-án sie-
tett a kitűnő nevet tagja sorába fűzni. A már-
ciusi ülésben Madách. Arany János által be-
vezetve. megjelent s „Az aesthetika és társa-
dalom viszonyos befolyása" cimü értekezésé-
vel foglalta el székét. Egy év múlva a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelezőtagjává 
választolta. 

Az Ember tragédiája megjelent francia, an-
gol, olasz, holland, orosz, cseh, horvát, tót, 
szerb, héber, latin, német nyelven. 

1861 március 21-én Balassagyarmaton or-
szággyűlési képviselőnek választották meg 
Madáchot. Közben több színmüvet irt : Mózes, 
dráma 5 felv. Előadták 1888-ban, Kolozsvárott. 
Férfi és nő, drámai költemény. Szinre alkal-

mazta E Kovács Gyula, Előadták Kolozsvárt, 
1892 febr. 6-án. Csák végnapjai, dráma 5 felv. 
Akadémiai dicséretben részesült. 1861-ben. Elő-
adták 1888-ban, Debrecenben. Egyéb drámái 
Jó név és erény, Csak tréfa, Commodus, 
A civilisator, Mária királyné, Tündérálom 

1864 október 5-én hunyt el az alsósztrego-
vai kastélyában. 

Összes műveit Gyulai Pál adta ki 1880-ban 
és másodszor 1895-ben, 

JÄSZA1 MARI — mint Éva 

Az ember tragédiájában 
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Az Ember tragédiája 
múltja 

A tragédia bemutatója 1883 szeptember 21-én volt. 
Nagv m re j á t so t t a Ádámot, Jászai Mari Évát, Gwnes 
Lász'ó Lucifert, Újházi Ede FMer aposto't, Márkus Emma 
Hippiát, //**/« ey Laura Cluviát, Moln-in* Kncisotsrky 
Borcsa Helénát és Náday Kerenc a Rabszolgát. A premiér 
1028 forint 30 krajcárt jövedelmezett a szinhaznak, ami az 
akkori időkben sz-nzáci s eredmény volt. Ez évben még 
11-szer került szinre. A kivetkező évben a szereposztás-
ban változás á'l be, amennyiben Nagy 'mre szerepét (áp-
rilis 14-en) s z a c s v a y Imre veszi át. 1884-ben összesen 
9 előadást ért meg a tragédia Az utolsó előadáskor (de-
cember 27-én) Jászai szerepét Fái Szeréra vette át. A 
3-ik esztendő már rekordot jelent, amennyiben 19 izben 
került szinre. Az utolsó előadás november 19-ére esett és 
a brnttó bevétel 1149 fitra jugott. 1886-ban csak 10-szer 
játszották, hz év d-cember 26-án jubilá'is előadásra is 
k'tüztí'k, ekkor 50~edszer volt műsoron. A következő év 
hany«tlást mutat, mert csak 7-szer adták, úgyszintén az 
i:888-iki esztendő is, emikor mindössze 5-ször lehetett elő-

venni a darabot ! 1889 május 25-ike érdekes dátuma a 
Madách darabjának; el<kor került szinre a m. kir. Op°rá-
ban, 1376 frt. 33 kr. jö>edel°m mel'ett. 1890-ben — szo-
morú statis tika I — csak négv izben került szin-e ! Ebből 
3 eft ismét az. Operára esik. 1891-ben 5-ször volt kitűzve. 
Az érdek'ődé"» 1892-ben már hatvmyozódik. amennyiben 
október 6-án B o á b a n is szinre került. Szacsvay, Jászai, 
Gyenes, Újházi, Pá'ffy, Márkus, Szekely Cornelia és Ke-
czeri Irén voltak a főszereplők. 1893-ban és 1894-ben 9 9-
szer játszották. Május 13-án s/ázadsznr került spinre. 
Szomorú < v volt az 1895-iki. Ekkor csak 3-szor adták és 
549 frt. 90 kr- volt a legkisebb bevétel. (Augusztus 20-án.) 
1897-ben csak «prilis 9-én került ismét előadásra. Ez év-
ben 11-szer játszották. A keeye'et is megszólalt ezúttal és 
a darab szcenirozójénak, Pauley Fdént-k streml< kére 
1035 frt. 10 kraj ár jutott. A kövtekező évben i<*mét cs ík 
4 esten szólaltatták meg a remekművet. 1899-ben 10 este 
volt az Ember tragédiájáé. Jön a legújabb kor, a korona 
számítás, amely egvut «1 emelkedést jelent. így mindjárt 
1900 január 28-án 2621 korona volt a bev tel. 1901-ben 
10-szer, 1902-ben 8-szor 1903-ban 7-szer adták. (Október 
31-én Bakó László veszi ál Adám szerepét, első ízben.) 
A következő év megint visszaesést jelent : 3-szor vették 
csak elő. 1905 május 1-én Beregi Oszkár veszi át *dám 

Az emtier tragédiaja 
premiérjenen kritikái 
PESTI NAPLÓ 
. . . Madách nagy költe-

ményének tegnapi bemuta-
lója nem volt sikertelen, de 
a meg-megujuló zajban, föl-
fölmerülő érdeklődesben, hul-
lámzó izgalomban nyilatkozó 
hatás egészen más termé-
szetű volt, mint az, mely szo-
bánk magányában s az este 
csendjében fog el, midőn el-
ménkben kétkedő tépelődés-
sel az élet céljai fölött s szi-
vünkben szeretettel szépségei 
és jóságai iránt, kezünkbe 
vesszük e fenséges költe-
ményt. Lelkünknek szárnyai 
nőnek, melyek egyenest vi-
szik, emelik föl a végtelen-
hez, a tiszta öröm s a teljes 
megnyugvás örök forrásához. 
A színházi előadás is meg-
meglebbentelte szárnyainkat; 
de az eszme, mely vonz s 
fejlesztésének költői dialek-
tikájával segit bennünket 
magához, nem tünt fel oly 
uralkodónak, oly mindent 
áthatónak, hogy soha ne 
vesztettük volna el szemünk 
elől s feléje emelkedésünk 
el-ellankadóvá, tétovázóvá 
ne lett volna. Bizonyit-e ez 
valamit ellenünk, közönség 
ellen s bizonyit-e a szinház 
ellen ? Sohasem láttam kö-
zönséget áhítattal inkább tele 
s tanulmánnyal jobban fel-
készülve, mint a tegnapi 
volt. A szinház legjobb ere-
jét vetette a siker mérlegébe ; 
egy lángelmét ünnepelni je-
lent meg egész népe, ki-

csinyje és nagyja, mint ahogy 
nagy ünnepeken áldozni siet 
a templomba az egész ház-
nép : az ur a munkással, a 
nagyatya kézen vezetve kis 
unokáját . . . 

Nagy Imre ur Ádámja vé-
gig meleg és nemes volt . . . 
Jászai Mari asszony Évájá-
nak képe és lelke egyiránt 
szép volt . . . 

(B-y) 

^ M f f i l T M J S W 

Madách remekművének, 
az „Ember tragédiáid"-nak 
szinre alkalmazása rég óta 
kedvenc eszméje a drama-
turgoknak. Hogy az eszme 
végre testté vált, az Paulay 
Edének érdeme, ki ernye-
detlen kitartással' küzdve 
meg a föladat nagy nehéz-
ségeivel, végre odáig jutott, 
hogy e hó 21 én bemutat-
hatta a Nemzeti Szinház 
deszkáin azt a művet, me-
lyet irodalmunk büszkén vall 
magáénak s mely e naptól 
fogva valószínűleg a műso-
rozaton is változhatlan he-
lyet fog elfoglalni . . . Nagy 
feladat volt Paulay elölt a 
drámai költeménynek óriási 
anyagát a szinpad szűkebb 
keretei közé szorítani, anél-
kül, hogy ez a szerves kap-
csolat egészének rovására 
esnék. E célból az eredeti 
mü tizenöt színét egy előjá-
tékra és 5 szakaszra osztotta 
fel, melyek alá ismét több 
kép csoportosul . . . E vál-
tozatos és tarka kének soro-
zata látszólag lazán kap-
csolva össze, mutatja be az 

emberiség vágyainak, küz-
delmeinek, csalódásainak és 
reményének hatalmas tragi-
kai folyamát. A széles med-
ret, melyben e cselekvény-
nek nem is nevezhető ese-
ményláncolat mozog, — Pau-
lay avatott keze ügyesen 
fogta és csomózta össze s a 
mű hatása ma már, pár elő-
adás után is, tartósabbnak 
ígérkezik. Része van ebben 
a szereplőknek is, különösen 
Nagy Imrének (Ádám) s Já-
szai Marinak (Éva), kinek 
számos, talán tizenötféle jel-
mezei megannyi gonddal ter-
vezett s művészileg kivit 
darabok. 

FESTI HÍRLAP 
Három alak emelkedik ki 

az Ember tragédiájában. Ez 
a három alak a három fő-
szerep, viszi a cselekvényt 
kezdettől végig. E három : 
Ádám, Lucifer ás Éva. A 
többi alak csak kiegészítője 
e háromnak, egy-egy képre, 
ennek is leginkább egy jele-
netére szorítkozik egész mű-
ködésük . . . A három főalak 
közt a legnehezebb feladatot 
Éva rójja alakitójára . . . Éva 
az örök nőiesség lényegében 
a legváltozatosabb jellemvo-
nások egész sorát állítja elénk: 
a paradicsomi Évát. a rab-
szolganőt, a hős nejét, a ró-
mai kéjhölgyet, a romantikus 
középkori delnőt, az agg 
tudós kacér ifjú feleségét, a 
finom marquisnőt, a részeg 
pórnőt, a tudomány kény-
szerével dacoló anyát stb. 
Jászai Marinak, néhány ki-
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sz»repét, Éváét pedig Hegvßsi Mari, Luciferét, l'ánfi. 
Május 8-án Odry Árpád lép fel Adám szerepébep. Ez év 
örvendetes javulást mulat : most már arról szól a stal'sz-
tika hogy 24-szer szerepel a szinlapon a tragédia. 

1906 szeptember 24-én kétszázadszor került színre. A 
következő évben 11-SZT. 1908-ban 12-szer játszották. 1909 
szeptember 19-én Madách síremlékére adták elő. A bruttó 
bevétel ezut al 3015 K. és 40 fillér volt. Az 1910-iki esz-
tendőben 13 ízben lehetett műsorra venni. Március 24-én 
elén a 250-ik előadást, amikor a pénztári kimutatás sze-
rint 2551 K. és 45 fill, folyt be. 1911-ben az előadások 
száma : 13. mig 19Í2-ben 14. Es moM következik a nagy 
világégés előtti utolsó békés idő : 1913. Ekkor 15 est jut 
Mndáchnak. A legkisebb bevétel 903 K. (május 26-án) a 
legnagyobb pedig 3310 K. 90 fill. (febr. 29-én, dé'utáni 
p/nadásban !) Október 14-én ismét jubilál, ekkor volt 
300 odszor kitűzve. 1914 január első napján mindárt 
délután volt kitűzve, amikor ismét tekintélyes összeg jutott 
a pénztárnak, összesen 2745 K. 70 fill. Az 1915-iki év 
szomorúságot jeleni ; csak " 4 ízben 'átszólták. 1916 ben 
P'dig egyáltalában nem is volt műsoron I 1917 október 
15-én 325-ik előadása volt. 
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^ z 1918 és 19-es jále-kszezónban szintén nem adták. 
1920-ban 27 estét foglal le, melyek közül kiragadunk két 
emlékezetes dátumot : május 18-án volt a legnagyobb be-
vétele : 16.532 K, 80 fill.: a másik esemény október 24-iké-
hez fűződik. Ekkor lépett fel a kolozsváriak dédelgetett 
művésze : Dezséri Gyula Péter apostol szerepében. Ekkor 
JjO-edik előadását érte me». 1921-ben. csak 5 előadás-
ban játszották. Tavaly 13 előadása volt a tragédiának és 
utoljára október 16-án játszották. 

Szinészettörténeti szempontból is felemiitünk e helyült 
egy néhány érdekes dátumot. Vidéken elsőül Balogh 
Lajos színigazgató mutatta be. Baján, 1883 decemte 
havában. r 

Külföldön előbb Hambuigban adlak, 1892-ben ; az . 
után Berlin, Bécs és Prága színpadjain mutatták be ; ez 
utóbbi helyen cseh nyelven. 1913-ban Amerikában is 
játszották. Szerb nyelne Jovanovics János fordította 
le, 1890 junius havában. Német nyelvre többen fordítot-
ták le. Ezt megelőzőleg mér Dux ^dolf 1861-ben, Dietzn 
Sándor 1865 ben, Fischer Sándor 1866-ban. i>iebenlist 
Ágost és Sponer Andor 1891-ben ültelte át németre. 

ti. J. 

vétellel kitűnően sikerült a 
szerfölött kényes, fárasztó 
feladat megvalósítása. Nem-
esek a különböző alakok 
jellemzésének nehézsége, de 
a fizikai nehézségek, a' gya-
kori átöltözés, maszkváltoz-
tatás-is igénybe vetlék erejét 
s ezt oly művészi beosztás-

. sal tudta kifejteni, hogy nem 
gyöngült egy pillanatra sem ; 
hangja is megtartá" rugal-
masságát, szinét. egész az 
utolsó szóig. (Sziklay János) 

FÜGGETLENSÉG 
A Nemzeti Színház év-

könyvéiben emlékezetes lapot 
fog betölteni a mai nap ese-
ménye : „Az ember tragé-
diá jáénak szinrehozatala. Az 
irodalom és a kegyelet ün-
nepe volt ez, mellyel régóta 
tartoztunk „Az Ember tragé-
diája" korán elhunyt, fenn-
költ szellemű költőjének. Van 
valami megnyugtató abban a 
feszült várakozásban, melyet 
a Nemzeti Szinház mai estéje 
a műveltebb körökben kel-
tett, jeléül annak, hogy a mai 
igények kielégítésének vágya 
mellett magasabb szempon-
tokra helyezkedni sem irtó-
zunk ; — van valami biztató 
első műintézetünk törekvésé-
ben, mely magasabb tekin-
tetekből hivatása élénk érze-
tében kockázattal járó válla-
lattól sem ijed vissza. A kocka 
eldőlt, Paulay ur merész ter-
vével győzött, költő és sz'n-
igazgató osztozkodott ma a 
babéron. De szintén elsősor-
ban kell felemlítenünk szín-
házunk drámai személyzetét. 

mely majdnem teljes szám-
mal vett részt az előadásban, 
főleg pedig Jászai M. asz-
szonyt. Nagy Imre és Gye-
nes L. urakat, kik nehéz fel-
adatukat derekasan megol-
dották. 

Az Ember tragédiájá-nak, 
Madách nagyszerű remeké-
nek alapvető elemét egy plátói 
gondolat képezi ; ez a gondo-
lat, mely által az „Académia" 
első tanára és örökös fényű 
csillaga bölcs tanítói ellené-
ben eredeti volt. Plátó volt 
az, ki legelőször látta meg 
az emberi fajt képező egyé-
nek sokféleségében az alap-
embert, vagyis az egész em-
beri faj közös jellegének gon-
dolt összességét : .nem ter-
mészetben létező, — hanem 
csak az eszmében képzel-
hető, csak az-elvont gondol-
kodás, az általánosítás által 
megismerhető emberlényeget, 
vag} is a tényleg létező és az 
érzékek által észrevehető em-
ber csupán gondolatban szem-
lélhető, elvont "eszméjét. En-
nek az eszmének tragédiáját 
irta meg Madách . . . 

. . . Paulay Ede. színigaz-
gató ur jól és helyesen tette-e, 
hogy e müvet a színpadon 
megmutatta. Minden habozás 
nélkül mondjuk ki, hogy igenis, 
jól és helyesen tette. . . . Örü-
lünk neki, hogy a Nemzeti 
Szinház pénztára végtére meg-
nyílt a tisztán irodalmi cél-
nak is. A Nemzeti Színház, 
udvari szinház, a magyar be-

széd akadémiája, mely oly je-
lentékeny szubvenciót emészt 
meg évenként, csak tehet va-
lamit kizárólag irodalmi cé-
lokra is. (Keszler József) 

Ország-Világ 
A Nemzeti Színházban mult 

pénteken hozták előszörszinre 
drámai költészetünk egyik 
legszebb gyöngyét: „Az em-
ber lragédiájá"-t. A szírire 
alkalmazás évek óta ké-
pezte vágyát az irodalmi kö-
röknek és Paulay Ede ur 
vállalkozó szelleme kellett 
hozzá, hogy az általános 
óhaj teljesülésbe menjen. A 
merész terv várakozáson felül 
sikerült és ezzel sokat mon-
dottunk, aki tudja, hogy a 
drámai költemények szín-
padra alkalmazása azoknak 
szerkesztésénél fogva szinte 

.legyőzhetetlen akadályokba 
ütközik . . . 

A JVemzeti Szinház majd 
minden tagja részt veit az 
előadásban, egyik-másik több 
szerepet is adott, miután vagy 
92 szerepét kellett betölteni. 
A főszerepeket Jászai M. 
asszony (Éva), Nagy Imre 
(Ádám) és Gyenes László 
(Lucifer) játszották. Mindegyik 
erejéhez képest a legjobbat 
nyujlotta. Jászai Mari asz-
szonyt illeti elsősorban az 
elismerés . . . Nagy Imre ur 
minden alakításán nemes fel-
fogás ömlött el . . . Gyenes 
ur Luciferje szintén meg-
követelte osztályrészét az előd-
adás dicsőségéből. (Csajthay 
Ferenc) 
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Hevesi Sándor a rendező 
A Nemzeti Színház nézőterén ülök Az 

ember tragédiáját próbálják. Kívülem, egyet-
len lélek sincs a nézőtéren, az összes vas-
ajtókat lezárták. Még messze van az előadás, 
ma még diszlet és zene nélkül próbálnak. 
A szinpad balsarkán kis asztalka, az előtt 
ül Hevesi Sándor, a rendező. Csak egy-egy 
pillanatig marad a rendezői asztal mellett, 
mert minden szónál, minden instrukciónál 
odamegy a színészhez, akihez szól. felszalad 
az emelvényekre, elvegyül a statisztéria közé, 
magyaráz az ügyelőknek, világositóknak. 
Kezében tartja az irott rendezői példányt, 
amelyre nagyon ritkán van szüksége, egy-egy 
kép alatt legfeljebb egyszer-kétszer pillant 
bele, mert szórói-szóra betéve tudja az egész 
szöveget. Sugó szavát különben sem hallani, 
a szereplők egyike sem szorul reá. 

Egészen más ez a próba, mint a Nemzeti 
Szinház egyéb próbái. Áhítatosabb, lel-
kesebb, nemesebb, törekvőbb. Minden szónál, 
minden mozdulatnál megállanak, csiszolják 
a hangokat színesítik a hangulatokat vagy 
szürkitik a színeket ahol szükséges ; finomi-

HF.VF.SI SÁNDOR 

tanak, cizellálnak. — alkotnak. Madách Imre 
lánglelkének minden mozdulatánál ott áll, 
örül Hevesi Sándor, a rendező. El ne vesszen 
egyetlen szó, ne maradjon kiaknázatlanul 
egyetlen rejtett gondolat, napvilágra a kin-
csekkel, feltárni a mélységeket ; levilágítani 
a zseni isteni ihlettől áldott lelkének minden 
kis zugába — hadd kerüljön az emberek 
füléhez-szeméhez a gondolat fölségessége, a 
játék tökéletességének eszközeivel ! 

Ebben a mondatban sűríthető össze Hevesi 
Sándor rendezői törekvése, egyben a törekvés 
eredménye is. Mennyi átszellemülő elmélye-
dés, mennyi írás és nyomtatott betű fölé 
hajolva eltöltött óra alkotni vágyó vajúdása 
nyer életet Hevesi Sándor, a rendező, mun-
káján át. Egyetlen szót mond a színész é^ő 
eszméket, képeket, tömeget, mozgást lát a 
szó mögött, magyaráz, meggyőz, meghang-
szereli a gondolatok végtelen ütemü parti-
túráját. Alig van jelenet, amelyben fel ne 
hangzanék a kérő és parancsoló rende-
zői szó. 

— Ritmust ! Mozgást kell itt látni ! Szép, 
ritmikus, mozgást. A morajlás is 
ritmikus és a rabszolgák jajja is ! 

A főszereplők közül Cs. Aczél 
Ilona, Gyenes László és Ódry 
Árpád próbálnak. Mind a hár-
man kmlátlan urai szerepeiknek 
és alézr.'os szolgái is. Ha gyak-
ran meg s kell állniok egy-egy 
rendezői instrukció átvételére 
— ugy játszanak — mintha zsú-
folt nézőtér figyelne reájuk. 
Néha egy-egy mondatot négy-
szer-ötször elismételnek és a 
mondat mindig tökéletesebb, 
kifejezőbb, tartalmasabb lesz. 

Az Ember tragédiája előadá-
sának, Hevesi Sándor rendezé-
sében egyik igen fontos kifeje-
zési és érzékeltetési eszköze — 
mint a modern rendezésnél ál-
talában — a világítási effek-
tusok. A szinpad jobb sarkán 
olt vigyáz, könyvvel a kezében 
— a fővilágositó és 3 ügvelő. 
Hevesi Sándor majd minden 
jelenetnél mond valamit a vilá-
gosítónak. 

Amikor Ádám és Éva el-
alusznak, ahogy végig álmodják 
az emberiség történetét, Hevesi 
Sándor igen fontos rendelke-
zést ad ki. 

— Itt nem szabad teljes vilá-
gítást adni. Homályos, misztikus 
legyen, érzékeltetni kell az álmot. 

Mindjárt meg is csinálják az 
instrukciót és a félig üres szín-
padon, mintha, ezzel a világi-
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T. MÁTRAI ERZSI (Hippia) 
Nemzeti Szinhéz : Az Ember tragédiája 

Mészöly feli. 

tási effektussal kifejezve, előre vetné hatal-
masságát a tragédia misztikuma és döb-
benetes ereje. 

Egyes jelenetekre emlékszem és e pilla-
natban a rendezői zsenialitás filozófus ötle-
tei jutnak eszembe. 

A paradicsomi szin utolsó akkordjainál, 
amikor Luciferrel elindulnak Ádám és Éva, 
erőteljesen, drámai páthosszal szólalt meg az 
Ur hangja : 

Ádám, Ádám, elhagytál engemet. 
Hevesi Sándor megállította a próbát és azt 

mondta : 
— Az Ur hangja végtelenül csöndes és 

szomorú. Mintha Ádámnak, a saját lelkiis-
merete szólalna meg. A színész —1 Bihari 
Ákos mindjárt átveszi a gondolatot és ugy 
ismételi el. 

Amikor az egyptomi szint kezdik Ódry ott 
ül a trónuson, teljes világításban. Hevesi 
mindjárt megváltoztatja a hangulatot instruk-
cióval : 

— Nem szabad mindjárt világosnak lenni, 
mintha az előbbi kép folytatódnék: az álom 
kezdete. Lassú átmenet, először halvány, 
misztikus szinek, erősen ki kell hozni, hogy 
ez már álom. 

A rabszolgák jajgatását tízszer is megis-
mételteti. 

— Vigyázni kell, ez a jaj szimbolikus, ezt 
majd kottára kell énekelni. 

Az athéni színben félóráig próbáltatja a 
kisebb szereplőkkel és statisztákkal a lázadó 
jelenetet. Közéjük megy, először elmagyarázza, 
azután megmutatja hogyan képzeli, eljátssza, 
mindaddig, amig tökéletes nem lesz. 

Tíz percig tartó jelenetek próbái félórákig 
eltartanak, mert Hevesi Sándor nem megy 
addig tovább, amig minden olyan tökéle-
tesen nem hangzik, mint amilyennek ő 
elképzeli. 

Egyszerre szcenikus, költő, filozófus, színész, 
Hevesi Sándor, amikor az Ember tragédiájá-t 
rendezi és mindezek fölött univerzális tudása 
mindannak, ami a nagy mű gondolati és 
szeikezeti értéke. 

Uj módja a statisztéria betanításának, egé-
szen zenei rendszer. Tetszés szerint íkiáltozó 
tömegek helyett pontos szólamok, beosztott, 
pontos vekonomiával beosztott munka, amely 
minden statisztából szereplőt csinál — és 
őszintén szólva megfordítva is. 

Mert Hevesi a tömegjeleneteket felbon-
totta s a" tömeg egyes szövegeit részekre 
osztva szerepenként osztotta ki színészeknek, 
okik szívesen vállalták ezt a feladatot, hogy 
résztvegyenek a tömegjelenetekben. 

így szaporodott meg a szinlap például a 
görög és a párisi jelenetben tíz-tizenkét pol-
gár szereppel. 

Ilyen aprólékos gond, áhitat és odaadó 
szeretet hatja át ezt az egész munkál. 

Ahogy így, a sötét nézőterén meghalva és 
áhítatosan figyelem a próbát, lelkembe költö-
zik Madách Imre végtelen zsenijének csodá-
lata mellé, Hevesi Sándornak, a rendezőnek 
mélységes tisztelete. 

ÁGHY ERZSI (Kimon) 
Nemzeti Szinhrtz : Az Ember tragédiája 

Mészöly felv. 
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A tragédia díszletei 
Az Ember tragédiája uj szint és formát 

kapott a Nemzeti Szinház uj előadásában. 
Az uj köntös természetesen a díszletekre is 
vonatkozik, amelyek itt művészi szempontból 
igazén elsőrangú szerepet kaptak. A szinház 
díszletmühelyei ez alkalomból valóban méltó 
versenytársai voltak a szinház nagy ambíció-
jának, Kéméndy mester emberei hetek óta 
lázas buzgalommal dolgoztak e nagy feladaton. 

maga a mester 
pedig kitűnő 
munkatársat 

kapott egy fia-
tal művészben, 
aki a szezon 
kezdete óta áll 
az állami szín-
házak szolgá-
latában s aki-
nek gazdag 
tervezőfantá-

ziája gondolta 
ki ezeket a fi-

nom és artisztikus képeket. 
A Lear király és egy operett díszleteivel 

mutatkozott be az idei szezonban az állami 
színházak uj díszlettervezője ifj. Oláh Gusztáv 
s már ezekkel az első próbatételeivel meg-
bizonyosodott, hogy egyrészt kitűnő művész, 
aki eres fantáziával és finom Ízléssel végez 
igazi alkotó munkát s másrészt fiatalságában 
is a színpad törvényeinek és lehetőségeinek 
teljes ismerete áll mögötte. Most aztán az 
Ember tragédiájával odaállították a legna-
gyobb feladat elé. Ez olyan probléma, ami 
kipróbált sok sikert látott mester számára is 
súlyos nagy munka, s ez a fiatal művész 
olyan kedvvel, lendülettel, könnyedséggel és 
gazdag képzelettel oldotta meg, amely min-
den hozzáfűzött várakozáson túltesz. 

A díszlettervező munkája talán a legkom-
plikáltabb festői feladat, mert mig egyrészt 
pontosan kell teljesíteni a rendező utasításait, 
megérteni és formába önteni annak gondo-
latait és kívánságait, másrészt .helyet kell biz-
tosítania a maga művészi képzelete és alkotó-
ereje számára is. Ez az ami sikerült Oláh 
tervező munkájának. Ö a modern színpadi 
emberek iskolájában nevelődött és uj nyo-
mokon halad. Nem apró részletezéseket, ha-

nem kevéssel nagy festői hatásokat keres. 
Ezek a színpad igazi szükségletei. Itt be-
mutatjuk a tragédiához készült vázlalainak 
egyrészét s amennyire ez egyszinü klisé-
lenyomatok közvetíteni tudják e színes gaz-
dagságot, itt is meglátható, hogy tiszta artisz-
tikus és nemes izlés ad keretet Hevesi ren-
dező munkájának, egy fiatal, de kongeniális 
munkatárs eme fantáziájából. Vele egyértékü 
munkatárs itt 
Kéméndy mes-
ter, az állami 

színházak 
szcenikai főfel-
ügyelője, aki-
nek érdeme, 
teljesítménye 
és ereje az, 

hogy ezek a 
vázlatok, ezek 
a festői elgon-
dolások való- KÉMÉNDY JFNŐ 
ságra váltak. Ő 
az, akinek gyakorlati biztossága és alapos 
tudása végleges harmóniát teremtett a festő 
fantáziája, a rendező célja és a szinped 
lehetőségei között. Nincs senki aki olyan ala-
posan és tökéletesen ismerné a színpad, dísz-
let, kosztüm és világítás titkait, mint . ő, s 
mert erre az egész tudására szükség volt s ő 
tele kézzel adta oda a tragédia céljaira. 
A tragédia sikerében a két művész szintén 
nagy részt kér. 

Velük együtt méltán osztoznak abban az 
elismerésben, a színháznak azok a névtelen 
munkásai, akik soha szinlapokon nem szere-
pelnek s újságcikkekben is ritkán igy soha-
sem emlegetik fel őket, s akik itt mégis túl-
nőttek az egyszerű mesterember tisztes mun-
káján s valóban művészetet produkáltak. 
A kosztümszabók, a világositok munkája itt 
nem egyszerűen kapott parancsok teljesítése 
volt, hanem olyan feladat, amelvhez sziv, 
megértés és szeretet kellett. Minden apróság" 
azt bizonyit.'a, hogy az bőségesen megvolt. 

Örülünk, hogy itt, amikor a Madách cen-
tenáriumminden munkásáról megemlékezünk, 
melegen megszoríthatjuk a kezét egy sereg 
színpadi munkásnak is ; diszletfestőknek. disz-
letezőknek, világositóknak, mindannyiuknak. 

ifi. OLÁH GUSZTÁV 
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Madách illusztrátora 
Zichy Mihály és „Az ember tragédiája" 

A magyar közönség legnagyobb része, amely 
nem csupán a színpadról, hanem többé-
kevésbé alapos olvasás utján is ismeri Ma-
dách Imre főművét, halhatatlan drámai köl-
teményét, ennek a nagyszerű magyar pesz-
szimista filozófiájú műnek nevezetes részeit 
ugy is olyannak látja maga előtt, ahogyan 
és amilyennek egy mély gondolkozású, köl-
tői megérzésü magyar festőművész ábrázolta. 
Ez a festőművész, Madách illusztrátora, Zichy 
Mihály volt, az ősi Zichy család európai hír-
névhez jutott művésztagja, az orosz cárok sok 
évtizeden ét udvari festője. 

A hetvenes évek végén az Athenaeum 
kiadóvállalat megbízásából fogott hozzá 
Madách művének, „Az ember tragédiájáénak 
illusztrálásához. Husz nagv szerű rajz, pom-
pásnál pompásabb icmekmű volt e munká-
nak ragyogó eredménye és a magyar könyv-
kiadásnak szenzációja volt, mikor Madách 
drámai költeménye Zichy Mihály rajzaival 
diszilve megjelent. 

Színpadon ekkor még nem játszották „Az 
ember tragédiájó"-t, Paulay Edének csak 
jóval később jutott eszébe Madách költemé-
nyének szcenirozása, amelynél kétségtelenül 
erősen befolyásolták Zichy rajzai is. Az 
illusztrált Madách sokkal korábban vésődött 
a magyar közönség emlékezetébe, mint a 
színpadon megjelentek és ez az oka nyilván 

D. LIGETI JULISKA - (Helena) 
Nemzeti Színház : „Az ember tragédiája" 

Mészöly felv. 

C3. ACZÉL ILON A - (Éva) 
Nemzeti Színház : „Az ember tragédiája" Angvio foto. 

annak, hogy a nagy drámai műnek jelentős 
részei ' Zichy rajzainak elválaszthatatlan 
asszociációjában élnek ma is az emberek 
tudatában. 

Ez a husz rajz, amelyeknek eredetijét ma 
a Szépművészeti Muzeum őrzi, a legmeg-
kapóbban mutatja Zichy Mihály illusztrátori 
zsenialitását. Ez a kivételes tudásu és tehet-
ségű művész nem járt a szövegnépszerüsítők, 
a tartalommegértetők utján és épen ezért 
hozta közel illusztrációival a-müvet az olvasó-
hoz. Zichy mindig azt a költőt illusztrálta, akit 
nemcsak megértett, hanem akivel osztozhatott 
fantáziában is. Nem is az illusztráció, a szónak 
elfogadott értelmében, az ő szövegkisérő rajza, 
hanem a költő adta impresszió kifejezése. 
Zichy Mihály ugy jár Madách fantáziájának 
borongós tájain, mint a saját maga gyönyö-
rűségét kereső tájfestő kint a szabad termé-
szetben, amelyben nem keres lefesteni való 
tájat, hanem hangulatot, amelyet megszólal-
tatni akar. Nem verssorok, jelenelek képben 
való kifejezése az illusztrációja, még csak 
nem is a költemény rezonanciája, hanem 
annak a sajátos impressziónak elmondása, 
amely a művészben támadt, mikor a költő 
társaságában a fantázia birodalmában csa-
tangolt, Zichy illusztrációi nem szövegmagya-
rázatok, hanem magukban való képek, a művész 
hangulatképei és nem Madáchnak kommen-
tálásai. Ugyanígy függnek össze a megrajzolt 
szöveggel, mint az impresszionista tájképfestő 
képe a megfestett tájékkal. 

A centenárium alkalmából nem szabad 
megfeledkezni Madách Imre zseniális illu-
sztrátoráról sem. 
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Egy herceg aki anyagilag 
jól nősül 

A Magyar Színház igazgatósága szombatra 
tűzte ki Földes Imre uj vígjátékának a be-
mutatását, amelynek, mint mér jelentettük, a 
cime : A lányom hozománya 500 millió. 
Földes Imre darabjait mindig nagy érdeklődés 
előzi meg, de most különösen nagy az ér-
deklődés, mert a próbákról már kiszivárgott, 
hogy a kiváló iró uj darabja derűben és finom 
poézisban talán még az eddigi Földes-vígjá-
tékokat is felülmúlja. Vigignéztünk a Magyar 
színházban egy próbát, amelyen már teljes 
szépségében bontakozott ki : „A lányom ho-
zománya 500 millió". Baróti József, az Unió 
ifjú főrendezője, aki egy-két mesteri művével 
máris kitűnően csengő nevet szerzett magá-
nak a színházi világban, ezúttal is igyekezett 
fejlett színpadi kultúrájának minden artiszti-
kurnával felékesíteni a darabot. Tökéleteset 
akar elérni az uj Földes-vígjáték rendezésé-
ben, ami sikerülni is fog neki annyival is 
inkább, mert a Magyar Színház együttesének 
legkiválóbb tagjait állította sorompóba. Itt 
adjuk a szinlapot, ami ékesebben szól, bár-
milyen irott sornál : 

A báró . . . . Kabos Gyula 
A báróné Simon Marcsa 
Klára Pécsi Blanka 
Tibor báró Ábel Frigyes 
A nagymama nagy- _ . e 

ságos asszony Kakosi - ziai 
A herceg . . . . Uray Tivadar 
Eudoxia hercegnő . Forray Rózsi 
Szügyi Vándory Gusztáv 
Kovács Vili . . Kertész Endre 
József Körmendy János 

„A lányom hozománya 500 millió" bájos 
romantikus-vidám történet teletűzdelve szelle-
mes párbeszédekkel és ötletes fordulatokkal. 
Elmondjuk rövidesen a meséjét: 

A háborúban nagyon meggazdagodott uj 
báró hercegi vöt szeretne a lányénak. Bosszú-
vágyát felesége is támogatja és ki is szemel-
nek Klára bárónő részére egy szegény, de 
valódi herceget, aki az 500 milliós hozomány 
ellenében hajlandónak mutatkozik elvenni a 
baroneszt. A józan gondolkodású és okos 
Klára jóérzése tiltakozik a „vásár" ellen és 
csak nagy lelki válság után mond le ideál-
járól, a szegény bankfiuról, hogy apjának 
engedelmeskedve, beleegyezzen a hercegi 
házasságba. 

A második felvonásban a jószivü nagy-
mama, aki sohse nézte jó szemmel a fia hir-
telen meggazdagodásét, s akinek egyáltalán 
nincs Ínyére a hercegi nő, meg akarja hiúsí-
tani a házasságot. Fiától kölcsönkér öt milliót 
(mi az az ötszáz milliós hozománynál?) és 
ezzel a pénzzel meg akarja szöktetni unokáját 
és szerelmesét, a bankfiut. Klára baronessz 
azonban észreveszi, hogy a fiu pénzsóvár, 
aki csak pénzéért szerette, és most már dac-
ból is a herceg felesége akar lenni. Meg 
akarják tartani az esküvőt, amikor megér-

kezik Eudoxia hercegnő, a hercegi család feje 
aki tiltakozik a mesalliance ellen. A főúri 
csalódban tradíció, hogy ha a család feje 
valakivel beszélni óhajt, az köteles bérmikor 
rendelkezésre állani. Mikor összeakarják adni 
az uj párt, a hercegnő él is ezzel a jogával, 
sőt visszaél és megzavarja, illetve megaka-
dályozza a frigykötést. 

Ez a tablója a második felvonásnak és 
ezzel indul meg a harmadik felvonás. Való-
ban ötletes színpadi játék : Eudoxia hercegnő 
átbeszélte a szünetet és a harmadik felvonás 
elején még mindig a fiatalok között áll és a 
tradíció jogán követeli, hogy válaszoljanak 
szavaira. Klára baronessz és a herceg már 
rajongva szeretik egymást és egymáséi akar-
nak lenni. Ügyesen megszöknek, megesküsz-
nek és mint boldog férj és feleség térnek 
vissza, hogy megtörjenek minden ellenkezést. 

Pár mondatban ez „A lányom hozománya 
500 millió". A darab ragyogó dialógusai, finom 
esprit-je és pompás helyzetkomikumai előnyt 
adnak a legkitűnőbb francia márkának. 

A három óra hosszat tartó gondos próba 
után beszélgettünk Baróti Józseffel, a kitűnő 
rendezővel, aki a következőket mondta munka-
társunknak : 

— A művészi együttes stílusosan és finoman 
dolgozta ki a darab remek ötleteit. Gyors 
vigjátéktempóban fog folyni az előadás, ami 
kihozza a szerző intencióinak minden érde-
kességét. Földesről, mint szerzőről a leg-
nagyobb szeretettel kell megemlékeznem, 
nemcsak azért, mert ilyen jó darabot irt. ha-
nem, mert élvezet és művészi élmény vele 
együtt dolgozni. Sok ilyen szeizőt kívánok 
magamnak. 

— A szereplők — és ez nem a konven-
cionális rendezői dicséret — ritka lelkesedés-
sel és becsvággyal dolgozták ki szerepeiket. 
Külön meg kell emlékeznem a leglelkesebb 
és legfiatalabb szereplőről, Rákosi Szidi asz-
szonyról, aki fiatalosan, jókedvvel próbál 
naponta és nagy művészetének legszebb 
sugaraival ragyogja körül az előadást. A dísz-
letek Básty István szenzációs munkái. 

Magáról a darab rendezéséről és annak 
nehézségeiről nem akart beszélni Baróti a 
szerény rendező. Beszélni fog helyette szom-
baton este maga az előadás, amely dicsérete 
lesz a szerző és a szereplőkön kívül elsősor-
ban a rendezőnek. 

CSILLAGÁSZAT. 
Ha egy csillag leesik, 
Valahol megöltek valakit, 
Ha aj csillag tűnik fel, 
Mint a bomba, 
Valahol megpukkadt 
Egy primadonna. (j.) 
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Walter Rózsi 
operettprimadonna 

Ifj. báró Wlassics • Gyulának, az állami 
színházak főigazgatójának volt az ötlete, 
hogy Walter Rózsi jalssza el a Városi Szín-
ház ooerettujdonságának, Pékár Gyula, Ku-
linyi Ernő és Vincre Zsigmond „Gárdistá"-
jának női főszerepét. Tosca után Szegedy 
Róza, a poéta-ideál napsugaras alakját vinni 
a színpadra, nem kis feladat ; olyan skálája 
kell ehhez a művészetnek, amellyel csak a 
legkiválóbbak rendelkeznek. Akik azonban 
bejáratosak a Városi Színház színpadára és 
próbatermeibe, csodálattal és elragadtatás-
sal mesélik, milyen bravúrral oldja meg ezt 
a feladatot az uj primadonna. 

Mult szombaton délután félnégy órakor 
irta alá Walter Rózsi szerződését a Városi 
Színházzal, félötkor már Damjanich utcai 
lakásán fogadta a Színházi Elet munkatár-
sát, akinek elragadó közvetlenséggel mesélte 
el szerződtetése történetét. 

— Nagyon boldog va-
gyok, — mondotta — hogy 
alkalmam nyílik kedvenc 
tervem megvalósítására 
Eddig is felléphettem volna 
operettszinpadon, mert ré-
gen ostromolnak már 
ajánlatokkal, de mindez-
ideig nem találtam meg 
azt a darabot, amelyben 
ujat, eredetit, művészit 
adhatok a közönségnek. 
Sablonos operetthősnő 
soha se lennék, amint hogy 
sohase játszottam olyan 
operai szerepet sem, ame-
lyet át ne éreztem volna. 
A „Gárdistá"-ban Szegedy 
Rózát sztmélyesitem, Kis-
faludy Sándor kedvesét, 
az ő regényes alakja, 
poétikus- szerelmi törté-
nete megragadta fantáziá-
mat s azt hiszem, valóra 
fog válni az a remé-
nyem, amelyet ehhez az 
ujabb ddbümhöz fűzök. 

— Nj n vagyok az a 
színésznő, akinek mindegy 
a szerep tő, hogy legyen 
és — adós legyen. Én 
élek-halok azért a szerep-
ért, azért a darabért, 
amely megragadott, min-
den fantáziámmal, minden 
gondolatommal, minden 
idegemmel az övé va-
gyok ; akarom, hogy min-
denki azt érezze, amit én, 
s mert egész lelkemmel 
akarom, — hiszem — meg 
is kell történnie- Eddig 
inkább mint tragikát is-

meri a közönség, most meg fog ismerni 
másik oldalamról is. Mennyi báj, mennyi 
vidámság, mennyi friss temperamentum van 
ebben a szerepben ; eddigi szerepeim komoly 
szinei után a derűnek és poézisnek tündök-
letes színskáláját gyújthatom fel benne és 
újra, újra táncolhatok I 

— Azt hiszem, — mondta a szép pri-
madonna — érdemes lesz meghallgatni, ha 
Palló. Imre és én énekelünk egy operettben 
s ha olyan kedves szubrett, s olyan kedves 
táncoskomikus gondoskodik a mulattatásról, 
mint Tisza Karola és Sziklay József, akik 
melleit egész sereg népszerű művész buzgól-
kodik „A gárdista" sikeréért. 

Idáig tartott beszélgetésünk, mikor uj láto-
gató érkezett : Vincze Zsigmond, a kompo-
nista. A következő percben mér szorgalma-
san tanult Walter Rózsi a zongora mellett. 
A belépőjét énekelte. Csillogó szoprán-hangja 
ugy csengett, mint a varázshegedü. édesen, 
ti ztán. S az a mosolygó, szép szőke feje ! . . 

- L 

WALTER RÖZSi 
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HATVÁNY LILI bírónő 

Jelszó, amelyet a mai bakfisok legfeljebb 
olvasmányaikból ismernek : fin de siècle. A 
század vége. A most virágjukban lévő höl-
gyek és urak számára is legfeljebb már csak 
halvány, elmosódó gyerekkori emlék : Ma-
gyarország legszebb kora, a béke, nyugalom 
és bőség ideje, apáink és anyáink derűs, ara-
nyos, áldott, boldog világa. 

Régi korok lelkével a színház szokott elan-
dalítani bennünket. Bájos illúzió elfeledkez-
nünk a mai nézőtérről, ahol ülünk és bele-
feledkezni a színpadba, ahol a rokokó ara-
nyozott, púderes gráciája, a renaissance vé-
res és bíboros pompája, a biedermeyer kecses 
romantikája úsztatja szines felhőit. De ilyen-
kor m1 magunk mégis csak maiak vagyunk 
és a rivalda voiiafa-mégis csak elválaszt ben-
nnúket a mesék vágyott világából. 

Volt'a télen egy éjszaka, amikor két finom 
és művészi háziasszony fantáziája révén ez 
a választóvonal is eltűnt a pesti előkelő tár-
saság és a fin de siècle kedves, boldog han-
gulata közül. Hatvany Lily és Antónia báró-
nők jelmezes estélyt adtak a Verbőczy-utcai 
Hatvany-palotában, ahol nem voltak külön 
nézők és szereplők, egy gyönyörű színház 
volt az egész palota és az egész meghívott 
közönség maga is szereplő részese volt a 
színjáték hangulatának. A finom meghívók 
kartonlapjára, amelyek általános izgalmat és 
várakozást keltettek a városban, oda volt 
nyomtatva : Jelmezestély i ruha fin de siècle 
1873—1901).. Éi vasárnap éjjel a Verbőcz>-
utcái palota ragyogó, gazdag termeiben visz-
szajött néhány órára a szüleink régi, szép 
Magyaroszágának elragadó, kedélyes, gaval-

Ltiborí fe'v. 
M. MAKA1 MARG.T T FEDÁK SÁRI DARVAS LILI 

A Hatvany Lili bárónő estélyen 
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léros, boldog világa. És ha valaha vendégek 
hálásak lehettek a háziasszonyuknak, ennek 
az estélynek a vendégei aligha tudják elég 
melegen megköszönni a finom, szép és tehet-
séges Hatvany Lilinek és húgának a boldog 
illúzió e pár hasonlíthatatlanul kedves óráját. 

A csendes arisztokratikusén hallgatag Ver-
bőczy-utca vidékét ezen az estén rengeteg 
autó töfögése és rengeteg magánfogat robo-
gása verle fel. A kocsik sürü egymásutánban 
fordultak be a palota udvarára s a Iébériás 
inasok nagy sürgés-forgás közepette kalau-
zolták a hölgyeket is. urakat is azokba a 
termekbe, amelyeket öltözőkül jelöltek ki a 
háziasszonyok. Aztán a lakájok sora a ven-
dégeket felkalauzolta az első. emeleti már-
ványoszlopos, gobelines táncterembe, ahol a 
lépcső tetején a két Hatvany bárónő fogadta 
őket. Minden érkező az elragadtatás uj és 
uj moraját váltolía ki. A gyülekező közön-
ség á várakozás izgalmában helyezkedett el : 
már napok óta járla a hir, hogy az estélyen 
egy kis műkedvelő Programm is lesz. Es 
aki ezt nem hallotta volna, az is láthatta, 
hogy a pazar terem két ragyogó márvány-
oszlopa köpött drága gobelinekből összeállí-
tott bájos kis színpad emelkedik. 

Pont tizenegy órakor gongszó csendült 
fel, hirte-
len mély 
csend tá-
madt 
aszinpad-
ra kilépett 
Paulay 

Erzsi. Pro-
lógot kez-
dett sza-
valni. Af-
féle jambi-
kus, s'.ép 
versekbe 

rótt, ba-

nális prólógot. A kritikára hajlamos kedé-
lyek már kezdték magukat előkészíteni arrö, 
hogy az ilyenkor szokásos tucat prológok 
egyikét fogják végighallgatni, mikor egyszer 
csak Paulay Erzsi egy rémeset sikoltott a 

'prológ közben. A vers éppen a régi jó 
mamelukok és pecsovicsok szellemét idézte, 
mikor egyszer csak ott állt mellette egy jó-
ízű, kövér, lógós bajszú öreg ur. 

— Ki maga ? — kérdezie a szerepéből 
kiesett Paulwy Erzsi rémüllen. 

— Mikszáth Kálmán vagyok. Mamelukot 
idézett, hát itt vagyok. 

A kísértetet kellemes derültség fogadta. A 
hangjáról megismerték Mikszáth alakilóját 
Harsányi Zsoltot. Mindenki érdeklődve húzta 
előbbre székét, most már tiszta dolog volt, 
hogy itt egy talpraesett kis revü készül, 
amelyben Harsányt a compère és Paulay 
Erzsi a commère. 

Ugy is történt, A palócosan'.beszélő Mik-
szálh-szellem és a ragyogó modern estélyi 
toalettben pompázó Bözse hamarosan össze-
különböztek, hogy melyiküknek a kora kü-
lönb. Kiki a maga korát protegálta persze. 

— Ha én zongorázni tudnám a különbsé-
get, — mondta a szép Bözse, — amennyivel 
a mi korunk különb, Liszt Ferenc lehetnék. 

—Lássa, 
S B S ä s » ^ . — mondta 

Mikszáth 
diadalma-
san. — 
Liszt is a 
mi embe-
rünk volt. 
Majd meg-
mulatom 

magénak 
én, hogy 

tudtunk 

A szereplők : 
Feni: Br. HATVANY ANTONIA HAR5ÂNYI ZSOLT - mint Mikszáth Kálmán 

Lent : VAS ELEMERNE és CSARADA dr . HARSAN Yt ZSOLTNÉ és HARSÁNYI GRETE, PETHESSANDOR mint KASSÁK 
Lahoii fetv. 
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És kézenfogva a zongorához vezette — 
Liszt Ferencet. Viharos derültség fogadta 
Lisztet, vagyis Feiks Jenőt, aki abbé-ruhájá-
ban, lobogó hófehér hajával, szemölcseivel 
nagyszerű Liszt figurát adott. Leült a zongo-
rához és'eikezdett'Liszt-modorban zongorázni. 

De Paulay Erzsi nem hagyta magát. A mo-
dern komponálás védelmére felkérte Ángyán 
Bélét, a miniszterelnökségi sajtófőnököt, hogy 
mint országos hirü muzsikus, mutassa meg 
ennek a Mikszáthnak, mit tudnak a maiak. 
Ángyán le is ült a zongorához és elkezdett 
modern slágereket játszani, de egy pár tak-
tus után mindig beletévedt abba, amiből a 
sláger — lopva van. Hangos kacagás köve-
tett minden ilyen elmés zenei leleplezést, a 
közönség alig tudott betelni vele. 

Azonban Paulay Erzsi nagyon ideges volt 
mér. Nem is nagyon titkolta Mikszáth előtt, 
hogy ideges, mert szeretné a prológját elmon-
dani. Mire Mikszáth kissé sértődötten meg-
jegyezte. hogy ez ő idejében az úriasszonyok 
nem voltak ilyen idegesek. Ezen aztán megint 
összekaptak. Kiki a maga korának uriasszo-
nyát védte. Mikszáth kézen fogott egy gyö-
nyürü. turnürős öltczetü hölgyet, Hatvany 
Tónikát és felvezette a színpadra : 

Ez a mull századbeli magyar uri dáma, 
Paulay Erzsi is kézerfogta.a fess és szép-

séges Voss Elemérnél : 
— Ez a mai magyar uriasszany, 
A két hölgy aztán elkezdett csevegni egy-

mással. De nem értették egymás nyelvét" 
A mai úriasszony, aki állandóan simmi-lé-
péseket csinált még beszéd közben is, ilye-
neket mondott : 

— Van itt egy eddes ember, bizonyos Miki, 
rémesen bele vagyok pistulva, falazz nekem-
mamuska, kész a kocsi, gyerünk. 

A másik ebből egy szót sem érlelt. Csak 
nagynehezen tudták egymást megérteni. Ab-
ban azonban mindaketten megegyeztek, hogy 
a férjük mellett udvarlót is tartottak. Mikszáth 
bácsi tehát megbukott a maga uriasszonyá-
y^l. (Ök maguk nem buktak meg, kitűnő 

alakításaikat dörgő tapsvihar jutalmazta). De 
nem is ez hökkentette meg inkább, hanem 
az a nyelv, amit a mai magyar úriasszony 
beszélt. Elkezdett a mai kor magyar irodalma 
iránt érdeklődni. Mire Paulay Erzsi büszkén 
szólította a színpadra Kassák Lajost. 

A színpadon megjelent Pethes Sándor, 
Kassák pokolian jól sikerült maszkjában és 
ádáz lendülettel elszavalta „Estély és köb-
gyök" cimü futurista költeményét, amit min-
den sornál viharos kacagás szakított félbe. 
Mikszáth őszintén kijelentette, hogy ennél 
nagyobb marhaságot még nem hallott, mire 
Paulay Erzsi bűnbánóan elismerte, hogy 
kissé elgaloppirozta magát, ezt az egész mo-
dern irányt mi is ki szoktuk viccelni a kaba-
rékban. Á „Kabaré" szóra Mikszáth felütötte 
a fejét. Mi az ? És Bözse magyarázó sza-
vaira kijelentette, hogy az ő korában sem 
volt már ismeretlen a chanson művészete. 
Bizonyítékul kézenfogva a dobogóra vezette 
Bárczy Istvánt, aki diszkrét, elegáns magyar 
ruhában a zongorához ült és elénekelt néhány 
gyönyörű, régi magyar nótát a saját zongora-
kiséretével. 

A mai kabaré ábrázoláséra Pet/ies Sándor 
roppant ügyesen karrikirozta ezután a diva-
tos tőzsde-kuplékat. Mikszáth elszörnyedve 
csapta össze a kezét. Hát ez foglalkoztatja 
ma a magyar lélek ihletett pillanatait ? Hova 
lettek a régi szép magyar nóták ? Mire Pau-
lay Bözse felvilágosította, hogy azok most 
nem aktuálisok ; a káka tövén már nem költ 
a ruca, mert miből költsön, ha nem valutá-
zik, száz szál gyertyát sem lehet az asztalra 
tétetni, mert azt legfeljebb Freystädtler enged-
heti meg magának, a bojtár sem szegődik be 
Tarnócára tiz forint husz krajcárért. E beszél-
getés kapcsán a mai közgazdasági viszo-
nyokra terelődött a szó. És hogy a mai ban-
kárt a régivel összehasonlítsák, Mikszáth az 
alapos, komoly, régi vágású bankár illusztrá-
lásául a dobogóra vezette báró Madarassy-
Beck Marcelt, Paulay Erzsi pedig modern si-
ber gyanánt Csctrada Györgyöt. Csarada egy-

B0RNEM13SZA BÁRÓNÉ BARÓ HATVANYNÉ MISS GRAHAM 
Hatvany Lili bárónő estélyen . Labori felv. 
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másulán hadarta el a legfantasztikusabb üz-
leti légvárakat és mindenáron meg akarta 
vágni Beck bárót, akiről kiderült, hogy szen-
zációs szinész. 

A közgazdasági gondokról a gondűzőre : a 
színházra terelődött a szó és Mikszáth büsz-
kén dicsekedett el a maga korának híres 
Népszínházával, a klasszikus francia operett 
és a nagy primadonnák korával. És mint a 
Népszínház szimbolikus személyesitőjét Hat-
vany Lilit vezette fel a színpadra, aki a Lili 
egyik számát énekelte el franciául. 

Eddig is közismert dolog volt, hogy Hatvány 
Lili kitűnő énekesnő. De ekkora sikere még 
neki sem volt soha. 

Vele szemben a modern operettet Walder 
Béláné képviselte, ő is a műkedvelő szin-
vonalat messze meghaladó hivatottsággal, 

Mikszáthnak is nagyon tetszett az elegáns 
Walderné. Csak azt kifogásolta, hogy miért 
nem fordit a mai kor több gondot a régi, 
szép operettekre. De Bözse megmagyarázta 
neki, hogy a régi darabok színrehozatala ma 
kényes dolog, a Királyfogás, a Szultán, a 
Mikádó propaganda-daraboknak számitaná-
nak, Rip van Winklét, a leghíresebb ébredőt 
is kockázatos volna ma szinrehozni. Mi 
ugyanis nagyon vigyázunk a színházainkra, 
mert óvjuk az uj generáció lelkületét. 

— A mi gyerekeink — mondja Mikszáth 
— bizony elég vásottak voltak. 

És hogy összehasonlítsák a két kor gyere-
keit, Mikszáth egy stilizált öltözetű, .régi kis 
fiút hozott a színpadra, akit a bájos 
Harsányi Zsoltné játszott. Paulay Erzsi pedig 
egy túlságosan rövidszoknyás, modern kis 
iskoláslányt, akinek a délceg és érdekes 
Harsányi Gréte volt a megszemélyesítője. 
Egy kis párjelenetet játszottak el, amelyből 
kiderült, hogy a régi kisfiú lehetett ugyan 
vásott, de a mai kislány egyenesen haj-
meresztő. 

Mig ez a jelenet folyt, Mikszáth alakitóját, 
Harsányi Zsoltot, látható büszkeség dagasz-
totta. A felesége és a huga két olyan tehet-
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séges és pompás figurát adtak, hogy a jele-
net után a viharos tapsok, a műsor lezajlása 
után pedig a gratulációk nem akartak véget 
érni. „Ez aztán családi" — mondta az estély 
közvéleménye. 

De, ha Mikszáth büszke volt, Paulay Erzsi 
annál idegesebb volt. Most már rimánkodni 
kezdett Mikszáthnak, hogy tűnjön el végre, 
hadd fejezze be a prológját, a nők már 
táncolni szeretnének. A táncra felcsillant 
Mikszálh szeme, szeretett volna egy kis 
csárdást látni. Vagy valcert "vagy polkát. 
Mindjárt be is mutatta, milyen szépen 
táncollak a régi bálokon : egy intésére ki-
perdült a parkettre Sacelláry Pál és a felesége, 
Bárczy Juci. Valcert táncoltak és polkát. A 
közönségen az elragadtatás moraja futott 
végig. Sacelláry olyan elegáns volt és felesége 
olyan bájos és szép, hogy ez külön hatalmas 
tapsot érdemelt, a táncuk pedig bűbájos. 

De nem maradt mögöttük a modern táncot 
jelképező másik pár : Vass Elemérné és 
Csarada György sem. A modern simmit paro-
dizálták olyan tánctudással és tánctehetség-
gel, amely professzionistáknak is becsületére 
válnék. 

Mikor végre a taps nagy nehezen elült, 
Mikszáth kedélyesen tovább akart kérdezős-
ködni. De Paulay Erzsi, aki mindenáron rá-
akart már térni a prológra, nem biita tovább. 
Elhatározta, hogy megsérti a kísértetet. 

— Maga Kiss Menyhért ! — kiáltott rá. 
Ez hatott. Mikszáth szelleme, mélyen meg-

sértve távozott a színpadról. És Böske nagy 
megkönnyebbüléssel fogott bele a prológba. 
De alig mondott el egy pár sort, egyszer csak 
a nézőtéren felemelkedett egy elegáns, szakál-
las úriember és szigorúan félbeszakította az 
előadó művésznőt. 

A közönség valósággal konsternálva volt. 
Megismerték a szigorú urat : Nádossy Imre 
volt. az országos főkapitány, személyesen. 
Halálos csend támadt, az emberek zavartan 
és ijedten néztek egymásra. A főkapitány 
pedig komoly szigorral felszólította Paulay 

PÉCHY BLANKA 
Hatvany Lili bárónő^estelypn 

,GÁCH LILLA BAU M GARTENNE 
Lahon feji'. 
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Erzsit, hogy a két utolsó sort mondja csak el 
még egyszer. Böske megdöbbenve és zavar-
tan engedelmeskedett. Elmondta még egyszer 

Ti, akik egy szebb, jobb és boldogabb. 
Elégedettebb korban éltetek . . . 

— Ugy ? — szólt szigorúan Nádossy. — 
Ön tehát azt akarja mondani, hogy a mai 
kor csúnya, rossz, boldogtalan és elégedet-
len ? Rendben van. Az előadás folytatását 
ezennel betiltom, önt ezennel letartóztatom, 
az egész közönséget pedig, mint bűnrészest, 
internálom — a büffébe ! 

Kevés ötletnek volt valaha is olyan közön-
ség-sikere, mint ennek. Falrengető kacagás és 
viharos taps következett. És az internáltak 
engedelmesen vonultak le vacsorázni. 

A bálterem feledhetetlen szép képet muta-
tott. Ennyi szép asszonyt ilyen tündöklően 
szép és érdekes toalettekben nem egyhamar 
látott együtt Budapest. Krinolinok, lurnürök, 
nemes szép régi ruhák szemkápráztató, szí-
nes tenger gyanánt hullámzottak a zene hang-
jaira, a ragyogó villanyfény mesés családi 
ékszereket szikráztatott, a táncolók közt úgy-
szólván mindénki országos hirü ember volt, 
a nagy arisztokratá családok reprezentánsai, 
a gróf Bánffy, gróf Pálffy, báró Bornemissza, 
báró Jósika, báró Gerliczy és más ősi nevek 
viselői mellett a pénzvilág fejedelmeit és az 
irodalmi és művészi élet nagyságait lehetett 
látni. Az asszonyok gyönyörű jelmezei mellett 
egy pár férfi-jelmez is érdekesen feltűnt. A 
testesebb urak irigykedve nézték gróf Bánffy 
Miklós mesébe szabott, fehér hajtókás, karcsú 
frakkját, báró Hatvany Ferenc diplomata-
frakkot öltött, viszont Newson Horace, az 
amerikai diplomata, világoskék fantasie-frakk-
ban általános feltűnést keltett, érdekes volt 
Tóth László 1885-ös divatú frakkja is. 

A táncestély clouja az a négyes volt, amit 
a fin de siècle — Magyarország két bél-
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királya, Nádossy Imre és Szabó Nándi ren-
deztek. Nádossy Ághi Böskével, báró WLassics 
Gyula Márkus Emmával táncolta a négyest. 
A táncos jókedv mindenkit magával ragadott és 
rivalgás fogadta Beöthy Lászlót, aki vissza-
gondolván a regruta-koréra, maga is oda-
szökkent az egymást fogó kerek láncába. A 
színesen kavargó tömegben az irodalmi és 
művészi élet sok szép asszonyát látta a kró-
nikás szeme, Darvas Lili, M. Makay Margit, 
Kandó Lészlóné, F. Lánczy Margit, Pécsi 
Blanka egytől-egyig szépek voltak, hogy öröm 
volt rájuk nézni. 

A büffé asztalai mellett és pezsgő, vidám 
élet zajlót. Volt egy asztal, amelyet valóságos 
embergyürü vett körül, mert mindenki hallani 
akarta azt a beszélgetést, amely ennél az 
asztalnál folyik. Itt Molnár Ferenc vitte a szót, 
páratlan ötletessége versenyzett a mellette ülő 
Heltai Jenő humorával. Fedák Sárinak nagy 
udvara volt hódolókból, Gtích Lilla sárga toa-
lettjének is minduntalan bámulói akadtak. 
Egyik asztalnál a svájci Cuno Hofer merült 
el szakértő beszélgetésbe az Engadin szépsé-
geiről Szirmai Alberttel, a másiknál Bárdos 
Artúr és felesége ültek a társaságukkal, egy 
sarokban Herczeg Ferenc mulattatta a szép 
asszonyokat, a szomszédban Kende Géza és 
Incze Sándor amerikai emlékeket elevenítettek 
fel, ilt-ott Kandó László, Tarnay Alajos, Uray 
Tivadar, Relie. Pál bukkantak fel, a szomszéd 
teremben pedig nagy hallgatósága akadt 
Márton Miksának, 

Reggel nyolckor még szólt a zongora és 
csengtek a poharak, a táncolók is lehúzódtak 
a földszinti terembe a Berkes bandájával 
együtt, akiket Eckhardt Vilmos hozott le, hogy 
kedélyesedjék a dolog. Kedélyben nem is volt 
hiány. És mikor végre mégiscsak haza kellett 
menni, mindenki megállapította, hogy azt, 
amit „tóut Budapest"-nek hívnak, soha így még 
egy estélyre összehozni senkinek sem sikerült. 

PALOTAI A N D O R N É , B Á R Ó K O H N E R N É és BÁRÓ ULLMANNÉ 
I l a tvany Lili b á r ó n ő es té lyen Labort íelv. 



30 SZÍNHÁZI É L E T 

Péchy Erzsi — 
elárusító lány lett f 

Az elmúlt héten nagy válságokon ment 
keresztül a Dédé, Willemetz és Christiné uj 
operettje. Javában folytak a nagysikerű pá-
risi operett próbái a Blaha Lujza Színházban, 
amikor a főszereplő Somogyi Nusival súlyos 
baj történt. A kitűnő primadonna megbete-
gedett és vissza kellett, hogv adja Denise 
szerepét. Denise legfontosabb tényezője a Dé-
dének. Nagyon helyes kis elárusító lány ez 
a Denise, aki végül a címszereplő Dédé fele-
sége lett. A szinház rémülten konstatálta, 
hogy nincs Denise és megindult a hajsza uj 
Denise után. Reflektáns akadt elég a párat-
lanul nagyszerű szerepre, de az Uniónak 
nagy igényei vannak primadonnákat illetően. 
Lázár direktor naponta aggódva hivta fel 
Vágó Gézét, a rendezőt : 

— Nos, még nem tud egy Denist ? 
— Nem — szólóit az obligát felelet. 
Egyszer csak Szirmai direktor mást felelt. 

Azt mondta, hogy tud. 
— Ki az ? — kérdezte Lázár. 
Szirmai, belesugott egy nevet a telefonba-
— Na ez ugyan hamarabb is eszünkbe 

juthatott volna — dörmögte Lázár igazgató 
és némi joggal, mert a rejtélyes uj Denise-
jelölt nem vott más, mint a szinház prima-
donnája : Péchy Erzsi. 

Nem gondolhattak rá, mert köztudomásu, 
hogy Péchy Erzsinek szerződési kötelezett-
ségei vannak más színháznál, külföldön is 
várják és igy kombinációba se vehették a 
Dédé eredeti szereposztásánál. Nosza, megin-
dultak hamar a tárgyalások, amelyek rövi-
desen kedvező eredménnyel jártak. Péchy 
Erzsi, akit annyj forró siker emléke fűz a 
Blaha Lujza Színházhoz, igent mondott az 
igazgatóság felhívására és ugy intézi egyéb 
kötelezettségeit, hogy eljátszhassa a Dédé fő 
női szerepét. Beszélgettünk az illusztris mű-
vésznővel, aki maga is szivesea erősítette 
meg a hirt. 

— Most tanulom a Denise szerepét, mon-
dotta és nagyon örülök, hogy még egy ideig 
azokkal lehetek együtt, akikkel olyan sok elő-
adást játszottam végig. A szerep kitűnő, Chris-
tiné melódiái bájosak és én szeretetlel tanul-
mányozom uj alakításomat 

A Dédé szereposztásában egyéb változás 
nincs. Odette asszonyt, egy csintalan, párisi 
Hölgyet Vaály Ilona játssza. A szerep töké-
letesen megfelel a bájos szubrett egyénisé-
gének. Pajkos, finom vigjátékszerep. Dédét 
D'Arrigo Kornél játssza, Robertet Z. Molnár 
László, akinek a vendégszereplése külön 
szenzációt jelent, mert Z. Molnár olyan 
nagyszerű az operettszerepben, hogy akik a 
próbán látták, azt mondják, hogy éppen 
olyan remek, mint vígjátékban. Szirmai Imre 

is nagyszerű figurát alakit : egy pompás, 
vidám közjegyzőt, egy minden hájjal meg-
kent jogászt. Tamás Benő, Boross Endre, 
Dobrovils Márta és Szvivtovics Dodo játsz-
szák az operett többi főszerepeit. 

Vágó Géza rendezi a darabot, aki nagy 
súlyt helyez rá, hogy a budapesti bemutató 
is olyan diszes keretek között folyjon le, 
mint a párisi. Egy meglepetésszerű új-
donságot produkál a rendezés : a sötét 
színek bojkottját. A színpad mindig világos 
fényeffektust fog kelteni, mert az összes 
szereplők mindig világos ruhákban lesznek, 
világos díszletek között. Valósággal napfény 
lesz a színpadon, plein áir, olyan tökéletes 
kisugározásban, amilyet eddig csak a képző-
művészet produkált. Ez a fehér tónus lesz 
az egyik főnevezetessége a Dédé-nek, amely-
ről — akárcsak bátyjáról, a Fifi-ről — rövi-
desen beszélni fog egész Budapest. 

Igen érdekes a librettója a Dédének. Mentes 
minden sablontól és nem lehet benne fel-
fedezni még a csiráját se annak az irányzat-
nak, amit bécsi iskolának nevezünk. A mű-
fajnak inkább azt az elnevezést lehetne adni : 
„Zenésített vígjáték". A szöveg ugyanis tulaj-
donképpen nem operettszöveg, hanem ez ön-
magában is egészet képező finom francia 
vígjátéknak a szövege. Jellemző a szerzők 
reformtörekvéseire, hogy a librettóban elő-
forduló dalokat oly tökéletesen illesztették 
bele a szövegbe, hogy a versek valósággal 
folytatásai a prózának. A Dede-ben annyi 
ötlet és jó vicc van, hogy kitelne belőle há-
rom bohózat. 

A külső keretről megemlékezve be kell 
még számolnom a darab táncosnőiről, akik 
balettet varázsolnak az operett kellős köze-
pébe. Faragó Géza gyönyörű jelmezei külön 
látványosságszámba mennek s ezek között 
is szenzáció a táncosnők kosztümje. Barna 
Izsó a zenei részt, Rott Ferenc a tánca 
tanítja be a Dedé-nek, amely mint mér, hogy 
Péchy Erzsi is belépett az együttesbe, igazi 
nagy sikert fog jelenteni, olyat, amelyre bizo-
nyára rámondják majd : „Nagyobb sikere van, 
mint a Fifi-nek volt". 

«• «• - - * • • • * • 

DÉ-DÉ. 

A Blaha újdonságát, a Dé-Dé-t, 
A közönség már alig várja, 
A Férfi főszerepet Zé Zé 
Molnár László kreálja, 
S hogy más színész híveinek is 
Biztosittassék egy jó nap, 
Nagy szerepe lesz még D', D' 
Arrigónah. 
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Az ember tragédiája premiérjének szereposztása 
Budapest, pénteken, 1883 szeptember 21-én 

Előjáték : 
Az Ur 
Rafael 
Gábor 
Mihály 
Lucifer 

főangyalok 
G. Csillag T. 
Adorján B. 
Fáy Szerena 
Gyenes 

Ádám Nagy Imre 
Éva . . . ' . . Jászai Mari 
A föld szelleme . . . Egressy 

Az első síakasz személyei : 
f , j mint Pharao 

Ádám í m i n t Miltiades Nagy 
í mint a rabszolga 

Éva < neje , . Jászai Mari 
( mint Lucia 

Ímint Pharao 

minisztere Gyenes 
mint katona 

Rabszolga Nádai 
Kimon, Miltiades és 

Lucia fia . - . . S ° ^ demagóg, görög 

népből, görög 

2-ik 
1-ső 
2-ik 
3-ik 
Chripos ) athéni 
Thersites f lakósok 

I athéni polgár 2-ik 

Palotay P. 
Vízvári 
Hetényi 
Sánta 
Latabár 
Faludi 
Körösmezei 
Tóth 
Szigeti Imre 
Komáromi 

A második szakasz személyei : 
t , . J mint Sergiolus KT T  A d a m \ mint Tankréd N a«V I m r e 

f, j mint Julia . . . . . 
L v a ( mint Izaura J a 8 z a i M a n 

í mint Milo 
Lucifer < mint Tankréd Gyenes 

( fegyvernöke 
Catulus Horváth 
Hirpia P. Márkus E, 
Cluvia Helvey L. 
Péter apostol . . . . Újházi 

E l ő j á t é k (I—III. s z i n ) 
Az Ur h a n g j a 
Mihály 
Rafae l ! 
G á b o r j 
Lucifer 
Ádám 
Éva 

fő-
ati-
gya-
fok 

Garamszeghy Sándor 
Kálmán Mária 
Abonyi Géza 
Gyenes László 
Odry Árpád 
Paulay Erzsi 

A föld sze l l eme Fehér Gyula 
E l s ő s z a k a s z (IV VI. s z i n ) 

P h a r a o 
Á d á m ] M i l t i a d e s Odry Árpád 

( £ Se rg io lus 
rabszolga* n e j e 

f d t ' Ä * " Paulay Erzsi 
Jul ia 

!

P h a r a o 

lkatonSaZtere Q ï e n e s  

Milo Rabszo lga 
Demagóg-
Cr i spos 
The r s i t e s 
Kimon 

2' I po lgár 

Cippia 
Cluvia 
Pé te r -apostol 

Pethes Imre 
Bartos Gyula 
Bónis Lajos 
Almássy Endre 
Bajor Gizi 
Gabányi László 
Pataki József 
Márkus Emilia 
Gömöry Vilma 
Mihályfi Károly 

M á s o d i k s z a k a s z ( V I I - X . s z i n ) 

( mint Tankréd 
Á d á m 1 „ Kepler Odry Árpád 

( „ D a n t o n 

2-fk I boszorkány . 

Heléne, Izaura kisérője Molnárné 
1-sö 1 Komáromi 
2-ik ( , Latabár 
3-ik Po'gar Bizancban Sántha 
4-ik ] Körösmezei 
Patriarcha . - . . . Feleki 

Györgyné 
Császárné 

A harmadik szakasz S7em^lyri; 
A császár . . . . . Szigeti J. 
t . , ) mint Kepler 

A d a m í mint Danton 
!' mint Borbála. 

Kepler neje 
mint marquisnő 

\ mint rongyos pórnő 
mint Kepler 

Lucifér { famulusa Gyenes 
mint bakó 

Nagy Imre 

-x Jászai Mari 

1-ső 
2-ik 
3-ik 
4-ik 
Tanítvány 
Tiszt 
1-ső ] 
2-ik 
3-ik 
4-ik 

udvaronc 

párisi polgár 

Faludi 
Császár 
Benedek 
Főidényi 

Mihályfi 
Latabár 
Körösmezei 
Sántha 
Tóth 

1-ső ) 
2-ik í g y a r o s 

Vénasszony 
Nyegle 
1-ső 
2-ik 
3-ik . 
Eva mini polgárleány 
Anyja . , . . -
1-ső ) 
2-ik } munkás • 
3-ik ) 
Lovel 
Virágárus, leány . 
Egy asszony . . 

2-fk Î Po'sárleány . 
Korcsmáros 

I mesterlegény 2 
1-sö 
2-ik koldus 

Szigeti Imre 
Komáromi 
Szathmáryné 
Vízvári 
Császár 
Berényi 
Gergely 
Jászai Mari 
Lendvayné 
Körösmezei 

Faludi 
Rónai 
Újházi 
Andrásy E. 
Sz. Prielle K. 
Vizváriné 
Sánlháné 
Sántha 
Latabár 
Rónai 
Vincze 
Főidényi 

Marquis Náday 
1-ső 1 , Hetényi 
2-ik I sans-culolte. . Q o n d a 

Robespierre 
Saint-Juste. 

Réthey 
Horváth 

A negyedik szakasz személyei : 
Ádám, mint élemedett 

férfiú Nagy Imre 
Lucifer, komornoka Gyenes 
1-ső î Békéssy I. 
2-ik I . . Alszegi I. 
3-ik t a n u l ° - • • • Palotay P. 
4-ik J Reiner G. 

Az ötödik szakasz személyei : 
í mint tudós 

Ádám í mint aggastyán Nagy Imre 
( mint Ádám 

Ímint munkásnő 

mint Eszkimó neje Jászai Mari 
mint Éva 

Í
mint tudós 
mint aggastyán _ 

kisérője G)enes 
mint Lucifer 

Tudós Bercsényi^ 
^ ggastyán Feleki 
Luther • i Pintér 
Canivis f munká- Egressy 
Plato l sok Újházi 
Michel-Angelo 1 Szigeti linre 
Eszkimó Főidényi 
Rafael G. CsillagT. 
Gábor Adorján B. 
Mihály Fáy Sz. 

A centenárium szereposztása 

Í
mint Borbála 

„ M a r q u i s e PaulayEizsi 
„ p ó r n ő 

í mint f e g y v e r n ö k 
Lucifer < „ f a m u l u s Gyenes László 

f „ b a k ó 
£>. Ligeti Juliska He léna 

Pa t r ia rka 
A g g e re tnek 1 
S a i n t - J u s t ( 
Barát { 
R o b e s p i e r r e í 
Boszorkány 
Rudolf c s á s z á r 
1. 
2 . 
3. u d v a r o n c 

Taní tvány 
T-sö s a n s c u l o t t e 
2- ik s a n s c u l o t t e 
1- ső ú j o n c 
2-ik ú j o n c 
Tiszt 
Marqu i s 

H a r m a d i k s z a k a s z ( X I - XII. s z in ) 
Á d á m , min t é l e m e -

det t fé r f iú 

Gál Gyulà 
Pe thes Imre 

Bartos Gyula 
S. Fáy Szeréna 
Molnár László 
Kfirthy György 
Onódi Ákos 
Garamszeghy S. 
Turányi Alajos 
Pe thes Sándor 
Mihályfi Béla 
Almássy Endre 
Végh K. sz. n. 
Palásthy G sz.n. 
Kiss Ferenc 
Kiirthy György 

ko ldus 

s a r u s 

t anu lók 

ímin t p o l g á r l e á n y 
Éva í m i n t f a lansz te r -

Odry Árpád 

Paulay Erzsi 
rbel i a n y a 

Lucifer , min t Á d á m 
k i s é r ő j e Gyenes László 

B á b j á t é k o s Rózsahegyi K. • 
V i r ágá rus l eány Ághy Erzsi 

l Kelemen Mária 2. f P o l g a r l e a n y N a g y T c r 0 z 

Iványi Irén 
Küithy György 
Bodnár Jenő 
Gabányi László 
Bónis Lajos 
A'mássy Endre 
Gál Gyula 
Garamszeghy S. 
Pataki József 
Hajdú Lasztó 
Somodi K. sz. n 
Jaloviczky Edi 
László Kálmán 
Rábl A. sz. n. 
Petnes Sándor 
Abonyi Géza 
Fehér Gyula 
Turányi Alajos 
K. Demjén Mari 
Pethes Imre 
Somody Pál 
I^agy Adorján 
Abonyi Géza 
Horváth Jenő 

N e g y e d i k s z a k a s z (XIII-XV. Sz in) 

Ímint ö r e g 

é s a g g a s t y á n OJiy Árpád 
mint i f jú 

É v o j m m t e s z k i n ^ n e j c p a u I a y E z s j 

Lucifer Gyenes László 

Kéjhö lgy 
K o r c s m á r o s 
1. 
2. 
2 I g y á r o s 
Lovel 1 
T a d ó s f 
Ka tona 
1. 
2 
1. 
2. 
3. 
4. 
Nyegle 
Elitélt 
2 j m e s t e r l e g é n y 
Éva a n y j a 
A g g a s t y á n 
A r t ú r 
C a s s i u s 
Pla tó 
Luther 

E e s z k i m ó 
A föld sze l l eme 
Mihály 
Rafae l 
G á b o r 

Gabányi László 
Fehér Gyula 
Garamszeghy S. 
Kálmán M. 
üabonyi Géza 
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ELÖJÁTÉK. 1—III. SZIN. 
ELSŐ SZIN. 

{A mennyekben. Aranyos, fénylő háttér, az 
Úr trónusa alatt Az Úr fényes aranypalást-
jának egy csücske látszik. A trónus előtt a 
főangyalok állanak, párosával. Gábor és Mi-
hály. Rafael és Lucifer. Gábor vereshaju, ke-
zében tábla és iron, Mihály barna, kezében a 
kard. Rafael szőke, kezébtn a liliomág. Lucifer 
feketehajú. Hátrább angyalok, szines, redözöll 
ingekben, harsonával a kezükben, mint Fra 

Angelico képén.) 
Az angyalok beszédét halk zene kiséri. 

ANGYALOK KARA. Dicsőség a magasban 
istenünknek, 

Dicsérje őt a föld és a nagy ég, 
Ki egy szavával híva létre mindent 
S pillantásától függ ismét a vég. 
Megtestesült az örökös nagy eszme, 
lm a teremtés béfejezve már, 
S az Úr mindentől, mit lehelni enged, 
Méltó adót szent zsámolyára vár. 

GÁBOR FŐANGYAL. Ki a végetlen 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, 

És változatlant egyesíted, 
Végetlent és időt alkotva, 
Egyéneket és nemzedéket : 
Hozsána néked, Erő ! (Lebnrúl.) 

FŐANGYAL. Ki boldogságot 
áradoztatsz, 

A testet öntudatra hozva, 
És bölcseséged részesévé 
Egész világot felavatva : 
Hozsána néked, Jóság! (Leborúl.) 

(Szünet.) 
AZ ÚR (láthatatlanul). S te, Lucifer, 

hallgatsz, önhitten állsz, 
Dicséretemre nem találsz-e szót, 
Vagy nem tetszik tán amit alkoték ? 

LUCIFER. S mi tessék rajta ? Hogy néhány 
anyag 

Más-más tulajdonokkal felruházva, 
Most vonzza, űzi és taszítja egymást, 
Néhány féregben öntudatra kél ! 
Az ember ezt, ha egykor ellesi, 
Vegykonyhájában szintén megteszi. 
Te nagy konyhádba helyzéd embered 
S elnézed néki, hogy kontárkodik, 
Kotyvaszt s magát istennek képzeli. 
Aztán mi végre az egész teremtés ? 
Dicsőségedre irtál költeményt, 
Beléhelyezted egy rossz gépezetbe 
És meg nem ùnod véges-végtelen, 
Hogy az a nóta mindig úgy megyen. 

AZ ÚR Csak hódolat illet meg, nem birálat. 
LUCIFER. Nem adhatok mást, csak mi 

lényegem. 
(Az angyalokra mutatva.) 

Dicsér eléggé e hitvány sereg, 
És illik is, hogy ők dicsérjenek. 
Te szülted őket, mint árnyát a fény, 
De mindöröktől fogva élek én. 

AZ UR. Hah, vakmerő 1 nem szü l j e az 
anyag ? 

Hol volt köröd, hol volt erőd előbb ? 
(A mennyországot veres fény önti el-, az Úr 

haragja.) 
LUCIFER. Ezt tőled én is szintúgy kérd' 

hetem. 
AZ UR. Én végtelen időtől tervezem, 

S már bennem élt, mi mostan létesült. 
LUCIFER. S nem érzéd-e eszméid közt az 

űrt, 
Mely minden létnek gátjául vala. 
S teremtni kényszerültél általa? 
Lucifer volt e gátnak a neve, 
Ki a tagadás ősi szelleme. 
Te anyagot szültél, én tért nyerék, 
Az élet mellett ott van a halál, 
A boldogságnál a Iehangolás, 
A fénynél árnyék, kétség és remény. 
Ott állok, látod, hol te, mindenütt, 
S ki így ösmérlek, még hódoljak'e ? 

AZ UR. Hah, pártos szellem ! el előlem, el ! 
Mind hasztalan ,rázod porláncodat, 
Csatád hiú az Úrnak ellenében. 

LUCIFER. Nem úgy, ily könnyen nem 
löksz el magadtól, 

Mint hitvány eszközt, mely felesleges lett. 
Együtt teremténk : osztályrészemet 
Követelem. 

AZ ÚR (gúnnyal). Legyen, amint kívánod. 
Tekints a földre, Éden fái közt 
E két sudár fát a kellő középen 
Megátkozom, aztán tiéd legyen. 

GÁBOR. El Isten szinétől, megátkozott ! 
Hozsán' az Úrnak, ki törvényt hozott. 

<i4 menny elsötétül. Villámok cikáznak, dörgés. 
A menny összezáródik s Lucifer kívül marad. 
A bukott angyal, akit kilöktek a mennyből, 
Lucifer egész alakja most veres fényben izzik. 

ökle fenyegetően nyúlik fel.) 
LUCIFER. Fukar kezekkel mérsz, de hisz 

nagy úr vagy 
S egy talpalatnyi föld elég nekem, 
Hol a tagadás lábát megvet), 
Világodat meg fogja dönteni. 

Óriási robaj. Minden elsötétül. Lucifer el-
tűnik. A mennybolt most olyan, amilyennek a 
földről látszik. Ragyognak rajta a csillagok. 
Távolról az angyalok kórusa hallatszik, egyre 
elhalóbban. A csillagok lassankint elhalvá-
nyodnak. Nappalodik. A csillagos égbolt he-

lyén pára és köd van, amely felszáll. 
MÁSODIK SZIN. 

(A paradicsomban. Középen a tudás és örök> 
élet fája. Ádám és Éva a fa alatt állnak, a 
teremtés utáni pillanatok áhitataban. Az éb-
redő és eszmélő élet alakjai, mint egy Dürer' 

metszeten.) 
ÉVA. Ah élni, élni : mily édes, mi szép ! 
ÁDÁM. És úrnak lenni mindenek felett. 
ÉVA. Érezni, hogy gondoskodnak felőlünk, 



34 SZÍNHÁZI É L E T 

És mindezért csupán hálát rebegnünk 
, Ahhoz, ki nyújtja mind e kéjeket. 

ADÁM. A függés, látom, életei» neked. — 
Szomjúzom, Éva; nézd, mi csábosán 
Néz e gyümölcs ránk. 

ÉVA Majd szakítok egyet. 
AZ ÚR SZAVA. Megállj, megállj, egész 

földet neked 
Adám, csak e két fát kerüld, kerüld, 
Más szellem óvja csábgyümölcseit 

, S halállal hal meg, aki élvezi. 
ADAM. Csodás parancs, de úgylátszik, 

komoly. 
ÉVA. Mért szebb e két fa mint más; 

vagy miért 
Ép ez tilalmas ? 

ADÁM. Hát mért kék az ég? 
Miért zöld a liget? — elég, hogy ugy van. 

(Letelepednek a fa alatt.) 
ÉVA. Hajolj keblemre, én meg majd 

legyezlek. 
(Nagy szélroham, Lucifer a lombok között 
megjelenik Úgy tűnik fel, mint a kísértő. Két 
karja, mint a kígyóé, rátekerőzik a fa ágára.) 
ÁDÁM. Hah nő ! mi ez, nem hallék még 

hasonlót. 
Miként ha ellenséges idegen 

, Érő tört volna rajtunk. 
EVA. Reszketek. 
, Az égi zengzet is elhallgatott. 

ADÁM. Itt kebleden, úgy tetszik, hallom 
azt még. 

(Egy madárka énekelni_ kezd egv közeli agon.) 
ÉVA. Hallgasd csak Ádám, oh mondd, 

érted-e 
_ E.kis bohó szerelmes énekét? 

ÁDÁM Én a patak zúgását hallgatám 
És azt találom, szintén így dalolt. 

ÉVA. Minő csodás öszhang ez, kedvesem. 
E sokszerü szó és egy értelem. 

{Átölelik egymást.) 
LUCIFER. Mit késem ennyit? fel 

munkára, fel, 
Megesküvém vésztőkre, veszniök kell. 
S kétkedve állok mégis újra meg, 
Nem küzdők-e hiába a tudás, 
A nigyr ivágyás csábos fegyverével 
Ö ellenek, kik közt, mint menhely áll, 
Emelve a bukót : ez érzelem. 
De mit töprengek. Az nyer, aki mer! 

(Új szélroham. Lucifer a megrettenő ember-
pár előtt megjelenik. A dics elborul. Lucifer 

kacag.) 
álmélkodtok ? 

(Évához, ki futásnak indul) 
Oh, megállj, kecses hölgy 1 

Engedd egy percre, hogy csodáljalak. 
(Éva megáll s lassankint felbátorodik.) 

(Félre.) E mintakép milliószor újuland 
meg. 

, (Fenn.) Adám, te félsz ? 
ADAM. Tőled hitvány alak? 
LUCIFER. (Félre.) Ez is jó ős a büszke 

férfinemnek 
(Fenn) Üdvöz légy, szellem-testvér ! 

ÁDÁM. Mondd, ki vagy? 
Alulról jőssz'e hozzánk vagy felülről? 

LUCIFER. Amint tetszik, nálunk az egyre 
, , megy, 

ADAM. Nem tudtam, hogy van ember 
még kívülünk. 

LUCIFER. Hohó ! nagyon sok van még, 
mit te nem tudsz. 

S nem is fogsz tudni. Vagy a jámbor agg 
Azért teremtett volna'e porondból, 
Hogy a világot ossza meg veled ? 
Hogy eszmélj, szükséged nem is lehet. 

ÁDÁM. Hogy eszméljek? — S nem 
eszmélnék-e hát? 

Nem érzem-é az áldó napsugárt, 
A létezésnek édes örömét, 
És Istenemnek végtelen kegyét, 
Ki en (femet tőn a föld Istenévé? 

LUCIFER. Ezt tartja tán az a kis féreg is, 
Mely a gyümölcsöt eszi el előled, 
Meg a sas, mely a kis madárra csap. 
Igen tán volna egy, a gondolat, 
Mely öntudailan szűdben dermedez, 
Ez nagykorúvá tenne, önerődre 
Bízván hogy válasz jó és rossz kőzött, 
S a gondviselettől felmentene. 
Nagy kényelem a megnyugvás hitünkben : 
Nemes, de terhes, önlábunkon állni ! 

ADÁM. Nagy dolgokat mondsz, szédülök 
belé. 

ÉVA. Én lelkesülök, szép s új dolgokat 
mondsz. 

LUCIFER De a tudás nem volna még elég ; 
Hogy testesüljön nagyszerű müvekben — 
A halhatatlanság is kellene. 
E két fa rejti mind e birtokot, 
S ettől tiltott el. aki alkotott. 
Tudsz, mint az Isten, azt ha élvezed, 

, Ettől örök ifjú marad kecsed. 
EVA. Mégis kegyetlen a mi alkotónk l 
ÁDÁM. De hátha megcsalsz ? 

(4 dics kissé' kitisztul.) 
EGI KAR. Jaj neked, világ. 

Az ős tagadás kisért. 
AZ UR SZAVA. Ember, vigyázz! 
ADÁM. Mi hang ez ismét? 
LUCIEER. (Kilép.) A szél gallyakat ráz. 

Segítsetek, 
Ti elemek, 
Az embert nektek 
Szerezni meg. — 

(Szélroham, a dics elborul.) 
E,két fa az enyém, 

ADAM. Ki vagy tehát te ? 
Hisz olyannak tűnsz fel, mint mi vagyunk 

LUCIFER. Nézd ott a sast, mely felhők 
közt kovályg, 

Nézd e vakondot főidet túrva lenn, 
Mindkettőt más-más láthatár övedzi. 
A szellemország látköröd-kivül van, 
És ember az, ki legmagasb neked. 
Az ebnek is eb legfőbb ideálja, 
S megtisztel, hogyha társaúl fogad. 
De épen úgy, miként te őt lenézed, 
És állsz felette végzete gyanánt, 
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Áldást vagy átkot szórva istenül rá, 
Ép ágy tekintünk rátok mi alá, 
A szellemország büszke részesi. 

ÁDÁM. S azoknak volnál hát te egyike? 
LUCIFER. Igen, erősek közt a leghatalmasb, 

Ki ottan álltam az Úr trónjá mellett, 
( S .legszebb dicséből osztályom kijárt. 

ÁDÁM. Miért nem maradtál hát a fényes 
égben, 

E por-világra mért jövél közénk? 
LUCIFER. Meguntam ott a második helyet, 

Az egyhangú, szabályos életet, 
Éretlen gyermek hanga égi kart, 
Mely mindig dicsér, rossznak mit se tart. 
Küzdést kívánok, disharmóniát, 
Mely új erőt szül, új világot ád, 
Hol a lélek magában nagy lehet, 
Hçvà, ki bátor, az velem jöhet. 

ADÁM. Megmondta Isten, hogy büntetni 
fog, 

Ha más utat választunk, mint kitűzött. 
ÉVA. Miért büntetne ? — Hisz, ha az utat 

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 bölcselő ! 
Nagy sor jövend utánad, szép húgom, 
Mely millió úton ezt vitatja újra ; 
Sok visszaretten, révbe egy sem ér. 
Hát hagyjatok fel az okoskodással, 
A tett halála az okoskodás. 

ÉVA. Én hát szakítok e,gyet a gyümölcsből. 
ÁDÁM. Megátkozá az Úr. 

(Luc fer kacag.) 
De csak szakíts. 

Jöjjön ránk, minek ránk jönni kell, 
Legyünk tudók, mint Isten. 
(A tudás almáját előbb Éva, aztán Ádám 

megízleli.) 
ÉVA. S efelett 

Örökké ifjúk. 
LUCIFER. Erre, erre csak 

A halhatatlanságnak fája ez. 
Siessetek hát ! 

(A másik fa relé vonja őket, egy Cherub lán-
goló karddal üt jókat állja> 

CHERUB. Félre, bűnösök. 
AZ ÚR SZAVA. Ádám, Ádám! elhagytál 

engemet, 
Elhagylak én is, lásd, mit érsz magadban. 

ÉGI KAR. Ah sírjatok testvért, könnyeket, 
Győz a hazugság, a föld elveszett! 

EVA. Végünk van ! 
LUCIFER. Csüggedtek ? 
ÁDÁM. Koránsehidd! 

Csak ébredésem borzongása ez. — 
El innen, hölgyem, bárhová, — el, el ! 
Idegen már s kietlen ez a hely. 

(Viszi magával Évát jobbra. Lucifer összefont 
karokkal gúnyosan néz ulánok.) 

HARMADIK SZIN. 
(Pompás vidék a, paradicsomon kívül. Kis 
durva fakaliba. Adám cövekeket ver le ke' 

rítésül. Eva lúgost alkot. Lucifer.) 
ÁDÁM. 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 olyat, 
Mint az előbbi, s igy közénk varázslom 
A vesztett Édent. 

LUCIFER. Vajh, mi nagy szavát 
Mondottatok ki. 

(Inkább maga elé tűnődve, mint aki ismeri 
Isten tervét s a világ jövőjét. Ádám értetlenül, 

furcsáivá hallgatja). 
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 felfalója 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-e? 
ÁDÁM. Érzem, hogy Isten amint elhagyott, 

Üres kézzel taszítván a magányba, 
Elhagytam én is. Önmagam levék 
Énistenemmé, és amit kivívok, 
Méltán enyém. Erőm ez, s büszkeségem. 
Mit is köszönjek neki? puszta létem? 
Hisz az a lét, ha érdemes leszen 
Terhére, csak fáradtságom gyümölcse. 
A kéjét, amit egy ital víz ád, 
Szomjam hevével kell kiérdemelnem, 
A csók mézének ára ott vagyon — 
Amely nyomán jár — a lehangolásban 
Szemem, fülem lemond szolgálatáról, 
Ha a távolnak kémlem titkait ; 
S ha képzetem magasb körökbe von, 
Az éhség kényszerít, hunyászkodottan 
Leszállni ismét a tiprott anyaghoz. 

LUCIFER. Ezen kötél erősb, mint én va' 
gyok. 

ÀDAM. Ah, úgy te gyönge szellem vagy igen. 
LUCIFER. S csak is ez az, mi vélem bír 

dacolni, 
Mert szellem, mint én. Vagy tán azt 

hiszed, 
Hogy, mert elrejtve munkál s zajtalan, 
Nem is erős ? — Ne hidd, homályban ül, 
Mi egy világot rendít és teremt. 
Csak ember műve csillog és 2örög, 
Melynek határa egy arasznyi lét. 

ÁDÁM (felbbogvj, elszántsággal). Hagyd 
megtekintnem hát e működést, 

— Egy percre csak, tudod erős vagyok. 
LUCIFER. „Vagyok" - bolond szó ! Vol' 

tál és leszessz. 
Örök levés s enyészet minden élet. 
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ÁDÁM. S hová lesz énem zárt egyénisége, 
Mivé leszessz, testem, melyben szilárd 
Eszköz gyanánt oly dőrén megbizám 
Nagy terveimben és nagy vágyaimban ? 
Mi szörnyű, szörnyű ! — Oh, miért 

lökém el 
Magamtól azt a gondviseletet, 
Mit ösztönöm sejtett, de nem becsölt, 
S tudásom óhajt, oh ! de hasztalan ! 

ÉVA. Úgy-é, úiy'é, hasonlót érzek én is, 
Ha majd te harcolsz a fenevadakkal, 
Vagy én lankadva kertünk ápolom, 
Körültekintek a széles világon, 
És égen földön nem lesz egy rokon, 
Nem egy barát, ki biztasson vagy óvjon. 
Nem igy volt ám ez egykor szebb időben. 

LUCIFER (gúnyosan). Hiszen, ha oly ki' 
csinyes lelketek, 

Hogy fáztok ápoló gond és kéz nélkül, 
S alárendeltség oly szükségetek : 
Idézek én fel istent számotokra, 
E földnek szellemét, ismérem őt 
Az égi karból, szép, szerény fiú. 
Jelenjél meg szellem, 
Látod, nem birsz velem, 
Az ősi tagadás 
Hív, hisz nem merne más. 

(A földből lángok csapnak fel, tömör felhő kép. 
ződlk szivárvánnyal, iszonyúan menydörögve.) 
LUCIFER (hátra lépve). Ki vagy te, rém ? 

nem téged hívtalak, 
A föld nemtője gyönge és szelid. 

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA. 
Mit gyöngéül látál az égi karban, 
Az önkörében végtelen, erős. — 
lm itt vagyok, mert a szellem szavának 
Engednem kelle, ámde megjegyezd, 
Hogy fölzaklatni s kormányozni más. 

LUCIFER. Mondd hát, hogyan fér büszke 
közeledbe 

Az ember, hogy ha Istenül fogad? 
A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA. 

Elrészletezve vízben, fellegekben, 
Ligetben, mindenütt, hová Benéz 
Erős vágyakkal és emelt kebellel.(E/fü/lz'A.) 
(A ligetet, forrást tünde játszi Nymphák 

népesitik.) 
ÁDÁM. Mit ér, mit ér e játék csillogása, 

Ne hitegess, Lucifer, ne tovább, 
Hagyj tudnom mindent, úgy, mint meg-

fogadtad. 
LUCIFER {félre). Keserves lesz még egykor 

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, 
Sçkat csalódnod, míg mindent megértesz. 

ÁDÁM. Könnyű neked beszélni türelemről, 
Előtted egy öröklét van kitárva, 
De én az élet fájából nem ettem, 
Arasznyi lét, mi sietésre int. 

LUCIFER Minden, mi él, az egyenlő sokáéi, 
A százados fa, s egynapos rovar. 
Eszmél, örül, szeret és elbukik, 

Midőn napszámát s vágyait betölté, 
Nem az 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 méherajt ; 
Ezer munkás jár dőrén összevissza, 
Vakon cselekszik, téved, elbukik, 
De az egész, mint állandó egyén, 
Együttleges szellemben él, cselekszik, 
Kitűzött tervét bizton létesíti, 
Mig eljön a vég, s az egész eláll. — 
Portested is széthulland így, igaz, 
De száz alakban újólag felélsz : 
És nem kell újra semmit kezdened: 
Ha vétkezél, fiadban bünhődől, 
Köszvényedet ő benne folytatod ; 
Amit tapasztalsz, érzesz és tanúlsz, 
Évmilliókra lesz tulajdonod 

ÁDÁM. Ez visszapillantása az öregnek. 
De ifjú keblem forró vágya más : 
Jövőmbe vetni egy tekintetet. 
Hadd lássam, mért küzdök,mitszenvedek. 

ÉVA. Hadd lássam én is, e sok újulásban 
Nem lankad'é el, nem veszít'e bájam. 

LUCIFER (fölcsillanó szemmel, amelyben az a 
reménység jelentkezik, hogy megronthatja az 
embert). Legyen. Bübájat szállítok reátok, 
És a jövőnek végéig beláttok 
Tünékeny álom képei alatt. 
De hogyha látjátok, mi dőre a cél, 
Mi súlyos a harc, melybe útatok tér ; 
Hogy csüggedés ne érjen emiatt, 
És a csatától meg ne fussatok : 
Egére egy kicsiny sugárt adok, 
Mely biztatand, — s e súgár a remény. 

Ezalatt Ádámot és Évát a katibába vezeti, 
kik ott elszunnyadnak. Zene.) 

ELSŐ SZAKASZ. 
(IV—VI. SZIN.) « 

Egyptomban. Minden sárga és kik színben. 
Sárga gula a kék éggel szemben, sárga és 
kék rahák. Nyitott csarnok. Hatul hatalmas 
gula mered a kék égre. Elől — a nézőtől 
jobbra (ugyanott; ahol a kaliba állott, ahol 
Ádám és Eva elaludtak) trónuson ül Ádám, 
mint fiatal Fáraó. Maga elé tűnődik. Bal-
oldolt kiséret; Lucifer, mint Fáraó minisztere 
a kisérő között. Távolról a munka zaja. Pár 
pillanatig tartó szfínet. Lucifer elhagyja az 
udvaroncokat s mély bókkal járul a trónus elé. 
LUCIFER. Felséges úr ! (Ádám fölrezzen 

ábrándozásából.) Aggódva kérdi néped, 
Mely elvérezni boldog lenne érted, 
Vajon mi az, mi a nagy fáraót 
Nem hagyja trónja vánkosán pihenni ? 
Mért áldozod fel a nap kéjeit, 
Az éjnek édes álomképeit, 
Minden dicsőség, uralom tiéd 
S a kéj, mit ember elviselni bir ? 
Száz tartomány bő kincse mond urának, 
A szőke szépség, lankadó szemével, 



SZÍNHÁZI É L E T 37 

Finom, gyöngéd, mint játszi tünemény, 
A barna lányka, lihegő ajakkal, 
Égő szemében őrült szenvedéllyel — 
Mind a tiéid. Sorsuk egy szeszélyed, 
Mind érzi, hogy betőlté hivatását, 

_ Ha néhány perced fűszerezni tudta. 
ÁDÁM. Mind ennek nincsen szűmre ingere. 

Mint kénytelen adó jő, nem csatázok 
Érette, nem köszönhetem magamnak. 
De itt e müvei, melyet alkotok. 
Azt tartom, hogy megleltem az utat, 
Mely a valódi nagysághoz vezet. 
Nincs földindulás, nincs vész, mely 

ledöntse : 
Erősebb lett az ember, mint az Isten. 

LUCIFER. S oh Fáraó, mégis boldog vagy-é 
E, képzeletben ? „tedd kezed szivedre. 

ÁDÁM. Nem én. Űrt érzek, mondhatatlan 
ürt. 

De mindegy, hisz nem boldogságot 
esdtem : 

Dicsőséget csak, s ez megnyílt előttem. 
(Kívülről zaj, nyögés, zokogás, sóhajtozás, 
amely azonban Adómnál siket fülekre talál.) 
LUCIFER (aki h llja a tömeg kínlódását, 

elvigyorogja magát s kajánul mondja). 
Hát hogyha egykor átlátod magad, 

, Hogy a dicsőség percnyi dőre játék? 
ÁDÁM (röirettenve nagy megdöbbenéssel). 

Az nem lehet! 
LUCIFER (nagy nyomatékkal). S ha mégis? 
ADÁM. Halni térnék, 

Megátkozván utánam a világot. 
LUCIFER. Nem fogsz meghalni, bár átlátod 

tZY&isr, 
Sőt újra kezdesz, régi sikereddel. 

(Lucifer mélyen meghajol Ádám előtt és hátra-
megy összefont karokkal kitekint. Pár pillanat 
múlva a dolgozó rabszolgák közül az egvik, 
a felügyelő korbács alatt felhördül s jajve-
székelve és üldözve a nyilt csarnokba fut, a 
nézőtől balra berohan s a szín közepén 

összerogy.) 
A RABSZOLGA Uram segíts! 
(A munkások közül Éva, mint a rabszolga 
neje, kibontakozik s fájdalmas sikoltással 

férjére borul.) 
ÉVA. Hiába kéred azt. 

Ki kínjainknak nem volt részese, 
Nem ért, nem ért ! — Halk a jajnak szava 
S a trón magas. Mért nem hivsz engemet, 
Ki eltakarlak s testemmel fogok fel 
Minden csapást ? ! 

ÁDÁM. (A betóduló felügyelőkhöz, kik a rab-
szolgát és nejét ki akarjak hurcolni.) 

Hagyjátok ott. El innét! 
(A felügyelők el.) 

ÉVA. Ah, kedvesem, véred csorogva foly, 
Megállítom; fáj, úgy-e bár, nagyon? 

A RABSZOLGA. Az élet fáj csak, már 
nem fáj soká. 

ÉVA. Nem úgy, nem úgy, mért éltél volna 
eddig, 

Ha most halnál meg, a mint föllelél? 

A RABSZOLGA. Mért él a pór ? — A 
gúlához követ 

Hord az erősnek, s állítván utódot 
, Jármába, meghal. — Milljók egy miatt. 

ÁDÁM. Ah, Lucifer, mi rettentő beszéd ez • 
LUCIFER. A haldokló hagymázos őrülése. 
ÁDÁM Mit is beszélt ? 
LUCIFER. Nagy Fáraó, mi bántj? 

No, mondhatom, hogy nagyszerű dolog: 
Egy rabszolgával a földön kevesb van. 

ÉVA. Neked silány szám, nékem egy világ, 
Oh jaj, ki fog majd engemet szeretni ? 

A RABSZOLGA. En többé nem. — Felejts 
el, nő, örökre. (Meghal.) 

ÁDÁM (megilletődve). El innen a halottal. 
A halottat fölveszik és kiviszik balra. Éva 
zokogva megy ki a halott után. Lucifer és 
Ádám magukra maradnak. Ádám Éva után nézi 
ÁDÁM Ki e nő és mi büve, bája van, 

Mellyel, mint lánccal a nagy fáraót, 
Lerántja porban fetrengő magához. 

LUCIFER. Ez ismét a szálaknak egyike, 
Melyekkel gúnnyal vett körül urad, 
Eszedbe hozni hernyó voltodat, 
Ha önhitedben lepkeként csapongsz 
E vékony szál, láttad már, mily erős. 
Kisiklik uijainkról és azért 
Nem téphetem szét. 

ÁDÁM. Mit tegyek tehát ? 
LUCIFER. Nincsen más hátra, mint hogy 

a tudás 
Tagadja létét e rejtett fonálnak : 
S,kacagja durván az erő s anyag. 

ÁDÁM. Én nem birom kacagni, sem 
tagadni. 

(Lucifer hosszasan ránéz. Kimegy s behozza 
Évát.) 

ÁDÁM. Fel, hölgyem, e trón pamlagán 
helyed. 

A bájnak épen úgy fejedelme vagy, 
Mint az erőnek én, — meg kelle lelnün~ 
Egymást akárhol. 

ÉVA. Oh, nagy Fáraó, 
Tudom, parancsod a pór végzete, 
Nem is szabódom, csak kevés időt 
Engedj magamnak, azután parancsolj. 

ÁDÁM. Ne többször e szót. Oh, hát 
birodalmam 

Sohsem megy-é túl a parancs szaván. 
ÉVA. Elég, ha egyelőre a parancs 

Nem illet fájva, — oh ne irigyeld 
Ez első percben könnyem a halottról. — 

ÁDÁM. A holtnak béke, az élőnek üdv. 
Amaz könyed nem érzi, mosolyod 
Nélkülöznöm kín. 

(Ádám Évát trónra vezeti.) 
Oldalamra, nő ! 

(Jajveszékelés a munkások közt. Eva összek 
rezzen.) 

Mi lelt szerelmem? 
ÉVA. Oh nem hallod-e 

A nép jaját ? 
ÁDÁM. Először vettem észre. 

Nem szép zene, igaz: de ne ügyelj rá. 
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Csókolj meg és feledd et a világot. 
(Luciferhez.) 

Te meg némítsd el azt a jajgatást. 
LUCIFER. Aztnembirom, ez máranép joga, 

Együtt örőklé az igával azt. 
(Ismét jajszó. Éva felsikolt, Ádám fölemel-

kedik.) 
ADÁM. Hölgyem, te szenvedsz, s nem tU' 

dom, miként 
Segítsek rajta. Szíveden keresztül 
A jajszó, mint villám, fejembe csap 
S úgy érzem, a világ kiált segélyt. 

ÉVA Oh Fáraó, zúzz el, de megbocsáss, 
Ha a nép jajja nem hágymegnyugodni ! 
Ládd, jól tudom, hogy szolgálód vagyok, 
(Felsóha/tva.) 
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, e milljókaru lény, 
Korbácsolt háttal jajgat odakint ; 
Mint fájó testnek kisded porcikája, 
Én, én, a népnek elszakadt leánya, 
Szívemben érzem szintén mind e kínt. 

ÁDÁM. (Maga elé néz.) És én veled. — 
A milljók egy miatt — 

, Mondá a holt is. 
EVA. Oh, nag-y Fáraó ! 

Komor levél, és én vagyok oka ; 
Űzz el magadtól vagy taníts miként kell 
Siketté lennem. 

ÁDÁM. Jobb mester valál te, 
Mert megtanítál a jajt hallanom. 
Ne halljam többé — ím legyen szabad 
A szolga nép. (Éva örömsikollyal borúi 
Ádám lábáhuz.) Mit is ér a dicsőség, 
Mit egy személyben ér utói az ember 
Milljók vesztével és milljók jajával, 
Kikben szintén az az ember leael? 
Milliószor érzem a kínt egyszer a kéjt. 

LUCIFER. Ah,Fáraó, rajongsz: hisz a tömeg 
A végzet arra ítélt általa, 
Mely minden rendnek malmán húzni fog, 
Amit te eldobsz, 6 meg nem nyeri, 
És új urat keres holnap magának. 
Vagy azt hiszed, hogy ülhetnél nyakán, 
Ha a gazdának szükségét nem érzi ? 

, Ha kebelében öntudat lakik ? 
ADAM. Miért jajgat hát, mintha fájna néki 

A szolgaság ? 
LUCIFER. Fáj. bár nem tudja, mi. 

Mert minden ember uralomra vágy. 
Ez érzet az, s nem a testvériség, 
Mi a szabadság zászlajához üzi 
A nagy tömeget, — ámbár öntudattá 
Nem ébred benne, és csak sejtelemkint 
Zaklatja minden olyasért, mi új 
S mi tagadása a már meglévőndk: 
Mély tenger a nép: bármi napfény 
Sem hatja át tömét ; sötét leend az, 
Çsak a hullám ragyog, mit színe fölvet, 

, Es mely hullám esetleg ép te vagy. 
ADAM. S mért épen én? 

LUCIFER. Vagy más veled rokon, 
Kiben tudattá vált a népi ősztön, 
S ki a szabadság bámult bajnokául 
Fényes helyedre tolakodni mer. 
Míg a tömeg, nem nyerve semmit is, 
Nevet cserél, a gazda megmarad. 

ÁDÁM. Mi végtelen körút okoskodásod, 
Melyből menekvés nincsen is talán. 

LUCIFER. Vagyon menekvés. Adj ezen 
néhány 

Kivált egyénnek láncot és gyűrűt, 
Adj más játékszert, s mondd : im a tömeg 
Fölébe tollak, ez teszen nemesbbé — 
És elhiszik, és a népet lenézvén, 
El,szívelik, hogy őket is lenézd. 

ÁDÁM. Ne kísérts ily csábító áloko'tkal. 
El a szolgákkal I légyen mind szabad. 
Hirdesd ki nékik, ámde jól siess, 
Hogy, míg megbánom, késő is legyen már. 

LUCIFER (balra indul; magában). Előre 
csak önhitten utadon, 

Hidd, hogy te mégy, ha a sors árja von. 
, , (Kimegy ) 

ÁDÁM. E mű még álljon bevégzetlenül, 
Intő rom annak, ki nagyra tör, 
Erőnk és gyöngénknek nagy kérdőjele. 

(Kint nagy örömzaj, a munkasok előszóinak. 
Lucifer visszatér) 

Örülj pór, a nagyság hogy meghajolt 
Előtted, csak ne hidd, hogy kényszerítve. 

(Maga elé tűnődik, mint aki többé nem tud 
szabadulni attól a gondolattól, hogy az embe-
riség boldogulását kelt — új úton — keresni.) 
ÉVA (hozzásimul hízelkedve). Vigasztalódjál, 

oh én kedvesem. 
Ugy is mit ér az a rideg dicsőség, 
Hideg kígyóként mely közénkbe csúsz ? 

ÁDÁM. De nagy, de nagy. (Mar nem úrra 
tekint, merre a nő.) 

ÉVA. El véle látod, a jaj 
Elnémult, üdvünket meg nem szakasztja, 
Mi vágyad más, ha keblemen pihfnsz? 

ÁDÁM. Oh nő, mi szűk, mi gyarló látköröd. 
S a büszke férfit ép ez vonzza hozzád — 
Csak gyöngeség, mit az erő szerethet. 

ÉVA. Ah Fáraó, tán már untatlak is 
E hasztalan, e b^lga fecsejíéssel ? 
Hiába, ha okosabb nem vagyok. 

ÁDÁM Ne iskivánd, hogyléey,én kedvesem, 
Beszélj, beszélj, hogy halljam hangodat, 
Rezgése szűmön végig árjadozzon. 
Akármit mondasz, mindegy ; oh, ki kérdi 
Mit énekel a kis madár, azért 
Édes sejtéssel halljuk hangjait. 
Te csak virág légy, drága csecsebecs, 
Haszontalan, de szép s ez érdeme. 
És mégis — (Lemegy a trónushoz 

s Luciferhez lép.) egy vágy ver föl 
mámoromból, 

Talán bolond vágy oh de teljesítsd — 
Hagyj vetnem egy merész pillanatot 
Előre, egy pár ezredév, utánra, 

,Mi lesz híremből? 
(Éva lejön a trónusról s összekuporodik a 

legalsó lépcsőn.) 
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LUCIFER. Amig 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 kerteidben a sakál üvölt, 
A pusztán koldus szolganép tanyáz. 

(Amit Lucifer mond, mind lát ható va is lesz.) 
S mindezt nem a mennyrázó fergeteg, 
N-m bömbölő földindulás csslekszi, 
Csak gyönge szeli«, mely körülenyelg. 

ADÁM. Rettentő kép! 
LUCIFER. (Gúnnyal.) Ne félj, csak 

szellemed vesz, 
De tested megmarad mint múmia, 
Kíváncsisága iskolás fiuknak, 
Torz arculattal, melyről elmosódott 
Az írás, szolga volt-e vagy parancsolt. 

(Egy múmia felé rúg, mely ezalatt a trón elölt 
tiintr fel, s lassan legördül annak lépcsőin.) 
ÁDÁM. (Felugorva.) Pokolbeli káprázat, 

el veled I 
Hiú törekvés, dőre nagyravágy — 
Fülembe cseng még : milljók egy miatt, 
E millióknak kell érvényt szereznem, 
Szabad államban — másutt nem lehet. 
Enyészen az egyén, he él a köz, 
Mely egyesekből nagy egészt csinál. 

ÉVA. S elhagysz-e engem is, szerelmedet? 
ÁDÁM. El téged, a trónt, mindent 

elhagyok, 
yezess, vezess, új célra, Lucifer, 
Úgy is sok szép időt vesztettem el 
Ez ál-uton. 

(Indul kardot vonva.) 
ÉVA. Királyom ! tört reménnyel 

# Ha megjösz, szíved e szűn menhelyet lel. 
ÁDÁM. Igen, igen ; sejtem, hogy téged is 

Tisztult alakban fel foglak találni, 
S akkor nem fogsz ölelni már parancsból, 
De, mint egyenlő, — kéjnek érzetével. 

(El.) 
LUCIFER. Ne olyan vágtatva, még jókor 

beéred, 
Talán előbb, a célt, hogysem remeled, 
És sírni fogsz majd, látva, hogy mi dőre, 
Mig én kacaglak. Menjünk hát előre! 

ÖTÖDIK SZIN. 
Athén. Köztér. Tiszta, fehér szín, hátul a kék 
égbolt, jobbra a nézőtől templom belseje lát-
szik, oltárral, Balra a beépített szószék, A 
templom és a szószék között a földön egy ha-
talmas, barna gombolyag látszik, amelyről 
azt sem tudni, hogy mi, amig meg nem moz-
dul. Jobbról, a templomban megjelenik Éva, 
mint Lucia, Mittiades hadvezér neje, fiával 

Kimonnal, néhány szolgáló kíséretében. 
ÉVA. Csak erre, erre, kedves kis fiam, 

Nézd, arra ment el 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 atyadat épen. 

KIMON. Ugyan mért ment atyám oly 
messze földre, 

Hogy védje ezt a rongyos, gyáva népet, 
, Ha szép nejét meg bú emészti honn ? 

ÉVA. Ott jaj, ne itélj jó apád felett, 
Istennek átka ül oly gyermeken. 
Csak a szerelmes nőnek van joga 
Kesergni férje nagy lépésein, 
Miket ha nem tesz, megszégyenlené. 
Atyád úgy tett, mint kell a férfiúnak. 

KIMON. Félsz hát atyám, hogy gyenge, 
megverik ? 

EVA. Nem, nem fiam, atyád hős, győzni fog, 
Csak egy van, amitől őt félthetem : 
Hogy önmagát nem győzi meg. 

KIMON. Hogyan ? 
ÉVA. Van a léleknek egy erős szava, 

A nagyravágy. A rabszolgában alszik, 
Vagy szűk körében bűnné aljasul. 
De vérével táplálván a szabadság, 
Naggyá növeszti, mint polgárerenyt, 
Ez költ életre minden szép s nagyot, 
De hogyha túlerős, anyjára tőr, 
S küzd véle, míg elvérzik egyikök. 
Ha e szó benne túlerőre jutna, 
Ha megcsalhatná ezt a szent hazát, 
Megátkoznám. Imádkozzunk, f iam ! 

(Imába merülnek az oltár előtt. A piacon fekvő 
nagy gombolyag megmozdul, minthu egy állat, 
egy fenevad ébredne álmából s nyújtózkod-
nék. Csak a mozdulás után derül ki. hogy az 
athéni nép, a csőcselék az, amely ott künn 

feküdt a piacon.) 
1. NÉPBELI. Nem hall az ember semmi 

izgató hírt . . . 
2. NEPBELI. Mintha seregünk ellent sem 

találna. 
3. NEPBELI. Es itthon is oly álmos 

minden ember. 
4. NEPBELI. Tán senkisem kohol már 

terveket, 
Mint hajdanán . . . 

5. NÉPBELI. Minek kivitelére 
A felséges nép torka kellene. 

6. NÉPBELI Ma reggel óta járom e helyet, 
S szavazatomra nem akad vevő. 

7. NÉPBELI. Unalmas élet, mit van tenni 
már. 

8. NEPBELI. Nem ártana egy gyönge kis 
zavar. 

(A szörnyeteg most már nagyot mozdult s 
hangossá lett. Egyik a másik hangján gyulád 
föl. Két demagóggal együtt balhátuirót ujabb 
néptömeg tódul be. A templomban fölzendül a 
himnusz, miközben künn a téren a két dema-

góg birkózik a szószékért. 
ELSŐ DEMAGÓG. Odább ! ez a hely itten 

az enyém. 
Veszélyben a hon, hogyha nem beszélek. 

(<4 nép helyeslest üvölt.) 
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MÁSODIK DEMAGOG. 
Akkor vesz el, ha szólsz. Bérenc le innét! 

(4 nép kacag és tapsol.) 
ELSŐ DEMAGÓG. 

Te nem vagy bérenc, mert ki sem ve' 
szen meg, 

Polgárok ! fájva emelnek szavat, 
Mert a nemes szívnek fáj, a nagyot 
Porig alázni, s egy nagy férfiút 
Kell vonnom birószéketek elé 
A dísz»szekérről. 

MÁSODIK DEVIAGÓG. Jól kezded, gonosz! 
No csak virágozd fel az állatot, 
Mit áldozatra szántál. 

ELSŐ DEMAGÓG. Félre innen ! 
A NÉPBŐL. Mit is hallgatjuk azt a 

gúnyolót ? 
(Rángatják a második demagógot.) 

ELSŐ DEMAGÓG. De bármint fáj szívem, 
mégis beszélek, 

Mert téged oh dicső fejedelmi nép, 
Még hadvezérednél is többre nézlek. 

MÁSODIK DEMAGÓG. 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 ! 

(Még inkább bántalmazzák. Éva két galambot 
s tömjént áldoz az oltáron.) 

ÉVA. Szent Aphrodite ! oh fogadd, 
fogadd el 

Ez áldozat füstét, hallgasd imámat : 
Nem zöld babért kérek férjem fejére, 
Családi enyhet csak bajnok szivére 

ELSŐ DEMAGOG. Halld hát a vádat, nép ! 
Eladta a hont. , nagy Miltiades 

MÁSODIK DEMAGOG. Oh, hazudsz, 
hazudsz ! 

Hallgassatok, vagy késő bánalomnak 
Ér.szégyene. „ 

ELSŐ A NEPBOL. Le onnan szemtelen! 
(Egészen,a tömegbe sodorják.) 

ELSŐ DEMAGOG. Ifjúságod virága van 
kezében, 

Lemnost be birta venni egy csapásssal, 
S most veszteg áll Pharosnál. Megfizették. 

HARMADIK A NEPBOL. Halál fejére ! 
ELSŐ POLGÁR. No's kiáltsatok, 

Vagy bérletemből hurcolkodjatok ki ! 
(Az áldozatnak vége, az istenségek eltűntek.) 
ÉVA (fölemelkedve). Minő zaj az kint ? 

nézzük meg, f iam 
KIMON. Egy árulót Ítélnek el, anyám. 
ÉVA (a csarnok lépcsőzetére lépve). 

Szivem mindig szorúl, ha éhező nép 
ítéletét látom nagyok felett. 
Ha sárba hull a fényes, kárörömmel 
Szemléli a pór, gúnnyal illeti, 
Mint hogyha ön-mocskát is igazolná. 

MÁSODIK A NEPBOL. Uram ! rekedt 
vagyok s kiáltani 

Szeretnék. 
MÁSODIK POLGÁR. Itt van, kend meg 

torkodat. 

MÁSODIK A NÉPBŐL. Aztán mit mondjak? 
MÁSODIK POLGÁR. Mondj halált fejére! 
A NÉPBŐI. Halál ! halál ! 
ÉVA. Kiről is van tehát szó ? 
MÁSODIK DEMAGÓG (hozzája lépve, sut-

togva). 
Ki másról, mint ki egy fejjel nagyobb 
Mint polgártársi, s azt nem tűrhetik. 

ÉVA. Miltiadesről ? — Oh, nagy istenek f 
S te is vén Crispos, kit rabszolgaságból 
Mentett ki férjem, most halált kiáltasz ? 

CRISPOS. Engedj meg asszonyom, kettőnk 
közül 

Csak egyik élhet. Három gyermekemmel 
Tart, aki így szavaztat. 

ÉVA. Jaj neked, 
Ha sorsod, Crispos, így 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 nép hangulat: 
Ki kockáztatja minden birtokát, 
Dacolva a felgerjedett habokkal? 

ELSŐ DEMAGÓG. Kimondom hát a nép 
Ítéletét. 

(Lucifer : mint harcos, rémült arccal szaladva jö.) 
LUCIFER. Vészt hirdetek! Az ellen a 

kapuknál ! 
ELSŐ DEMAGÓG. Az nem lehet, győzelme» 

Nincs-e előttök ?, hadvezérünk 
LUCIFER. Éppen ő az ellen. 

Megtudta, mit forraltok ellene, 
Felkelt szivében a méltó harag, 
S míg szóltuk, tüzzel-vassal itt terem. 

MÁSODIK DEMAGÓG. Ti hoztátok mind 
ezt ránk árulók Î 

A NÉPBŐI Üssük le őket. — Éljen a vezér Î 
Jaj nékünk, fusson, aki merre tud ! 
Mindennek vége ! 

ELSŐ DEMAGÓG Nincs. Hódolni néki 
Elébe a kapúkhoz ! 

ÉVA. Istenek! 
Az ítélet, fájt, mely által nekem 
Elvesztél, férjem, oh de keserűbb, 
Hogy igazoltad azt — bár visszanyerlek. 

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 ezentély minden bántalomtól. 
(Felmennek az üldöző csoport elöl a csarnokba, 
két nympha rózsahncnt bocsát le mönőttük 
a nép előtt, mely azonnal visszalép. Kívülről 
harsonák hangzanak, a nép jajveszékelve szét-

szalad. A nymphák eltűnnek.) 
LUCIFER (kacagva kezét dörzsöli). 
Szép tréfa volt. Mi jó az értelemnek 
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Kacagni ott, hol szívek megrepednek. 
(A templom feé fordulva.) 

Csak e mindig megifjuló, örökké 
Szépnek látása ne zavarna folyvást. 

(Adám, mint MiWades, fegyveres csapat élén 
vezettetik megsetesiiiten. Előtte könyörögve 

a nép és a demagógok.) 
A NÉPBŐL. Éljen vezérünk ! Könyörülj, 

nagy ember. 
ADÁM. Mi vétk etek hát, amiértköny örgtök ? 

S a györgétól mit kérhet az erős? — 
De nőm nem jő elém, se gyermekem; 

, Tán csak nem érte óket bántalom ! 
ÉVA! Ah Miltiades, miért is jösz, ha nőd 

Sem bír örülni jöttödön ? — Fiam, 
Anyád leroskad, tartsd fel, tartsd 

f e l . . . Ah, 
, Még jó nevet se' hagy 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 mért jövél,mondd,hadseregnekélén? 

ÁDÁM Nem illet- é rangomban ily kiséret ? 
Eljöttem, mert e súlyos seb nem enged 
Továbra is tisztemnek megfelelni. 
Eljöttem, hogy küldőimnek kezébe, 
A felséges népnek kezébe téve 
Hatalmamat, beszámoljak neki. 
Im elbocsátlak, bajnok-társaim, 
Kiérdemlétek a háztűz nyugalmát. 
S most én is e kardot, Athéné Pallas, 
Szentelve tűzöm oltárod fölé. 

(Felvezetteti magát a csarnok lépcsőin. Fegy-
veresei eloszolnak.) 

ÉVA ( f é r j e nyakába borulva). 
Ah, Miltiades, hol van boldogabb nő, 
Mint a te nőd, nemes, nagy férfiú! 
Nézd, nézd fiad milyen hasonlatos 

, Hozzád, mi nagy, mi szép! 
ADAM. Ti kedvesek! 
KIMON. Jól tudtam én, hogy amit tesz 

atyám, 
, Az jól van téve. — 

EVA. Oh, ne szégyenits meg, 
, Ezt hitvesnek kelle tudni jobban. 

ADAM. Fiam ! atyád kardját mutasd be te. 
KIMON (a kardot felakasztva). 

Óvd istenasszony ezt a drága kardot, 
, Míg egykor érte hozzád eljövök. 

EVA E kettős áldozathoz az anya 
Hadd szórja a tömjént. Pallas tekints le. 

(Tömjént áldoz.) 
ELSŐ DEMAGÓG (a szószéken). 
Nem volt-e igaz m, hogy áruló? 
Hogy Dárius megvette ? tettetés csak 
A seb, nem kíván ellene csatázni. 

A NÉPBŐL Halál reá! 
ADAM. Mi zaj az odakint? 
ÉVA Ah, Miltiades, rettentő beszéd az: 
, Arú'ónak mond újra a tömeg. 

ÁDÁM. Nevetséges vád ; engem árulónak 
Ki Marathonnál győztem ? 

ÉVA. Oh, hogy úgy van! 
Gonosz világ az, melyet itt leiéi. 

ELSŐ DEMAGÓG. Mit késtek őt elfogni ? 
(Nép tolong a templom csarnoka elé, köztük 

Lucifer.) 
ÉVA. Miltiades! — 

E szentélyben biztos vagy, meg ne 
mozdulj. — 

Miért is oszlatád szét a hadat ? 
Csak láncot érdemel e csőcselék, 
Mely érzi, hogy te születél uráúl, 
Ki nemesebb vagy, mint ők összevéve, 
S megöl, hogy lábadhoz ne essék. 

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 DEMAGÓG. Mért hagyja a felséges 
nép magát 

így becsmérelni? 
ELSŐ A NÉPBŐL. Hát ha igazat mond ? 
ELSŐ POLGÁR. Ki velők tart, gyanús. 

Kiáltsatok 
Rongy lelkek, vagy dögöljetek meg éhen. 

A NÉPBŐL. Halál reá! (elözönlik a szentélyt). 
ÁDÁM. Takard el e fiút, 

Ne lássa vérem, — el nő e kebelről ! 
A villám, mely a szirtre csap, ne érjen. 
Csak én haljak meg, — vagy miért is 

éljek, 
Midőn látom, mí dőre a szabadság, 
Melyért egy élten küszködém keresztül. 

ELSŐ DEMAGÓG. Mit tétováztok még? 
A NÉPBŐL. Halál reá! 
ÁDÁM. E gyáva népet meg nem átkozom. 

Az nem hibás, annak természete, 
Hogy a nyomor szolgává bélyegezze 
S a szolgaság vérengző eszközévé 
Sülyessze néhány dölyfös pártütőnek. 
Csak egyedül én voltam a bolond, 
Hívén hogy ilyen népnek kell szabadság. 
LUCIFER (félre). Elmondtad a sírverset 

önmagadra. 
S utánad illőt sok nagy síroromra. 

(Levezetleti magát a lépcsőn, Évát gyöngéden 
szolgáló karjába téve ) 

lm — készen vagyok. — 
MÁSODIK DEMAGÓG. Vedjed magad, még 

nincsen veszve semmi Î 
ÁDÁM. Nagyon gyötörne a seb, hogyha 

szólnék 
Védelmemül. 

MÁSODIK DEMAGÓG. Tedd meg, hisz 
ez a nép 

Csak az imént porban csúszott előtted. 
ÁDÁM Ah, ép azért minden haszontalan, 

Önszégyenét meg nem bocsátja a nép. 
(Demagógok.) 

LUCIFER (megint fölkelti álmából). Ki-
józanodtál-é hát.? 

ÁDÁM. Oh, nagyon! 
LUCIFER. Atláttad-é, hogy a bódult 

tömegnek 
Nemesb ura voltál, mint ő neked? 
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ÁDÁM. Lehet, de mind a kettő kárhozat, 
Más név alatt a végzet ugyanaz. 
Hiú törekvés azzal küzdeni ; 
Nem is fogok. 
Vezess új úira, Lucifer, vezess, 
S kacagva nézem más erényeit, 
Más kinjait, csak élveket kívánva. 
Te meg,nő aki — úgy rémlik szivemnek — 
Egykor lúgost varázsolál nekem 
A sivatagba, hogyha még fiamból 
Polgárt nevelnél tisztes anyaként: 
Bolond vagy, méltán gúnyol a leány, 
Ki festett arccal bordélyban ül 
Bortól felgerjedt, csókvágyó ajakkal. 
Örülj, mulass, tagadd meg az erényt. — 
Vérpadra most, büntetésemül, 
Nem mintha aljast bírtam volna tenni. — 
De mert nagy eszme lelkesítni birt. — 

(Ez alatt egy tökét hoznak a lépcsők elé, 
mellette Lucifer áll bárddal. Ádám lehajtja 

fejét.) 
ELSŐ DEMAGÓG. Végezzétek ki. Éljen a 

haza I 
LUCIFER (felsúgva). Szép búcsú, nemde? 

— No's vitéz uram, 
Nem borzongat most furcsán egy kevéssé 
A torzképü halál rideç szele ? 

ÉVA. Ah, Pallas! meg nem hallgatád 
imámat. 

{A templomból a hilál nemtője, mint szelíd 
tekintetű ifjú, lefordított fáklyával s koszorúval 

Ádámhoz lép) 
ÁDÁM. Pallas meghallgatott. — Az ég veled, 

Megnyugvás szállt szivembe, Lúciám. 
LUCIFER. Áiok reád, hiú ábrándvilág, 

Megint elrontád legszebb percemet. — 
ÉVA Átok reád, te közlelkű rideg nép! 

A boldogságot durván illetéd, 
S üde virága menten porba hullt. 
Pedig nem olyan édes a szabadság 
Neked, amilyen fájdalmas nekem volt. 

HATODIK SZIN. 
{Róma. Csarnok, fehe'r oszlopokkal, bibor 
függönyökkel. Távol az Apennmek. alkonyi 
sugárban. Jobbra, balra eme vény. A jobbol-
dali emelvényen két gladiátor harcol. Középen 
három terített asztal három lev ic aval. Ádám, 
mint Sergiolus, Lucifer, mint Mílo, Catwus, 
mind megannyi k 'jenc Éva, mim futia, Hippia 
és Clu via kéihölgyek led ren öltözve dőzsöl-
nek. Keleti rabszol >ák és apródok szolgálnak 

fel, töltenek. Zene.) 
CATULUS. Nézd, Sergiolus, mily serény, 

ügyes 
Ez a piros szalagu gladiátor; 

, Mernék fogadni, hogy amazt legyőzi. 
ÁDÁM. Nem, Herculesre. 
CATULUS. Ah mit, Herculesre. 

Ki hinne még közöttünk istenekben ? 
Mondd Júliádra, jobban elhiszem. 

ÁDÁM. Legyen! 
LUCIFER. Erős alapra esküszöl : 

Alistent tévén álisten helyébe. 

De mondd, hogy értsük mégis azt az esküt 
Szépségét értsük-é. szerelmed-e, 
Avagy táa épea hűségét irántad? — 

CATULUS. A báj múló, s ha még nem 
volna is, 

Unott lesz holnap, ami elragad ma, 
S kevesb kecsü nő csábít tőle el 
Az újdonság bűbájos ingerével. 

ÁDÁM. Hüségit értém. Vagy ki pazarol 
Hölgyére többet nálam ? 

HIPPIA. Oh bohó ! 
Hát bírod-é őt vég nélkül ölelni? 
S ha bí-nád is, te, aki telhetetlen 
Gyönyörre vágysz, s haszontalan 

csapongsz. 
Hogyan tudod, hogy szintén egy szeszélye, 
Egy ábrándkép nem csábitandja'é el ? 
E?y gladiátor roncsolt izmai — • 

ÁDÁM (a kiábrándultság kétségbeesésével). 
Igaz, igaz, ne többet, Hippia! 
Miért is vonz az a kéj Tantalusként, 
Ha 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 meglankadottnak, 
S annak halál, ki hablaiba dűl? 

LUCIFER. Ah ! mily dicső erkölcsi 
tanfolyam 

Szép lyányok keblén, fűzéres pohárnál. 
De hát fogadástok? — 

ÁDÁM. Ha veszteném, 
Úiy Julia tiéd. (Julia merőn néz reá) 

CATULUS. S ha nyersz? 
ÁDÁM. Lovad 
_ Enyém. (A társaság a gladiátorokat nézi.. 

ÁDÁM ('I gladiátorhoz). Jól tartsd magad, hé! 
CATULUS. Rajta csak, vitézül. 
(Catulus gladiátora elesik s életéért esdve, 
ujjait tölemeH. Ádám a kegyelmi jelt akarja 
adni, de Catulus lefogja kezét s összeszorítva 

markát, hüvelykét a gladíitor felé tartja) 
Recipe ferrum; — Gyáva korcs. Elég 
Rabszolgám van még, nem vagyok fukar. 
Ki sajnálná e kis felzaklató 
Jelenetet, szép hölgyek, tőletek, 
Midőn a csók oly sokkal édesebb, 
Forróbb a vágy, ha egy kis vér ömölt. 
(4 gladiátort ezalatt ellenfele kivégezte.) 

ÁDÁM A ló enyém, jőj Júliám, ölel) meg. 
— Táncosok ; 

(Az emelvényt táncosok foglalják el.) 
CATULUS. Cluvia ! 

Jőj hát le is, nem nézhetem soká, 
Ha más ölelkezik. 

LUCIFER S mi, Hippia, 
Követjük'é szintén példájukat? 

De nyald meg ajkad, nincs e rajta méreg. 
No úgy, most már mulathatunk, galam* 

bom. 
ADAM (nehéz sóhajjal). Mit is dobog szived 

olyannyira ? 
Nem nyughatom fölötte, Jvi\i3\(Sattognak.) 
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LUCIFER. Halld, e bolond még a szívről 
beszél ! — 

CLUVIA (Luciferre mutatva). Ezen savanyu 
arcot nézzed inkább t 

Miért is ennek az a szép leány. 
Ha már különb hasznát se' tudja venni, 
Minthogy szunnyadni hagyja. 

HIPPIA. Valóban szinte félek, hogy sze-
gényben 

Már megfogant a fekete halál. 
Mely a várost pusztítja. 

(Ä jekete halál említésére minden elnémul, 
minden megáll. A végpusztulás, a megsemmi-
sült!s árnyéka suhan at a színen. Mind der-

medten néznek egymásra.) 
ÁDÁM (kiragadja magát e szörnyű levertség-

ből; nagy erővel). El vele, 
E gyászos képpel. Pajzán dalt nekünk, 
Ki tudja a legszebbet köztetek ? 

CLUVIA (énekel). 

Borral, szerelemmel 
Eltelni sohsem kell ; 
Minden pohárnak 
Más a zamatja 
S a mámor, az édes mámor, 
Mint horpadt sirokat a nap, 
Létünk megaranyozza. 

Borral, szerelemmel 
Eltelni, sohsem kell ; 
Minden leánynak 
Más a varázsa. 
S a mámor, az édes mámor, 
Mint horpadt sírokat a nap, 
Létünk megaranyozza. 

CATULUS. Jól van bíz az, no's Hippia, te 
mit tudsz ? 

HIPPIA (éneket). 
Bolond világ volt hajdanában : 
Lucretiát az özvegy ágyban 
Hogy megkereste szép gavallér, 
Nem lángol ajka több kéjt nem kér, 
Tárt szú vei nem fut bordélyházba, 
Hideg vasat merít magába. 

MIND Örüljünk, okosabb világ van, 
Örüljünk, hogy mi élünk abban. 

HIPPIA Bolond világ volt hajdanában; 
Brutus nem ült szép villájában. 
Kardot fogott s harcolni mène, 
Mint hitvány zsoldos, s még mi végre?.., 
A rongyos nép jóléte végett, 
S tar .földön érte el is vérzett. 

MIND. Örüljünk, okosabb világ van 
Örüljünk, hogy mi élünk abban. — 

HIPPIA. Bolond világ volt hajdanában : 
Rém járt föl a hősök agyában, 
Szentnek hivék, mit kacagunk ma, 
S egy-két ily őrült ha akadna, 
Cirkusainkban épen elkel, 
Nekünk látvány, a vadnak étel. 

MIND Örüljünk, okosabb világ van, 
Örültünk, hogy mi élünk abban I 

LUCIFER Ah, Hippia, leverted Cluviát. 
Szeretnék e dalnak költője lenni. 

ADÁM. S te nem danolsz, mit búsongsz, 
Júlia ? 

Körülünk minden vígad és nevet. 
Nem jól esik pihenned keblemen ? 

ÉVA (mély fájdalommal) Ah tói, nagyon. 
De nézd el, Sergiolus, 

A boldogság midőn elkomoljít, 
Azt tartom, mely kacag nem is valódi. 
Legédesebb percünkbe is vegyül 
Egy cseppje a mondhatlan fáidalomnak, 
Talán se|tiük, hogy az ily perc — virág, 

, S .így hervatag. 
ÁDÁM. Ah, én is érzek ilyest. 
ÉVA. S kivált ha még dalt hallok és zenét. 

Úgy érzem, mintha álomban feküdném 
A rezge hangon messze múltba szállnék, 
Hol napsugáros pálmafák alatt 
Ártatlan voltam, játszi, gyermeteg, 
Nagy és nem s volt lelkem hivatása. 
Bocsáss meg. őrült álomnak varázsa 
Mind ez. — Csókollak ismét — ébredek. 

ÁDÁM. El a zenével, tánccal! 
{Egyszerre elnémul a zene, abbamarad a tánc.) 

Szünet. Fojtó csönd. 
ÁDÁM Émelyit ez örökös édesség tengere. 
(Megdöbbenve néznek ra, mint akik maguk is 

érzik az igazs igát.) 
ÁDÁM. Keserüet kivánna már szívem I 

Boromba ürmöt és fulánkot a 
Piros ajakra — (nagy erővel törve ki, 
mintha a világ v'gzetét idézné). 
Vészt fejem fölé. 

(Mélyseges megdöbbenéssel fordulnak feléje. 
Lucifer fölkel és vigyorogva m^ey a terraszra, 
A vígság, jókedv nem akar többi helyreáilani. 
Szolgák tö tenek, de már mindenki csak kel-
letlenül iszik. Ádám ajkához akarja emelni a 
kelyhet, csügged'en, faradtan, e pillanatban 
távoli egyhangú, panaszos jajszó ér a füléhez. 

Ádám leereszti a kelvhet.) 
Mi jajszó ez, mely úgy velőbe hat ? 

LUCIFER (visszatérve). Néhány őrültet most 
feszítenek fel 

Testvériségről, jogról álmodókat. 
CATULUS. Ugy kell nekik, miért nem 

ültek otthon, 
Élvezve és feledve a világot. 

(.42 utolsó erőfeszítés lázával ) 
Ej, hát kacagjuk a nyomort, hatalmat, 
Dögvészt, mi a várost tizedeli, 
Az isteneknek minden végzetét. 

(Magas a emeli a kelyhet, de senkisem követi 
példáját. Kívülről gvászkar. Teljes csüggedés, 

levertség vesz erőt mindenkin.) 
LUCIFER (felkacagva) 

Mint látom, itt a jókedv elborúlt. 
Bor nincs-e már, vagy elfogyott az éle, 
Talán bizony valaki fél közöttünk. 
Vagy épen megtért. 

ÁDÁM (feléje sújtva poharát). 
Vessz, ha azt hiszed. 

LUCIFER. No majd hivők új vendéget 
közénk, 

Talán megifjult kedv is tér be véle. 
Hej ! hozzátok be, szolgák, ízibe, 
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Ki fáklya-fénnyel erre útazik. 
Csak megkínáljuk egy pohár itallal. — 

(á halottat nyilt koporsóban behozzák s az 
asztalra helyezik. Kísérete a háttérben marad. 

Lucifer ráköszönt.) 
Igyál pajtás, holnap nekem, ma néked .' 

HIPPIA. Talán inkább csókot kivánsz? 
LUCIFER. Öleld meg. 

Es lopd ki szájából az obulust. 
HIPPIA. Ha tégedet csókollak, őt miért ne? 
(A halottat megcsókolja, Péter apostol hirtelen 
fölmered köztük, ruhája fénylik, feje körül 

glória.) 
PÉTER APOSTOL. Megállj, a döghalált 

szívod magadba. 
(Mindnyájan visszaborzadva, helyeiken 

fölemelkednek.) 
MIND. A döghalál — rettentő — félre innen 1 
PETER APOSTOL. Te nyomorú faj, — 

gyáva nemzedék, (Térdrehúllanak.) 
Míg a szerencse mosolyog feletted. 
Mint napsugárban a légy, szemtelen, 
Istent, erényt gúnyolva taposó. 
De hogyha a vész ajtódon kopog, 
Ha Istennek hatalmas újja érint, 
Gyáván hunyász, rútul kétségb'esö. 
Nem érzed'é, hogy az ég büntetése 
Nehézkedik rád ? (Mind felnyögnek.) Nézz 

csak, nézz körül, 
A város pusztúl, durva, idegen nép 
Tiporja el arany vetésidet, 
Szétbomlik a rend, senki sem parancsol 
S szót nem fogad. A rablás, gyilkolás 
Emelt fővel jár a békés lakok közt, 
Utána a halvány gond, rémület 
S égből, földről se' részvét, sem segély. 
Nem bírod, úgy-e, kéjek mámorával 
Elandalítni azt a szózatot, 
Mely a kebelnek mélyét felveri 
S jobb cél felé hiába ösztönöz? 
Kielégítést, ú g y e bár, nem érzesz, 
Csak undort ébreszt szüdben a gyönyör 
S aggódva nézsz körűi, aikad rebeg : 
Hiába mind, a régi istenekben 
Nincs már hited. S új Istent nem 

találsz, 
Mely a salakból újra fölemelne. 
Nézz csak körűi mi pusztít városodban 
Hatalmasabban, mint a döghalál ! 
Ezren kelnek fel a lágy pamlagokról, 
Hogy Thebaisnak puszta téréit 
Vad anachorétákkal népesítsék, 
Ottan keresve tompult érzetöknek, 
Mi még izgassa, ami még emelje. 
El fogsz pusztúlni, korcsult nemzedék, 
E nagy világ most tisztuló szinéről ! 

(A csarnok összeomlik.) 
HIPPIA (az asztal előtt összeroskadva). 

Oh jaj nekem, mi szörnyű fájdalom. 
A dögvész, oh a dögirész, elveszek! 
Nem gyámolít ki sem közületek, 
Kik annyi élvet osztátok velem ? 

(Mind a kijáratok felé húzódnak.) 
LUCIFER. Ma néked, holnap nékem, édesem! 

HIPPIA. Hát öljetek meg, átkom ver 
különben. 

PÉTER APOSTOL. (Hozzá lépve.) 
Ne átkozódjál lyányom, sőt bocsáss meg! 
Majd gyámolítlak én és a nagy Isten 
A szent szeretet örök Istene. 
Emelkedjél fel hozzá, ím e vízzel 
Lelked kitisztul menten a salaktól, 
S hozzá siet. 
(Megkereszteli az asztalról vett edényből.) 

HIPPIA. Atyám — megkönnyülék. (Meghal.) 
CATULUS. (Indúl) Én még ma Thebaisba 

útazom. 
Elundorodtam a bűnös világtól. 

CLUVIA. Megállj Catulus, én is elkísérlek. 
(Kimennek.) 

ÁDÁM. (Elgondolkodva, az előtérbe lép. 
Éva követi.) 

S te itt vagy, Júlia? mondd, mit 
keressz itt, 

Hol a halál az örömet kiölte ? 
ÉVA. S nem ott van-é helyem, ahol te vagy? 

Ah Sergiolus ! vajh mi sok nemes 
Érzést találtál volna e kebelben, 

, Hol csak múlékony kéj után kutattál. 
ÁDÁM. És önmagamban is. 

Ha él az Isten, 
(Letérdel s kezét' égnek emeli.) 

Ha gondja van ránk, és hatalma rajtunk, 
Új népet hozzon s eszmét a világra, 
Amazt, a korcsba jobb vért önteni, 
Ezt, a nemesbnek hogy köre legyen 
Magasra törni. Érzem, elkopott mind, 
Mi a miénk volt — s újat létrehozni 
Erőnk kevés, Hallgass meg, Istenem! 

(Az égen glóriában a kereszt feltűnik. A he-
gyek mögül égő városok pirja látszik. A csú-
csokról félvad csapatok szállnak alá. Távol-

ról áhítatos hymnus hallik. 
LUCIFER. (Magában.) E látvány .kissé 

borzogatja a hátam, 
De nem emberrel kell-e küzdenem? 
A glória ha lassan elveszett, 
Még megmarad a vérengző kereszt. 

PÉTER APOSTOL. Az Úr meghallgatott. 
— Tekints körül, 

Az elkorcsúlt föld újra kezd születni. 
E medvebőrös barbár harcfiak, 
Kik Ü8zköt vetnek fényes városokra, 
Kiknek lova múlt századok vetését 
Tiporja el s istálót elhagyott 
Templomfalak közt léi, új vért hozand 
Az elsilányult, megfogyott erekbe, 
S kik a cirkusban hymnust énekelnek, 
Mig a bősz tigris keblöket kitépi, 
Új 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 hozni mind, mi benne van. 
Csak egy parancs kötvén le: szeretet. 

ÁDÁM. Fel hát csatázni, fel hát lelkesülni 
Az új tanért. Alkotni új v.lágot, 
Melynek virága a lovag-erény lesz, 
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Költészete az oltár oldalán 
A felmagasztalt női ideál. 

(Péterre támaszkodva indái.) , 
LUCIFER. Ah, a lehetlen lelkesít fel, Adám ! 

A férfiúhoz méltó ez s dicső ám. 
Istennek tetszik, mert az ég felé hajt, 
S ördögnek kedves, mert kétségbe ejt majd. 

(Utána megy.) 

MÁSODIK SZAKASZ ( v n - x SZÍN) 
HETEDIK SZIN. 

(Bizánc. Mielőtt széttárul a függöny, har-
sány dobpergés. A függöny szétnyílása 
után is állandóan pereg a dob, szól a har-
sona. Jobbra nagy kapu, balra hasonló 
kapu. Középen a zárda hatalmas épülete, 
hátulról bevillan az utcasor alkonyi fény-
ben. Az egész szín kék, arany dísszel, 

mint egy merev mozaik.) 
A függöny szétnyílik s a szín közepén egy 
csomó polgár, összebújva, meglapulva, 
riadtan — a félelemnek, az ijedelemnek 

reszkető gomolya, 
1. POLGÁR. Im itt jön ismét egy barbár 

csapat. 
2. POLGÁR (fogvacogva). Fussunk! 
3. POLGÁR (ugyanugy). Zárjunk be ajtót 

és kaput. 
4. POLGÁR. Nehogy rabolni jöjjön kedvök 

újra. 
5. POLGAR. El hölgyeinkkel. 
6. POLGÁR. E vad csőcselék 

Isméri a szerályok kéjeit. 
7. POLGÁR. És hölgyeink is a győző jogát. 
(Összebújva egy gomolyogban ki akarnak 
húzódni balra. Aztán jobbról, a kapunyi-
lásban megjelenik keresztes vitézek élén 
Lucifer is köztük van, de egyelőre nem 

vehető észre.) 
ÁDÁM Megálljatok! Mit futtok így előttünk! 

(A polgárok habozva megállanak). 
Vagy nem látjátok ezt a szent jelet 
Testvérileg mely egy célhoz csatol? 
Hitünk világát vittük Ázsiának, 
Szeretetnek tanát, hogy elvadult 
Milljói, melyek közt szent bölcseje 
Ringott üdvünknek, érezzék malasztját. 
S ti köztetek nem volna szeretet? 

8. POLGÁR. Hallottunk már mi sokszor 
ily beszédet. 

9. POLGÁR. S legott házunkra az üszök 
repült. 

(összebújva, reszketve, mint egy ember 
kibújnak a színről.) 

ÁDÁM (a lovagokhoz). 
Imé, látjátok, ez átkos 

Ha aljas tervvel annyi martalóc gyümölcse, 
Kezében a szent zászlót lengeti, 
S gyáván hízelegve a népszenvedélynek, 
Hívatlanul törekszik fel vezérül. — 
Lovag barátaim ! míg a szennytelen 
Becsület, Isten szent dicsérete, 
A nő védelme és a hősiség 

Lesz kardjainkon, mink vagyunk hivatva 
E ronda démont féken tartani 
S vezetni, hogy vágyának ellenére 
Nagyot és nemest műveljen szüntelen. 

LUCIFER (csak most lép ki a többi közül). 
Szépen szólsz, Tankréd, ámde maid ha 

a nép 
, El nem hiendi többé, hogy vezér vagy 

ADAM. Hol a szellem van, ott a győzelem. 
LUCIFER. Lám, lám, mivé silányult a 

nagy eszme. 
Melyért a cirkus vértanúi haltak. 
Ez az egyénnek felszabadítása? 
Csodálatos fajú testvériség ! 

ÁDÁM. Ne gúnyolj. 
Megváltásunk csak akkor fog betelni, 
Midőn lödül a gát, mert tiszta minden. 
De ilyen napnak jöttét kétleném, 
Ha az, ki a nagy müvet inditá, 
Nem önmaga lett volna a nagy Isten. 
Minden, mi él és áldást hintve hat. 

, Idővel meghal, szelleme kiszáll. 
ÁDÁM. Míg rendünk összedűl, 

Tán szent tanai a tömegbe hatnak, 
És akkor nincs veszély. 

LUCIFER. A szent tanok. — 
Ah, ép a szent tan mindig átkotok, 
Ha véletlen reá bukkantatok : 
Mert addig csűritek, hegyezitek, 
Hasogatjátok, élesítitek, 
Míg őrültség vagy békó lesz belőle. 
De mit törekszem ? fáraszt a beszéd, 
Tekints magad csak kissé szerteszét. 

(Polgárok ismét megjelennek.) 
ÁDÁM. Barátim! (4 polgárok megállanak.) 

népem fáradt, menhelyet kér. 
Tán a kereszténység fővárosában 
Nem kér hiába. 

10. POLGÁR (hozzáhajolva : titokzatosan 
és jelentősen). Kérdés nem vagy-é 

Eretnekségben rosszabb a pogánynál. 
11. POLGÁR (füléhez hajolva, még titok-

zatosabban és még több fontoskodással). 
Mondd, mit hiszesz, a Homousiont, 

Vagy Homoiusiont ? 
ÁDÁM (visszadöbbenve). Ezt nem értem. 
LUCIFER Ne valld be, ez most itt a fődolog. 
12. POLGÁR. Lám, kétkedik. 
11. POLGÁR. Ez is hamishitü. 
1. POLGÁR. El tőlük, el. 
2. POLGÁR. Zárkózzunk házainkba. 
3. POLGÁR. Átok reá, ki néktek fedélt 

nyújt. 
(Kihúzódnak balra. Keresztesek el jobbra.) 
ÁDÁM. Elámulok! (Alig tud magához 

térni. Föleszmélve jobbra akar tartani, 
mintha a keresztesek után indulna.) 
De mondd, mi fejdelem 
Közéig amott, oly dölyfösen, kihivón. 

LUCIFER (gúnyosan, a római szín végére 
célozva). 

, A, főpap az apostolok utóda. 
ÁDÁM. S e meztéllábas ronda csőcselék, 

Mely a bilincselt népet kárörömmel, 
Hazudt alázat színével kiséri? 
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LUCIFER. Keresztyén-cinikus, barátsereg. 
Erényök a sanyargás, a lemondás, 
Mit mestered kezdett meg a kereszten. 

ÁDÁM. Az egy világot válta meg ez által, 
Ki szúnyog ellen oly fegyvert ragad, 
Mit medve ellen vinni hősiség, 
Bolond. 

LUCIFER. De hátha ők a szúnyogot 
M dvének nézik. — Nincs-e rá joguk? 

ÁDÁM. Látok, miként Tamás, és nem hiszek. 
Szemébe nések e káprázatoknak. 

(A patriarcba elé lép.) 
Atyám I a szent sír harcosi vagyunk 
S a fáradalmas útból megpihenni 
E város népe még be sem fogad. 
Ki oly hatalmas vagy, segíts jigyünkön. 

PATRIARCHA (olyan kiszáradt, mint a 
p: rgamen). Fiam, csekély dolgokra most 

nem érek 
Az isten dicse, a nép üdve hív, 
Eretnekek fötött kellvén Ítélnem, 
De hogyha a kereszt vitézi vagytok, 
Minek kerestek messze szerecsent? 
Itt a veszélyesb ellen. Fel tehát, 
Fel falvaikra, irtsátok ki őket. 
Pusztítsatok nőt, aggot, gyermeket. 

ÁDÁM. Az ártatlan!, atyám, csak nem ki' 
vánod. 

PATRIARCHA. Ártatlan a kígyó is, míg 
kicsiny, 

Vagy hogyha már kihullt méreg foga, 
S kíméled-é ? 

ÁDÁM. Valóban szörnyű bűn 
Lehet, mi ily haragra gyujthatá 
Egyházát a szeretetnek. 

PATRIARCHA. Fiam! 
Nem az szeret, ki a testnek hizelg, 
De a ki a lelket vezérli vissza, 
Ha kell, kard élén, vagy lángon keresztül 
E gonosz hitűek 
A szent háromság rejtélyes tanában 
A homoiusiont hirdetik. 
Míg az egyház a homousiont 
Alapítá meg a hit cikkéül. 

BARÁTOK (arcuk ki sem látszik a csuk-
_ lya a lói) Halál reájuk, már a máglya ég. 

ÁDÁM. Adjátok fel, barátim, azt *z i-t, 
Szebb áldozat lesz életmegvetéstek 
A szent sirért vívandó hős csatában. 

EGY AGG ERETNEK. 
Sátán, ne kísérts, mink if a z hitünkért 
Ott vérezünk, hol Isten rendelé. 

EGYIK BARÁT. Hah, szemtelen ! igaz hit' 
tel dicsekszel. 

AZ AGG ERETNEK. Nincs-é velünk a ri-
mini zsinat ? 

S más számtalan ? 
A BARÁT. 

De Nicaeában s más igazhivő 
Zsinatban úgy-e mellettük ítéltek? 

AZ AGG ERETNEK. A pártosok. Mi szem' 
telen kísérlet 

Még versenyezni vélünk! Vagy, felelj, 

Hol van csak egy egyházatyátok is, 
M«nt Árius, és a két Euséb ? 

A BARÁT Hit birtok'é egy Atanásiust 1 
AZ AGG ERETNEK. Hol vértanúitok? 
A BARÁT. Több, mint tinéktek? 
AZ AGG ERETNEK. 

Mondom, ti vagytok a nagy Babylon, 
Az a kéjhölgy, kiről szent János írt, 
Mely el fog veszni a világ szinéről. 

A BARAT. A hétfejű sárkány, az anti' 
krisztus 

Vagytok ti, kikről szent János beszél, 
Gazok, csalárdok, ördög cimborái, 

AZ AGG ERETNEK. Rablók, kígyók, pa' 
ráznák, torkosok ! . . . 

PATRIARCHA. El vélök, el, már is soká 
időzünk. 

Isten dicsére, a máglyára őket ! 
AZ AGG ERETNEK. Isten dicsére, jól mon-

dád gonosz, 
Isten dicsére hull az áldozat. 
Erősek vagytok, tesztek kény szerint, 
De jó e a tett, ítél majd az ég. 
Számlálva immár bűnóráitok, 
Vérünkből új csatárok születendnek, 
Az eszme él s a láng, mely fellobog, 
Világot késő századokra vet. 
Jerünk, barátim, a dicső halálba ! 

A patriarcha s a menet elvonul. Barátok 
és eretnekek kórusa hallatszik. 

LUCIFER. Mit állsz oly szótlan mondd, 
mit borzadasz ? 

Tragédiának nézed ? nézd legott 
Kçmédiânak s mulattatni fog. — 

ÁDÁM. Oh jaj, ne tréfálj ! Hát egy i miatt is 
Mehetni ily elszántan a halálba? 
Mi akkor a magasztos, nagyszerű? 

LUCIFER. Az, ami másnak tán kacagtató. 
Egy szál választja csak e két fogalmat, 
Egy hang a szívben ítél csak közöttük 
S ez a rejtélyes bíró a rokonszenv, 
Mely istenít, vagy gúnyjával megöl. 

ÁDÁM. Valóban, elhajitnám kardomat, 
És visszamennék éjsvaki honomba, 
Ha titkos szó nem súgná szüntelen. 
Hogy e kort nékem kell ujjá teremtni. 

LUCIFER, Hiú törekvés ! Mert egyént sosem 
Hozandsz érvén/re a kor ellenében: 
A kor folyam, mely visz, vagy elmerít, 
Úszója, nem vezére az egyén. 
Kiket nagyoknak mond a krónika, 
Mind az, ki hat, megérté századát, 
De nem szülé az új 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, 
Kőztük dereng fel az új gondolat; 
S azért meghalnak, mit utódaik 
Az útca-léggel gondtalan szivandnak. — 

(Éva mint Isama s Helene, annak komornája, 
sikoiva rohannak Ádámhoz, a jobboldali ka-
pun keresztül, néhány keresztestől üldözve, 

kik azonban izioe elosannak.) 
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ÉVA (összerogyva). Ments meg te, bajnoki — 
ÁDÁM (felkarolva). Eszmélj,oh nemes hölgy, 

Iti biztosan vagy. Vesd fel szép szemed. 
Minő igéző ! — Vajh mi érheté ? 

HELENE. Élvezni voltunk a természetet 
Kertünk árnyékos sűrűségi közt, 
Gondatlan ülve az üde gyepen, 
A csattogányt hallgattuk és kisértük; 
Midőn csillogni látunk két szemet 
Vad szenvedéllyel a bokor megöl. 
Ijedve kezdtünk futni, míg utánunk 
Lihegve és döböröve négy keresztes 
Majd-majd beért, midőn hozzád jutánk. 

ÁDÁM. Felnéz . . . mosolyog, oh hála 
néked ég ! 

ÉVA. Lovag, megmentél, hogy köszönjem 
azt meg ? 

ÁDÁM. Nem gazdag dij-e a szó ajkadon? 
LUCIFER (Helenehez). 

Elég sovány díj s ilyet sem nyerek? 
HELENE. S mi hálával tartoznám én neked? 
LUCIFER. Hát azt hiszed, hogy a nemes 

lovag 
Megmente téged is ? Minő hiúság ! 
Ha a lovag megmenti a kisasszonyt, 
Komornáját a fegyvernök bizonnyal. 

HELENE. S mit nyertem volna: Vagy 
hálás leszek 

Es ott vagyok, mintha elér a vész : 
Vagy háladatlan, így is kárhozott. 

, Pedig nem volt rút a négy üldöző. 
ÁDÁM. Oh hölgy, hová vezesselek? pa-

rancsolj. 
EVA. Előttünk áll a zárda ajtaja. 
ÁDÁM. A zárda, mondod ? Oh, de ajtaja 

Nem zárja tőlem a reményt el, ú g y e ? 
, Adj nékem egy jelt, tűznöm e kereszthez. 

EVA. Im e szalag. 
ÁDÁM. Ez éjsötét szalag? 
, Oh hölgy I reményt, reményt,ne bánatot. 

ÉVA Enyém ez a jel, mást nem adhatok. 
A zárdafal közt nem tenyész remény. 

LUCIFER. És el fog zárni e fal téged i s? 
HELENE. El ám, de kulcsa nincs tengerbe 

vetve. 
LUCIFER. Nagy kár! Beh szép elégiát fa' 

rágnék 
E bús esetrőL 

HELENE. Csalfa, menj előlem! 
LUCIFER. S miért? Hát nem nagy eszme 

az, midőn 
Tengerfenékre szállok kulcsodért ? 

HELENE. Ah, ezt nem is kívánom. 
LUCIFER. Már megyek. 

A mélynek szörnye fen reám agyart. 
HELENE Jőj vissza, jőj, megöl a félelem! 

f Inkább a kulcs majd ablakomba' lesz. 
ÁDÁM. Hadd tudjam hát neved meg 

legalább. 
, Imámba, tudiam meg, hogy mit csatoljak. 

ÉVA. Nevem Izóra. S a tiéd, lovag? 
Imádság jobban illet zárdaszűzet. 

ÁDÁM. Tankréd vagyok. 
ÉVA. Tankréd, Isten veled! 

ADAM. Izóra, oh ne hagyj el ily sietve, 
Hogy' folytatom, ha ily rejtély maradsz 
S nem bírom sorsod drága fonalával 

, Kihímzeni? 
EVA. Halljad hát sorsomat. 

Atyám is a szent sír vitéze volt, 
Midőn egy éjt meglepte a vad ellen, 
Menekvéséhez már nem volt remény, 
És szent fogadást tőn szűz Máriának, 
Mogy engemet, ki még gyermek valék. 
Ha visszatérhet, néki felajánl. 
Ő visszatért, én szent ostyát vevék 

, Ez ígérete. 
ADÁM. Oh te szent anya ! 

Te testesített tiszta szeretet, 
Nem fordulál-e megbántva ily 
Szentségtelen Ígérettől, minő 
Erényeidre nyom bűnbélyeget, 
Átokká téve az égnek malasztját . . . 

HELENE. Stenern kivánod tudni sorsomat? 
LUCIFER. Azt már tudom : szerettél, meg-

csalódtál. 
Szerettél újra s akkor már te csaltál. 
Ismét szerettél, — hősödet megúntad : 
S üres szived most új lakóra vár. 

HELENE. Ez különös! Az ördög van 
veled tán? 

De oly szerénynek még se' hittelek, 
Hogy szívemet üresnek hidd jelenleg. 

LUCIFER (Ádámhoz). 
Uram, siess ! Te nem birsz elbúcsúzni. 
S én nem birom gátolni győzedelmem. 

ÁDÁM. Izóra! Minden szód fulánk szi' 
vemben, 

Egy csókkal mérgét, oh hölgy, édesítsd 
meg. 

EVA. Lovag, mit kívánsz ? — hallád 
eskümet. 

ÁDÁM. De az nincs tiltva tán, hogy én 
szeresselek ? 

ÉVA. Te boldog vagy, de hogy feledlek én? 
Tankréd, megyek már, vagy kifogy erőm. 

, Isten veled ! megláttalak ott az égben. 
ÁDÁM. Isten veled! E nap emléke vélem. 

(Éva a zárdába lép.) 
HELENE (félre). 

Ah, gyáva te ! hát mindent én tegyek ? 
(Fent.) 

Ablakba' lesz majd, nem tengerben a 
kulcs. 

(Évát követi.) 
ÁDÁM í feleszmélve). Most hát jerünk ! 
LUCIFER. Ládd, ilyen őrült fa ;at í 

Majd állati vágyának eszközéül 
Tekinti a nőt és durvult kezekkel 
Letörli a költészet himporát 
Arcárul, önmagát rabolva meg 
Szerelme legkecsesb virágitól ; 
Majd istenül oltárra helyezi, 
És vérzik érte és küzd hasztalan, 
Mig terméketlen hervad csókja el. 
Mért nem tekinti és becsüli nőül, 
Nőhivatása megjelölt körében ? 

(Ez alatt egészen besötétült, a hold felkél. 
Isaura is Helene az ablakon.) 
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EVA. Mi vágyva néze rám, mint reszketett. 
Ah, e hős férfi reszketett előttem. 

HELENE. Csodálatos, minő őrült nemünk ! 
Ha az előítélettel szakít, 
Vadállatul rohan a kéj után, 
Ha nem szakít, önárnyától remeg, 
Fonnyadni hagyja meddő bájait, 
Miért nem jár középen ? Vagy mit árt 
Egy kis kaland, egy kis gyöngéd viszony 
Illemmel olykor, meg nem foghatom 
Hiszen a nő se' szellem csak merőben. 

EVA. Helene, nézz ki, itten áll-e még ? 
Hogyan ment volna olyan könnyen el ? 

, Csak egyszer halljam még meg szózatát 
ADAM (Luciferhez). 

Tekints körül, nem áll-e ablakánál, 
Nem küldne-é egy pillantást utánam? 
C s ^ egyszer lássam még sugár alakját, — 

, Izóra! óh ne bánd, hogy itt vagyok még. 
EVA. Mindkettőnkért jobb lenne itt nem 

állnod. 
Az elszakadt szív könnyen összeforr 
S megint csak fáj, ha újra elszakasztjuk. 

ÁDÁM. Nem félsz-e igy a csendes éjbe 
nézni, 

Mely, mint nagy szív, szerelemtől dobog. 
Szeretni, hol csak nékünk nem szabad? 

r Nem, félsz-e, hogy varázsa elragad? . . . 
EVA. Él bennem is mind ez, mint tünde 

álom, 
Mely tán az égből kísért e világra: 
A lég hullámin szép dal áradoz, 
Mosolygni látok nemtők ezreit 
Testvéri csókkal minden lomb mögül, 
De hozzánk többé, Tankréd, nem be' 

szélnek. 
ÁDÁM. 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 
szelleme, 

Erősebb, mint te. 
ÁDÁM. Hah, ki mondja azt ? 
(Kardot ránt is a kapunak akar rontani, e 
pillanatban veres fe'ny lángol fel balról s 

megzendül az eretnekek karéneke.) 
23. Hirdetem a te nevedet az én atyám-

fiainak ; a gyülekezetek közepette dicsérlek 
tégedet. 
ÉVA. Irgalmazz, Isten, bűnös telkeiknek! 
ÁDÁM (visszaborzadva). Mi rettentő dal ! 
LUCIFER Nászénektek az. 
ÁDÁM. Mindegy, legyen, én meg nem 

rettenek, 
Dacolni érted mindennel fogok. 
irántolt karddal ismét a kapunak ront, e 

aillanatban az eretnekek karénekébe beledörög 
a barátok éneke, a tornyon egy kuvik kiált, 
e légben boszorkányok szállanak s a kapu 
plőtt egy csontváz kél a földből s fenyegetve 

áll Ádám elölt.) 
ÉVA (az ablakot becsapva). Isten segíts! 
A CSONTVÁZ. El e szentelt küszöbről. 
ÁDÁM. Ki vagy te, rém. 

A CSONTVÁZ. En az vagyok, ki ott lesz 
Minden csókodban, minden ölelésben. 

(Eltűnik.) 
BOSZORKÁNYOK (kacagva). 

Edes vetés, fanyar gyümölcs, 
Galambfival kígyókat költs. 

, Izóra, hívunk ! 
AD..M. Milyen alakok! 

Mi itt valóság és mi itten álom ? 
(Nagy erőfeszítéssel utánok vág karja 

lelankad.) 
Varázsotokra ellankad karom. 

LUCIFER. Véletlenül mi kedves társaságba 
Juték. Mi régtől várom e szerencsét, 
Mind üdvözöllek : Kár, hogy rá nem érek 
Közöttetek az éjet elfecsegni. — 

(A jelenések eltűnnek.) 
Tankréd, fel Tankréd ! kedvesed becsapta 
Az ablakot ; mit állunk itt az éjben ? 

(Felrázza Ádámot, aki álomszomjas szem-
mel néz maga körű/.) 

Csodálatos, az ember hő kebellel 
Eseng epedve szerelem után 
S csak kínt arat. Az ördög jégkebellel 

, Alig bír tőle szabadúlni jókor, 
ÁDÁM. (Fölébredve eszmélve) Vezess, 

vezess új létre, Lucifer ! 
Csatára szálltam szent eszmék után 
S találtam átkot hitvány felfogásban; 
Isten dicsére embert áldozának 
S az ember korcs volt, eszmémet betöltni; 
Nemesbbé vágytam tenni élveink 
S bűn bélyegét süték az élvezetre, 
Lovag-erényt állíték, s ez döfött 
Szivembe tőrt El innét, új világba! 
Eléggé megmutattam, hogy mit érek, 
Ki vívni tudtam és lemondani tudtam, 
Szégyen ne'kül elhagyhatom helyem. 
Ne lelkesítsen többé semmi is, 
Mozogjon a világ, amint akar, 
Kerekeit többé nem igazítom. 
Kifáradtam, pihenni akarok. 

(A karének elhal. A szín elsötétedett. 
Bizánc eltűnt mindenestől, csak Adám és 
Lucifer állnak egymással szemben. Ádám 
utolsó szavára Lucifer kezét Adám hom-

lokára teszi.) 
LUCIFER. Pihenj tehát! 
(Ádám újra álomba merül. Arcáról eltűnik 
a fény. A harmadik szín altató zenéje 

hallatszik. Lucifer arca vörösen izzik.) 
De én alig hiszem, 
Hogy szellemed, e nyugtalan erfi, 
Pihenni hagyjon. 
(Minden fény kialszik. Rövid szünet.) 

Lucifer hangja: ÁdámI Jőj utánam. 
(Függöny összecsapódik.) 

NYOLCADIK SZIN. 
(Prágában. A császári palota kertje. Balra 
épületrész, nagy kapuval, jobbra a csil-
lagásztorony nyitott terrasza. Közepén a 
kert, korláttal, mely középen nyilt és le-
járása van. A korlát mögött a kertben 
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három udvaronc beszélget, egy lugas előtt 
•Jobbról piros fény, arra néznek. Lucifer 

mint Kepler famulusa a ierraszon.) 
ELSŐ UDVARONC Ki az megint, ki ottan 

fűtőzik, 
Eretnek vagy boszorkány? 

MÁSODIK UDVARONC. Nem tadom. 
Nincs már divatban, hogy még írdekeljen 
Csak söpredék gyűl 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 ilyes, 

Ott volt az udvar, a nemes világ. 
Ah, így fajúinak el a jó idők. — (Tovább 

beszélnek ) 
LUCIFER. Ily hűvös estve e tűz jól esik, 

Bizony bizony már jó régen melenget. 
De félek, hogy kialszik nem sokára, 
Nem férfias határozattól eloltva, 
Nem új nézetnek engedvén helyet, 
De e közömbös korban nem leend, 
Ki új hasábot vetne a parázsra 
S én fázhatom. — Minden nagy gon-

dolatnak, 
Hiába, ily kicsinyes a bukása. — 

(Rudolf és Adám az utóbbi mint Kepler, 
kilépnek a terraszra, Lucifer bókkal el.) 
RUDOLF. Állítsd fel Kepler, horoskópomat, 

Rosz álmom volt az éjjel, rettegek 
Mi conjukturákban van csillagom. 
Baljóslatú jel tűnt fel udvarában 
Már múltkor is, ott a kígyó fejénél. 

ADAM. Meglesz, uram, amint paran* 
csolod. — 

RUDOLF. Ha majd e climactericus napok 
Elmúltak, a nagy műt is újra kezdjük, 
Mely a minap sikertelen maradt. 
Átnéztem újra Hermes Trismegistust, 
Synesiust, Albertust, Paracelsust, 
Salamon kulcsát és más müveket, 
Mig rátaláltam az ejtett hibára. 
Mi elhibáztuk a nedves tüzet, 
Száraz vizet, s azért nem létesült 
A szent mennyegző, a dicső eredmény, 
Mely ifjúságot önt az agg erébe. 
Nemességet visz át a szürke ércbe. 

ÁDÁM. Értem felséges úr. 
RUDOLF. Egy szóra még! 

Rosz hír kering az udvarban felőled, 
Hogy új tanoknak híveűl szegődtél, 
Rostálod a szentegyház tétéit; 
Sót most, midőn anyád mint rút boszor' 

kány 
Legsúlyosbb vád alatt börtönben ül, 
Méltó gyanúba jösz te is, midőn 
Olyan nyakasan s ernyedetlenűl 
Igyekszel őt kiszabadítani. 

ÁDAH. Felséges úr ! hiszen fia vagyok. 
RUDOLF. A szentegyház, fiam.igazb anyád. 

Hagyd a világot, jól van az, miként van, 
Ne kívánd kontárúl javítani. 
Nem halmozálak-é kegyekkel e l? 
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 a parkon keresztül; az udvaroncok 
mély meghajlással üdvözlik.) 

(Ádám gondolatokba merülve, erkélyének 
lépcsőinél megáll. Két udvaronc az elő' 

térbe érve.) 
HARMADIK UDVARONC. 

Nézd, mint mereng ismét a csillagász. 
NEGYEDIK UDVARONC. 

A féltés bántja szüntelen szegényt. 
Hiába, nem tud új körébe szokni, 
Kirí belőle mindig a paraszt. 

HARMADIK UDVARONC. 
Nem fogja fel, hogy az igazi lovag, 
Bár istenség gyanánt imádja a nőt, 
Vérét odaadni volna érte kész, 
Ha rágalom érintené erényét; 
Ő hódolásban mellékcélt gyanít. 

ÉVA mint Borbola, Kepler neje a két 
udvaronchoz csatlakozik s nevetve legye' 
zőjével a második udvaronc vállára ver). 

Ah menj, lovag, — az istenért! 
kegyelmezz. 

Tréfáidon halálra kell nevetnem. 
Nézd, itt e két úr mily szörnyű komoly. 
Talán megszállott már titeket is 
Az újításnak átkos szelleme ? 

HARMADIK UDVARONC. 
Minket nem illet e vád, drága hölgy, 
Ki vágyna ilyen körben változásra? 

ELSŐ UDVARONC. 
De, hogyha nem csalódom, ottan áll 
Egy férfi, arcán e sötét jelek. 

EVA. Férjem szegény? — Az Istenért, 
urak, 

Kíméljétek meg őt az ily gyanútól 
Előttem, kit hozzá szent kötelék 
Csatol. — Hisz ő beteg, — nagyon beteg. 

MÁSODIK UDVARONC. 
Betegje tán e sugárzó szemeknek? 

HARMADIK UDVARONC. 
Valóban, amit senki nem merészel 
Ö sértne'é meg féltékeny gyanúval ? 
Oh, bár lehetne lovagod gyanánt 
Szemébe keztyüt dobnom a merésznek. 

(Ezalatt Ádámhoz érnek.) 
Ah mester ! ép' jó, hogy találkozunk, 
Jószágaimra kívánnék utazni, 
Idő-jóslást szeretnék. 

ELSŐ UDVARONC. En pedig 
Fiamnak vágynám csillagát kitudni. 

, Éjfél után, múlt éjjel, jött világra. 
ADÁM. Reggel mindkettő készen vár, urak. 
NEGYEDIK UDVARONC. 

A társaság oszol, menjünk mi is ! 
HARMADIK UDVARONC. 

Jó éjt, asszonyom. 
, {Súgva.) Egy óra múlva. 

ÉVA. (Súgva.) Jobbra a lúgosban. 
(Fent.) Jó éjt, urak! Jőj, kedves Jánosom! 
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(Mind elmennek. Ádám és Éva az erkélyre. 
Ádám a zsöllyeszékbe dűl. Éva előtte áll. 

Mindinkább besötétedik.) 
ÉVA. János, nekem szükségem volna 

pénzre. 
ÁDÁM. Egy fillérem sincs, mind elhordtad 

immár. 
ÉVA. Örök szükséget tűrjek-é tehát ? 

Az udvarhölgyek pávaként ragyognak, 
Szintúgy szégyellek köztük megjelenni. 
Valóban, hogyha egy-egy udvaronc 
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 levek, 
Mint a sibyllák, kik hívének abban, 
Amit jósoltak, míg én nem hiszek, 
De megteszem, hogy leljem kedvedet. 
Hová teszem, mit bündijúl kapok? 
Hisz nékem nem kell semmi a világon, 
Tiéd lesz -nőst is, mit reggel kapok, 

. S te hálátlan vagy, ládd, ez fáj nekem. 
EVA. (Sírva.) Szememre hányod, hogy 

mit áldozasz, 
S nem áldozék-e én is eleget 
Miattad? én nemes háznak leánya, 
Midőn kétséges rangodhoz csatoltam 
Jövőmet, és nem általam jutál'e 

. Jobb társaságba ? Hálátlan, tagadd el ! 
ÁDÁM. Kétséges rang-e hát szellem, tudás ? 

Homályos származás-e a sugár, 
Amely az égből homlokomra szállt ? 
Hol van nemesség más ezen kivül ? 
Oh nő, ha te meg bírnál érteni. 
Ha volna lelked oly rokon velem, 
Minőnek első csókomnál hivém. 
Te büszke lennél bennem s nem keresnéd 
Kivül a boldogságot körömön; 
Oh nő, mi végtelen szerettelek! 
Szeretlek most is, ah de keserűen 
Fulánkos a méz, mely szivembe szállt. 
Elválnék tőled, szívemet kitépném, 
Ha fájna is, tán nyúgodtabb lehetnék 
S te is nélkülem boldogabb lehetnél ; 
De ott van újra a már meglevő rend: 
Az a tekintély, egyházunk szava ; 
S együtt kell tűrnünk, míg a sír felold. 
(Fejét kezébe hajtja, Éva meghatva 

simogatja.) 
ÉVA. No Jánosom, oly gyászosan ne vedd, 

Ha mondok is egyet-mást néha-néha ; 
Nem akarálak búba ejteni. 
Nincs már közöttünk, úgy-e bár, harag ? 
Jó éjt ! reggelre ne feledd a pénzt. 

(Lemegy a lépcsőn a kertbe.) 

ÁDÁH. Minő csodás kevercse rosz s 
nemesnek 

A nő, méregből s mézből őszeszűserv. 
Mégis miért vonz ? mert a jó sajátja, 
Míg bűne a koré, mely szülte öt. 
Hej, famulus! 

(Lucifer jő lámpával s az asztalra teszi.) 
LUCIFER. Parancsolsz mesterem? 
ÁDÁM. Időjóslatra és nati vitásra 

Vagyon szükségem, készíts Íziben. 
LUCIFER. Természetes, esillámlót, fényeset; 

Ki venne pénzeért rideg valót. 
ADAM. De ne olyant, mely szinte képtelen! 
LUCIFER. Olyat nem is birnék tán 

feltalálni, 
Min megbotránkoznának a szülők; 
Nem Messiás-é minden újszülött. 
Fénylő csillag, mely feltűnt a családnak 
S csak későbben fejlik szokott pimasszá.) 

( Visszameg y. 
(Éva hátul a lúgoshoz ért, éji pongyolában. 

a harmadik udvaron elebe lép.) 
A HARMADIK UDVARONC. 
, Mi rég epesztesz itten, oh kegyetlen. 

EVA Talán neked nagy már az áldozat 
Az éj hűvös szelét kiállani, 
Míg én egy jó, nemes férjet csalok meg ; 
Az ég átkát, világ itételét 
Vonom magamra éretted, lovag ! 

UDVARONC. Ah, az ég átka, a világitélet. 
Nem hat titkába e sötét lúgosnak. 

(Leülnek a lúgosban.) 
ADAM (merengve). Kívántam kort, mely-

nem küzd semmiért, 
Hol a társas rend megszokott nyomát, 
Nem bántja senki, hol nyugodhatom 
Es egykedvű mosollyal hagyhatom 
Hegedni hosszú harcaim sebét. — 
Megjött a kor, s mit ér, ha e kebelben 
A lélek él, e kínos szent örökség, 
Mit az egekből nyert a dőre ember, 
Mely tenni vágyik, mely nem hágy 

nyugodni 
S csatára kél a renyhe élvezettel. — 
Hej, famulus ! hozz bort, úgy reszketek; 
Fagyos világ ez, kell, hogy feltüzeljem. 
E törpe korban így kell lelkesülni 
És elszakadni mocskoló porától. — 
(Lucifer nagy kristálykehelyben piros 
bort hoz. Ádám a szín végéig iddogál.) 
Oh! tárd ki, tárd ki, végtelen nagy ég, 
Rejtélyes és szent könyvedet előttem; 
Törvényidet ha már-már ellesém, 
Felejtem a kort és mindent körülem. 
Te örökös vagy, míg az mind mulandó, 
Te felmagasztalsz, míg amaz lesújt. 

HARMADIK UDVARONC. (A lugasban.) 
Borbála, oh, ha az enyém lehetnél ! 
Ha Isten elszólítná férjedet, 
Hogy az eget jobban fel bírja fogni, 
Miért éltében mindig fáradott. 
ÉVA. Hallgass, lovag, úgy sajnálnám 

szegényt, 
Hogy könnyeim közt csók nem jutna 

néked. 
HARMADIK UDVARONC. Te tréfát üzesz, 
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ÉVA. Sőt valót beszélek. 
HARMADIK UDVARONC. 

Ki érti ezt a rejtélyes kedélyt? 
Borbála ! hisz te így nem is szeretsz. 
Vagy mondd, ha volnék száműzött, 

szegény, 
Mit volnál képes lenni hívedért? 

ÉVA. Valóban, azt mostan nem tudhatom. 
ÁDÁM. Oh, jő-e kor, mely e rideg közönyt 

Leolvasztandja, a mely új tetterővel 
Szemébe néz az elavult lomoknak, 
Biróúl lép fel, büntet és emel. 
Nem retten vissza a nagy eszközöktől, 
Nem fél a rejtett szót kimondani. 
Mely hatalmas görgeteg gyanánt 
Haladni fog a végzetes uton, 
S lezúzza tán azt is, ki őt kimondta. 

Marseillaise dallama hallik távoli trom-
biták torkából, amelybe lassankint dobper-

gés vegyül.) 
Oh, hallom, hallom a jövő dalát, 
Megleltem a szót, azt a nagy talizmánt, 
Mely a vén földet ifjúvá teszi. 

KILENCEDIK SZIN 
(4 nézőhely hirtelen Paris Gr éve-piacává vál-
tozik. Az erkély egy guillotin emelvényévé, 
az íróasztal nyaktilóvá, mely mellett Lucifer 
mint bakó áll. Ádám mint Danton az emel-
vény szélerői zajló néptömegnek szónokol. — 
Dobszó mellett igen rongyos ujonchad jelenik 
meg és az állványnál sorakozik. Vereslő ég-
bolton fekete, üszkös házak sziluettje rajzo-
lódik le s veres és fekete színekben zajlik le 
Ádám-Keplernek lázas, forradalmi álma. A 
két szint összekapcsoló dob és trombitaszó 
lesz úgyszólván az újoncok indulója, amellyel 
bejönnek a párisi szinre. A vérpad alján négy 
tricoteuse, szörnyű, torzarcok, mint Macbeth 

boszorkányai.) 

ADAM ( f o l y t a t v a ) . Egyenlőség, testvériség! 
szabadság ! 

I. NEPBELI. 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 másikat a bűnre menydőrögjük, 
E szó: „reszkessetek!" — s megsemmi-

sülnek. 
Éshogyha mindjárt vérengzők vagyunk is, 
Tekintsenek bár szörnyeteg gyanánt, 
Csak a haza legyen nagy és szabad. 

1. ÚJONC. Fegyvert nekünk. 
2. ÚJONC Csak fegyvert és vezért! 
ÁDÁM. Helyes, helyes ! Ti csak fegyvert 

kívántok 
Mig annyi tárgyban szenvedtek hiányt; 
Ruhátok foszlik, lábatok mezetlen, 
Hanem szuronnyal mind kiszerzitek, 
Mert győzni fogtok. A nép győzhetetlen. 
Most hulla vére egy tábornokunknak, 

Ki katonáink élén meg hagyá 
Majgát veretni. 

2. NEPBELI. Oh az áruló ! 
ÁDÁM. Helyesen mondod! Nincs más 

kincse a 
Népnek, mint a vér, mellyet oly pazar 
Nagylelkűséggel áldoz a hazának. 
S ki egy népnek szent kincsével parancsol, 
Nem bírván meghóditni a világot, 
Az áruló. 

(Az újoncok közül egy tiszt kilép.) 
A TISZT. Tégy engemet helyébe, 

Polgár, s letörlöm a gyalázatot. 
ÁDÁM. Dicséretes, barátom, önbizalmad. 

De biztosítást, hogy szavadnak állsz, 
Előbb a harcok színhelyén szerezz. 

A TISZT. A biztosíték lelkemben lakik, 
Aztán imé ! van nékem is fejem, 

, Mely többet ér tán, mint az a lehullott. 
ÁDÁM. S ki a kezes, hogy elhozod, ha 

kérem ? 
A TISZT. Nem bízol bennem, látom, hát 

tanúlj 
Felőlem jobban vélekedni polgár. 

(Főbe lövi magát.) 
ÁDÁM. Kár érte, egy ellenséges golyót 

Megérdemelt. Vigyétek el, barátim. 
(á halottat elviszik.) 

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 dísz, 
De mely rejtekből orvul leskedik 
Fondorlatával rám s a szent hazára. 

3. NEPBELI. Mutasd meg újjal és halál reá 
ÁDÁM. Akit mutatni bírok, az meg is halt 
4. NEPBELI. Hát a gyanúsak? — 
5. NÉPBELI. Hisz aki gyanús, 

Már bűnös is. 
6. NEPBELI. Megbélyegezte a 

Népérzület, ez a nemtévedd jós. 
7. NÉPBELI. Halál, halál az arisztokra-

tákra ! 
8. NÉPBELI. Jerünk. jerünk a börtönüre-

gekbe. 
9. NÉPBELI. Tegyünk törvényt, a nép 

törvénye szent . . . 
(A néptömeg indúl a börtönökbe.) 

ÁDÁM. Hem ott van a vész, a retesz erős. 
Az árulás emelt fővel kacag, 
S tőrt élesít a Convent padjain. 

10. NEPBELI Fel a Conventre hát. 
11. NÉPBELI. Nincs még eléggé átválogatva. 
12. NÉPBELI. A Conventre később. 
13. NÉPBELI. Gyakorlatúi előbb a börtö-

nökbe. 
13. NÉPBELI. Addig szedd össze minden 

áruló 
Nevét, Danton / 

(A néptömeg fenyegetve el. Ezalatt néhány 
sans-culotte egy ifjú marquist és Évát mint 
ennek testvérét hurcolja az állvány elé.) 
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EGY SANS-CULOTTE. Imé, itten hozunk 
Ismét két ifjú aristocratát ! 
E büszke arc, f inom fehér-ruha 
Világosan mutatja bűnöket! 

ÁDÁM. Milyen nemes pár. Jőjetek fel, ifjak ! 
A SANS-CULOTTE. Mi meg jerünk baj' 

társaink 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.) 
ADAM. Nem éttem, mily rokonszenv vonz 

felétek, 
De önveszélyemmel megmentelek. 

A MARQUIS. Nem, Danton, hogyha bűnö-
sök vagyunk, 

Elárulod a hont, ha el nem ítélsz; 
Ha nem vagyunk, nem kell hiú kegyelmed. 

ADÁM. Ki vagy te, hogy Dantonnal így 
beszélsz ? 

A MARQUIS. Marquis vagyok. 
ADAM. Megállj — vagy nem tudod, 

Hogy „polgáron" kivül nincs cím egyéb ? 
A MARQUIS. Nem hallottam, hogy eltörlé 

királyom 
, A, címemet 

ADAM. Szerencsétlen, ne folytasd! 
Lépj seregeinkbe, s pályád nyitva áll. 

A MARQUIS. Nincs engedélyem, polgár, a 
királytól, 

, Hçgy idegen seregbe léphetek. 
ADÁM. Úgy meg fogsz halni. 
A MARQUIS. Eggyel több leend 
, Családomból, ki meghalt a királyért. 

ÁDÁM. Miért rohansz ily vakmerőn 
halálba ? 

A MARQUIS. S azt véled-é, hogy e nemes 
előjog 

, Csak titeket illet, népemberek ? — 
ADAM. Dacolsz velem ? jó, hát én is fogok ! 

Megmentlek ellenedre. — Nemzetőrök, 
Lakomra véle. Ti feleltek érte. 

(Néhány fegyveres nemzetőr a marquiat 
elkiaéri.) 

ÉVA. Bátyám erős légy ! 
A MARQUIS. Húgom óvjon Isten. (El.) 
EVA. Itt is van egy fő, nem rosszabb 

Rolandnál. 
ADAM. Ne ily kemény szót e gyöngéd 

ajakról. 
EVA. A vérpadon gyöngédebb szó nem 
, . illik. 

ADAM. Az én világom e szörnyű emelvény. 
Midőn ráléptél, véled egy darab 

, Mennyország szállt le, s szentélyébe zár. 
EVA. Az áldozatra szentelt állatot 
, Sem gúnyolák útjában a papok. 

ADAM. Az áldozat, hidd el, magam vagyok. 
E vér közt úgy gyötör az egyedüllét, 
A sejtelem, mi jó lehet szeretni. 
Oh nő, csak egy napig tanítanál 
Ez égi tudományra, második nap 
Nyugodtan hajtnám bárd alá fejem. 

ÉVA. S e rémvilágban még szeretni vágyói ? 
, Nem rettent-é a lelkiösmeret ? 

ÁDÁM. A lelkiösmeret a közvilág 
Előjoga ; kit a végzés vezet, 
Az rá nem ér körültekinteni. 
Hol haliád a viharról, hogy megállt, 
Ha gyönge rózsa hajlong útain? 
S aztán ki lenne vakmerő eléggé, 
ítélni a közélet emberéről ? 
Ki látja 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? — 
Mondják, hogy a szív gyűlöl vagy szeret, 
Amint magával hozza e világra: 
Én érzem, e szív hogy rokon tiéddel, 

, S te ezt a szot, hölgy, meg nem értenéd ? 
EVA. S ha meg? Mi haszna. Más Isten 

vezet, 
Mint akit én szivemben hordozok. 

, Nem érthetjük meg így egymást soha. 
ADÁM. Hagyd el tehát avult eszményidet ! 

Mit áldozol száműzött isteneknek? 
ÉVA. Az elhagyott oltárnak is lehet 

Mártírja. Oh Danton, magasztosabb : 
Kegyelettel megóvni a romot, 
Mint üdvözölni a felkelt hatalmat; 

, S ,e hivatás nöt legjobban megillet. 
ADAM. Nem látott ember még érzelgeni, 

S ha látná most, ellenség, jóbarát, 
Hogy az, kit a sors korbácsolt tova, 
Vihar gyanánt tisztítni a világot, 
Mostan megáll, a vérpadon, szeretni, 

, S mégis könyörgök egy reménysugárt. 
EVA. Ha síron túl kibékélt szellemed 

Levetkezni a kor vérés porát, 
. Talán . . . 

ÁDÁM. Ne mondd, ne mondd, leány, tovább ! 
Én azt a túlvilágot nem hiszem, 
Reménytelen csatázok végzetemmel. 

(4 néptömeg véres fegyverekkel, lándzsákon 
néhány véres főt hurcolva, vadul visszatér. 

Néhánya az állványra hat. 
15. NÉPBELI. Igazságot tevénk. 
16. NÉPBELI. Mi büszke faj volt! 
EGY SANS-CULOTTE ( g y ű r ű t adva 

Dantonnak). 
Imé e gyűrű a hon zsámolyára. 
Kezembe nyomta az egyik cudar, 
Midőn nyakának tartám késemet. 
Ezt tartja e faj, hogy rablók vagyunk. 
Hát még te élsz? — kövesd testvéreidet. 

(Évát leszúrja, ki az állvány hátrészén 
lebukik.) 

ÁDÁM (szemét elfödve). 
Jaj. vége hát. — Oh sors, ki bir veled? 

1. NEPBELI. Most a Convetbe. 
2. NEPBELI. Polgártárs, vezess ! 
3. NEPBELI. Kiszedted-é az árulók nevét ?— 
(A nép letakarodik az állványról. Éva mint 
rongyos felgerjedt pórnő kibontakozik a 
sokaságból és egyik kezében tőrrel, mú~ 
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síkban egy véres fejjel Dantonhoz rohan. 
ÉVA. Danton ! tekints ez összeesküvőre, 

Téged kivánt megölni, én ölém meg. 
ÁDÁM Ha e helyet jobban megállta volna, 

Rosszúl tevéi: ha nem, tetted helyes. 
ÉVA. Tettem helyes, s jutalmamat kívánom: 

Tölts vélem egy éjet, nagy férfiú ! 
ÁDÁM (félre). Végig borzongat; elfordúl 

szemem. 
Nem bírom e szörnyű káprázatot. 
Minő csodás hasonlat I 
Azon vonások, termet és beszéd. 
Minden, csak egy kicsinyke semmiség, 
Amit leirni sem lehet, hiányzik, 
Azt nem bírhattam, védte glóriája, 
Ettől pokolnak gőze undorít el. 

ÉVA. Mit is beszélsz magadban ? 
ÁDÁM. Számolom, 

Asszony, hogy nincsen annyi éjszakám 
Ahány árúló van még a hazában. 

NÉPTÖMEG. Fel a Conventre, csak nevezd 
meg őket. 

(Ez alatt Robespierre, Saint-fust s más 
Con ven t-tagok fölemelkednek a nép 

vállain.) 
SAINT'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, megismert 
S a Convent végzését megszentesíti. 

ÁDÁM. Nem ismerek birót 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, • 
Rokonszenvért az aristocratákkal, 
Vágyódásért a zsarnok uralomra. 

ÁDÁM. Saint-Just, vigyázz, lemennydörög 
szavam. 

Vádad hamist 
ROBESPIERRE. Ne hagyjátok beszélni, 

Tudjátok, nyelve sima mint kígyó. 
Fogjátok el, szabadságunk nevében. 

NÉPTÖMEG. Ne halljuk őt, ne halljuk, 
vesszen el! 

(Körülveszik és elfogják.) 
ÁDÁM. Ne halljatok hát 

Robespierre, megelőztél csupán, 
Ez az egész, ne kérkedjél vele! 
Magam teszem le a fegyvert, — elég vo l t 
De ím ezennel felszólítalak, 
Hogy három hó alatt kövess ez úton. 
Bakó, ügyes légy — órjást vesztesz el. 

(Fejét a nyaktiló alá hajtja.) 

TIZEDIK SZIN. 
(Az egész hirtelen olyanná változik vissza, 
mint a nyolcadik színben volt. Adám ismét 
mint Kepler, íróasztalára hajtott fővel lát-
szik, Lucifer mint famulus mellette áll s 

vállára üt. A reg szürkül.) 
LUCIFER. Ezúttal a nyakazás elmarad. 
ADÁM (felemelkedve). 

Oh, hol vagyok, hol vannak álmaim ? 
LUCIFER. Elszálltak a mámorral, 

mesterem. 
ADAM. E hitvány korban megvénült 

kebelnek 
Csak a mámor teremt-e hát nagyot ? 
Mi nagyszerű kép tárult fel szememnek ! 
Ha vérrel és sárral volt is befenve. 
Mi óriás volt bűne és erénye, 
És mind a kettő mily bámúlatos. 
Mert az erő nyomá rá bélyegét. 
Oh mért ébredtem ? hogy körűitekintve, 
Jobban megértsem e kor törpeségét. 

LUCIFER. Ismérem én az ily lehangolást 
Mely a mámornak reggelén köszön be, 

ÉVA (a lugasból kilépve). 
El tőlem, el ! nem csalt tehát gyanúm, 
Fel mersz szólít ni férjem gyilkosául. 
Ily ocsmány tettre képesnek hiszed, 
Kit szived ideáljául hazudsz ? 

3. UDVARONC. Az istenért, nyugodtan, 
kedvesem, 

Ha észrevesznek, még botrányt okozsz. 
ÉVA Ah úgy, a botrány nálad fő dolog 

Oh jaj, ti addig gúnyoljátok a nőt, ! 
Míg szűz erénye ősi hagyományát 
Előítéletként ledobja, s akkor 
Kicsinyelő mosollyal nézitek 
Önbünötöknek aljas eszközéül. 
El tőlem, el ne lássalak ezentúl 1 

3. UDVARONC. Ez ismét túlzás. 
Mi látjuk egymást 
Ezentúl is, mosolygva és enyelgve 
S arról, mi történt, szót sem ejtve többé. 

, Jó reggelt, asszonyom, — (El.) 
EVA. A nyomorúlt ! — 

l m itt vagyok,bűnömmel s könnyeimmel. 
{El.) 

LUCIFER. A nap halad, mester, vár a 
tanóra. 

(Egy tanítvánv gyors léptekkel jő s az 
erkélyre megy.) 

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 kitűnő. 

Hogy ez előnyre méltán tart jogot, 
TANÍTVÁNY. Im itt vagyok ; lelkem 

vágytól remeg, 
Belátni a természet műhelyébe. 

ÁDÁM. Sokat kívánsz. Paránya a világnak, 
Hogy lássad át a nagyszerű egészet? 
Kevesbet óhajts, s tán elérheted. 
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TANÍTVÁNY. Bármely titkát fejtsd hát 
meg a tudásnak. 

Nagy férfiú, én csak nyerek vele. 
Hert érezem, semmit fel nem fogok. 

ÁDÁM. Jól van tehát, látom, te érdemes 
vagy, 

S a legrejtettebb szentélyig beviszlek, 
Lásd a valót, mint én látom magam. 
De nem lesz-é avatlan hallgató, mert 
Az az igazság rettentő, halálos, 
Ha a nép közé megy a mai világban. 
Majd jő idő oh ! bár itt lenne már, 
Midőn utcákon fogják azt beszélni, 
De akkor a nép sem lesz kiskorú. 
Most adj kezet, hogy el nem árulod, 
Amit megértesz. így 1 halljad tehát. 

TANÍTVÁNY. Mint reszketek vágytól és 
f é l e l e m t ő l . . . 

ÁDÁM. Mit is mondái előbb, fiam, nekem ? 
TANÍTVÁNY. Hogy lényegében semmit 

nem fogok fel. 
ÁDÁM (v igyáza t ta l ) . 

No látod, én sem, — s hidd el, senki más. 
A bölcselet csupán költészete 
Azoknak, mikről még nincs fogalmunk. 
S egyéb tanok közt ez legjámborabb még, 
Mert csak magában múlat csendesen, 
Agyrémekkel himzett világa közt. 
De számtalan egyéb oly társa van, 
Hely foatos arccal rajzol a porondban. 
Egyik vonalt örvénynek mondogatja. 
Szentélynek a kört, hogy már-már 

kacagsz 
A vígjátékon: amidőn belátod, 
Mi rettentő komoly csiny az egész. 

TANÍTVÁNY. Ah értlek, értlek, s így 
lesz~é örökre? 

ÁDÁM. Egykor nevetni fognak az egészen. 
Az államférfit, kit nagynak neveztünk, 
Az orthodoxot, akit bámulánk — 
Komédiásnak nézi az utókor, 
Ha a valódi nagyság lép helyébe, 
Az egyszerű és a természetes, 
S a tant. mely most őrültséghez vezet 
Szövevényes voltával, akkoron, 
Bár nem tanúlja senki, minden érti. 

TANÍTVÁNY. EZ a nyelv hát az a 
megérthető, 

Melyen beszéltek az apostolok ? — 
De hogyha minden más merő lom is 
Ne vedd el a művészetben hitem. 
S azt bétanulni mégis csak szabály kell. 

ÁDÁM. A művészetnek is legfőbb tökélye, 
Ha úgy elbú, hogy észre nem veszik. 

TANÍTVÁNY. Hát a rideg valónál álljak-é 
meg? 

Eszményesítés ad művünkbe lelket. 
ÁDÁM. Igaz, igaz, az önt rá szellemet, 

Attól ne tarts, hogy mig eszményesitsz. 
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, szivrázóan zokog, 

Mosolyg, ha a kéj mámorát alussza. 
S bár új utat tör, bÍ2ton célra ér. 
Művéből fog készítni új szabályt, 
Nyügűl talán, de szárnyakúi soha 
Egy törpe fajnak az abstractió. 

TANÍTVÁNY. Oh mit tegyek hát, mester, 
mondd nekem. 

Ki annyi éjt szenteltem a tuűásnak, 
Çsak a butával lettemmé egyenlő, 
És mind e munka elveszett hiába ? 

ÁDÁM. El nem veszett, mert ép ez ád jogot 
Most már megvetni minden csábjait. 
Fogd hát e sárgult pergamenteket, 
E foliánsokat, miken penész űl, 
Dobd tűzre mind. Ezek feledtetik 
Saját lábunkon a járást velünk, 
És megkímélnek a gondolkodástól. 
Ezek viszik mult századok hibáit 
Előítéletül az új, világba. 
A tűzre vélök! És ki a szabadba. 
Együtt mondunk búcsút az iskolának, 
Téged vezessen rózsás ifjúságod 
Örömhozó napsúgár- és dalokhoz ; 
Engem vezess te, kétes szellemőr, 
Az új világba, mely fejlődni fog. 
Ha egy nagy ember eszméit megérti, 
S szabad szót ád a rejlő gondolatnak, 
Ledűlt romoknak átkozott porán. 

HARMADIK SZAKASZ 
(XIV—XV. SZIN) 

London. Vasár a Tower és Temze között. 
Adám és Lucifer a Tower egy fala előtt 
állanak, ahonnan felhat hozzájuk a vásári 

zaj és lárma. 
K A R : 

Zúg az élet tengerárja, 
Mindenik hab új világ, 
Mit szánod, ha elmerül ez, 
Mit félsz, az ha feljebb hág. 
Hagyd rajongni, majd az élet 
Korlátozza önmagát. 
Nem vesz el harcában semmi, 
Mindig új s mindig a régi 
Halld csak igéző dalát. 

ÁDÁM 
(élemedett férfiú ; nagy, kerek köpeny van 
rajta, amely teljesen befödi. Megint tele 

van lelkesedéssel és bizakodással). 
Ez az, ez az, miért mindig epedtem, 
Pályám mindeddig tömkeleg vala, 
Az élet áll most teljesen előttem, 
Mi szép, mi buzdító versenydala. 

LUCIFER. Szép a magasból, mint a 
templom ének, 

Bármily rekedt hang, jajszó és sóhaj 
Dallamba olvad össze, míg fölér. 
De odalent másképen hallanókí 

ÁDÁM (ingerülten). Te kétkedő gúny, bát 
nem szebb világ ez, 

Hint mind az, amin eddig átgyötőrtél? 
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Ledűltek a mohos korlitfalak, 
Eltűntek a rémes kisértetek. 
Szabad versenytér nyílt meg a kebelnek, 
Rabszolgákkal gúlát ma nem emelnek. 

LUCIFER. De bárha áll is, a jaj hogy kihalt, 
Helyette minden úgy el van lapúlva. 
Hol a magas, mi vonz ? a mély, mi 

rettent ? 
Hol életűnknek édes tarkasága 

(Kaján maró gúnnyal). 
Többé nem tenger, küzdő fényes árja, 
Sima mocsár csak (felkacagva), békával 

tele. 
ÁDÁM. Az új világba elszántan leszállok, 

Kárpótol a közjólét érzése 
S nem félek, a költészetet, nagy eszmét 
Hullámi közt, hogy újra ne találjam. 
Lehet, hogy többe nem nyilatkozik 
Eget megrázó ős titáni harcban, 
De annál igézőbb, áldásosabb 
Világot alkotand szerény körében. 

LUCIFER. De mondd, mi alakot vegyünk 
magunkra 

Midőn leszállunk a zajgó tömegbe ? 
ÁDÁM. Akárminőt! Hisz nincsen már 

kiváló, 
Hála a sorsnak ! . . . Hogy tudjuk, mit 

érez : 
Le kell szállnunk a nép nagy rétegéhez. 

Lucifer gúnyosan bólint igent. A szín el-
sötétül egy pillanatra. Eltűnt a kőfal s 
előttünk a londoni vásár, este leié. A régi 

kötöttség helyett a szabad verseny, amely-
ben a szinek is mind felszabadultak, úgy 
hogy itt tarka összevisszaság van. A néző-
től balra sárga sátor, amely előtt bemeszelt 
képű bohóc, mint bábjátékos beszél egy 
raj sihedernek. Ugyanazon a sarkon cifrán, 
kifestve a kéjhölgy. Hátrább, ugyanazon az 
oldalon boltok, illetve fülkék, ahol szöve-
teket és ékszereket árulnak. A színpad kö-
zepén vendéglő terrasza, ahol egy asztal 
körül munkások ülnek dorbézolva. Egy 
másik asztal üresen áll. Hátrább mester-
legények és katonák táncolnak leányokkal, 
zeneszó mellett. A fő-zenész a terrasz sar-
kán áll (balra a nézőtől) nagyhajú, sáppadt-
képü, ijedt szemű, szomorú ember, a mo-
dern művész ti agédiá/ának eleven szimbó-
luma. Kétségbeesve húzza a vonót, de az 
esze nem ott jár, ahol a keze. A szín jobb' 
oldalán szintén boltjülkék, árusokkal. Jobbra 
elől a Tower egyik kapuja, a fülkében nagy 
Mária-kép, térdeplővel, a nézővel szemben. 
A i apu másik sarkán, egészen elől egy 

dus. A Máría-kéo előtt egy feketeruhás 
asszony térdel imába merülve. 

Néhány ácsorgó ődöng a színen. A korcs-
máros a vendégei között járkál. Ádám és 
Lucifer a jobboldali kapun jönnek be mun-

kásoknak öltözve. 

A BÁBJÁTÉKOS 
[piros ruhás majommal a karján). 

Csak erre, erre, kedves jó urak, 
Mindjárt kezdődik az előadás. 
Mulatságos komédia nagyon, 
Szemlélni, mint szedé rá, a kígyó 
Az első nőt, ki már kíváncsi volt, 
S mint vitte a csávába akkor is már 
A férfiút. — Láthattok fürge majmot, 
Mi méltósággal játssza emberét, 
Láthattok medvét táncmester gyanánt. 
Csak erre, erre, kedves jó urak! 

(Sihederek kacagva lökdösik egvmást a bődé 
előtt. Ádám és Lucifer odaérnek s a tömeg 

közé állanak.) 
LUCIFER. Ah Ádám ! Itt minket emle-

getnek 
Csak szép dolog, kinek olyan szerep 
Jutott, hogy még hat ezredév után is 
Mulat felette a víg ifjúság. 

{Ádám Jobbra akar húzódni.) 
El ez ízetlen tréfától. Tovább. 

LUCIFER ízetlen tréfa ? 
A SIHEDEREK (nagyot kacagnak.) 
LUCIFER 0folytatva.) Nézd csak, mint mu-

latnak, 
Kik még imént szunnyadtak a padokban. 
Hallgatva Nepost,,— e piros fiúk. 

A BÁBJÁTÉKOS. (Ádám valiára ütve.) 
Mit foglaljátok ezt a jó helyet ? 
Te jó madár, csak az mulathat ingyen, 
Ki életúnt s felkötteti magát 

(Ádám és Lucifer félreállanak.) 
EGY VIRÁGÁRUS LEÁNY. {Már előbb 
megjelent a jobboldali boltfülkeken túl, 

most előre jön.) 
VIRÁGÁRUS LEÁNY. Kis ibolyák, első 

követei 
.A jó tsvâszDâk ! 

EGY ASSZONY (aki a Máriakép előtt tér-
delt fölkel s feléje megy). 

EGY MESTERLEGÉNY (lejön a vendéglő 
terraszáról). 

EGY LEÁNY (fobboldali boltok előtt állott, 
moft előre fön). 

VIRÁGÁRUS LEÁNY (feltartja kosarát). 
Vásároljanak ! 
E kis virág az árvának kényért 
És a szegénynek is szép éket add. 

EGY ASSZONY (fásáro/Ka). 
Adj, adj nekem, holt gyermekem kezébe. 

EGY LEÁNY (ugyanugv). 
Sötét hajamnak lesz legszebbik éke. 

A KIS LEÁNY (föllép a vendéglő terraszára, 
a munkások közé). 

Kis ibolyák ! Vegyenek uraim ! 
(Aztán eltűnik hátul, a táncolók között). 

(A baloldali boltok előtt megállott két 
polgárleány). 

ELSŐ POLGÁRLEÁNY Mi sok szép kelme, 
mennyi drága ékszer. 

MÁSODIK POLGÁRLEÁNY (Ádámra 
nézve). 

Vásárfiát, ha volna, aki venne. 
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ELSŐ POLGÁRLEÁNY (szintén Adám és 
Lucifer felé nézve). 

A mai férfi ilyesmit csupán 
Gyalázatos mellékcélokra tenne. 

(Eljöttek a bolttól s Ádám közelében 
vannak, aki undorodva fordul el a léha 

beszédektől). 
MÁSODIK POLGÁRLEÁNY. Még úgy se I 
(Kacagva haladnak el Adám és Lucifer 

előtt.) 
Nincs többé ízlése már, 
Elrontá sok ledér hölgy s kaviár. 

KORCSMÁROS (vendégei között forogva). 
Urak, vigan, a tegnap elveszett, 
A holnapot nem érjük el soha, 
Isten táplálja a madarakat, 
S minden hiúság mond a biblia. 
(.4 zene és a tánc élénkül a terraszon). 

LUCIFER. Tetszik nekem e philosophia. 
Nézzük, mi olcsón és mi jól mulat 
Savanyu borral s rossz zenével a nép 

(Egy csaposlegény azonnal ott terem, de 
Lucifer elinti onnan, csaposlegény arcát 

fintorítva megy hátra). 
ELSŐ MUNKÁS (a jobboldali asztalnál). 

A gépek, mondom, ördög művei 
Szánktól ragad:ák a falatot el. 

LUCIFER (elmosolyodik, amikor nevét 
hallja emlegetni s a munkás felé néz). 

MÁSODIK MUNKÁS (már sokat ivott). 
Csak az ital maradjon, elfeledjük. 

ELSŐ MUNKÁS (nagyon véresszájú). 
A dús meg — ördög, vérünket szí vja ki. 
Most jönne csak ! hadd küldeném a 

pokolba. 
HARMADIK MUNKÁS. Több példa kéne, 

mint a múltkori 
NEGYEDIK MUNKÁS (óvatos, leinti a 

többit). 
Mit nyernél véle. Már ma függni fog, 
Sorsunk meg. mint előbb, csak úgy forog. 

ÖTÖDIK MUNKÁS (a mellét verve). 
Bolond beszédek, jöjjön hát az a dús, 
Nem vétek néki, mellém ültetem, 
Lássuk, ki az úr, és ki tud mulatni. 

A KORCSMÁROS (a csaposlegény figyel-
meztetésére odajött Ádámhoz). 

, Uram, mivel szolgáljak? 
ADAM (kedvetlenül) Semmivel! 
A KORCSMÁROS (egyszerre goromba 

hangba csap át). El hát padomról, semmi-
háziak ! 

Azt vélitek tán, a pénzt csak lopom, 
Vagy gyermekem s nőm koldusbottra 

termett. 
ADAM isietve fölkel). Igy mersz beszélni? 
LUCIFER. Hagyd el a pimaszt! 
ADAM (csüggedetten). 

Jerünk tehát, mit is nézzük tovább. 
Hogyan silányul álattá az ember. 

LUÇI FER (gyönyörködve) Hátnem dicső ez? 
ADAM. Engem undorít I (Hátra mennek s 

egy darabig a táncot nézik). 
(A jobb sarkon ülő koldushoz odasántikál 

az első koldus). 

ELSŐ KOLDUS (céduláját lobogtatva). 
E bely sa j tom, itt van engedélyem. 

MÁSODIK KOLDUS. Könyörülj rajtam, 
máskép meghalok, 

Már két hete, hogy nem dolgozhatom. 
ELSŐ KOLDUS (erélyesen és egészségesen). 

Igaz koldus sem vagy hát eszerint, (pár 
odagyült siheder és kíváncsi más röhög 

rajtuk). 
Kontár sehonnai, rendőrt hívok. 

MÁSODIK KOLDUS (a sihederek kacagása 
közt ijedten el). 

ELSŐ KOLDUS (leül a sarokra, most már 
beteg és siránkozó hangon nyújtogatja 

rongyos kalapját). 
Krisztusnak öt sebére, alamizsnát 
A szenvedőnek, édes uraim ! 

(A terraszon, ahol javában folyik a tánc. 
Egy katona egy mesterlegény kezéből 

kikapja táncosnőjét). 
KATONA. Paraszt, odébb ! vagy azt hiszed 

ta lán, 
Hogy még te is valami vagy? 

MESTERLEGÉNY. Megérzed, 
Ha nem hiszed. 

MÁSODIK MESTERLEGÉNY (húzza vissza, 
csitítja). 

Ne bántsd. Térj ki előle 
A hatalom s a dicsőség mied övé. 

ELSŐ MESTERLEGÉNY. No hát lenézés-
sel miért tetézi, 

Ha már úgyis nadályként szívja vérünk. 
(De azért mégis enged társának, aki a 
korcsmárossal együtt elhúzza onnan. A 

katona tovább táncol) 
(A szín középén egy ifjú megy át balra 
a sarkon meg,átja a kéjhölgyet, aki kacér-
kodik vele. Lucifer figyelmessé teszi 

Ádámot és előrejön vele). 
KÉJHÖLGY (danolva). 

Sárkányoktól is kivívták 
Egykoron az arany almát — 
Almák még most is teremnek, 
A sárkányok kivesztek: 
Bamba, aki nézi, nézi, 
Es letépni nem merészli. 

(Hozzásimul az ifjúhoz.) 
LUCIFER (Ádámot oda akarja vonni). 

Ez a kacérság, hidd, tetszik nekem, 
Mi megható féltése e kamasznak. 
Hogy őrzi lánya egy tekintetét, 
Ismeri a jelen percnek becsét, 
Bár tudja jól, — de hát mi gondja arra ? 
Hogy a jövőben másnak dől karára. 

ÁDÁM (otthagyja Lucifert s a terrasz sar-
kán átló zenészhez fordul, akit már 
előbb is megfigyelt). 
Miért bánsz így a műveszettel, ember! 
Mondd, tetszik-é. amit húzasz magadnak. 

A ZENESZ (feljajdúlva). 
Dehogy tetszik, dehogy ! Sőt végtelen kín 
Ezt húzni napról napra, s nézve-nézni 
Miként mulatnak, kurjongatva rajta. 
E vad hang elhat álmaimba is! — 

(Kis szünet után.) 
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De mit tegyek, élnem kell ! 
ÁDÁM (ránéz s megérzi, hogy ebben a 

világban a művészet is kénytelen eladni 
magát) 

A ZENÉSZ . . . s nem tudok mást! (To-
vább muzsikál,görcsösen szorítja a vonót). 

ÁDÁM (nem tudja róla levenni a szemét). 
LUCIFER (még mindig a kéjhölgyet és az 

ifjút nézi, akik enyelegnek). 
Mi örömem telik most bennetek, 
Hogy oly mosolygón muzsikállok nekem ! 

(Közel megy hozzájuk s odahajolva, vigyorgó 
képpel mondja ) 

Áldásom a bün és nyomor legyen! 
(A kéj hölgy és az ifjú ijedten menekülnek 
balra. Lucifer kacagva néz utánok, aztán 
Ádám utan a terrasz felé megy, ahol a má-
sodik Mfsterlegény italos jókedvvel jön előre.) 
MÁSODIK MESTERLEGÉNY (danolva). 

Aki munkás hét után 
Tiszta szívvel dal' között 
Csókot és bort elköszönt, 
Kacaggá az ördögöt. 

LUCIFER (az ördög szóra hirtelen megfordul 
és ránéz a mesterlegényre, akinek ö maga 
sem tudia, miért torkán akad a szó. Hatra' 
húzódik s nagyon rosszul érzi magát). 

(Orgonaszó. Pár öregasszony és fiatal leány 
jönnek a jobboldali kapun keresztül, ima-
könyvvel a kezükben. Éva is jön a templom-

ból, mint polgárleány.) 
EGY ÁRUS ( jobboldali) . 

Csak erre, erre, drága jó kisasszony ! 
Olcsóbban senki nem szolgálhat önnek. 

MÁSIK ÁRUS (baloldalt). 
Ne higgyen neki, rossz mértéke van, 
S ,áruja régi. Erre. szép kisasszony ! 

ÁDÁM. A templomból jó, oh mi szép, 

mi szép ! 
LUCIFER Láttatni volt ott, s látni is talán. 
ÁDÁM. Minő méltóság, milyen szüz'erény ; 

Megközelítni szinte nem merem. 
LUCIFER. Ha jól megnézzük, ő is 

eladó lesz. 
ADAM. Hallgass. 
LUCIFER Hisz tán drágább a többinél. 
(Artúr, aki a jobboldali boltok valamelyi-
kében mézeskalács szivet vett, most Évá-

hoz lép ) 
ARTÚR Kisasszony kérem, a vásárfiát 
, Fogadja el kezemből szivesen. 

EVA. Artúr ön jó, megemlékezik felőlem. 
Rég nem láttuk már ; mért nem látogat 

meg. 
(Halkan beszélgetnek.) 

ÁDÁM (izgatottan nézi, mig az ifjú távozik). 
Ez éretlen fiút birná-e hát, 
Mit férfi szívem hasztalan óhajt. 
Mi meghit en szól véle, mint mosolyg, — 
Még- int utána, — oh, mi kín, mi kín. 
Meg kell szólítnom. (Évához közelit.) 

ANYA. Artúr szülei 
Vagyonosok, igaz, de nem tudom, 
Mi szemmel nézik e viszonyt veled. 

Azért egészen vágytársát se mellőzd, 
, Ki ma is e csokorral meglepett, 

ÁDÁM (odaért hozzájuk). 
Engedjék hölgyeim, hogy elkísérjem, 
Ne bogy baj érje e tolakodásban. 

ÉVA. Mi szemtelenség ! 
ANYA (Ádám elé áll). El, tolakodó ! 

(Végigméri; gúnyosan) 
Tán azt hiszi, hogy ollyan e leány, 
Kinek akárki mondhat szépeket? 
Akinek e leányka báji nyilnak, 
Az ily gézengúz ember nem lehet, 

(Adám zavartan áll félre. Cigányasszony 
aki, már előbb leselkedett, odalép Évához.) 
CIGÁNYASSZONY. Ah ! drágalátos hölgy, 

világ csodaja, 
Mutassa csak piciny fehér kezét. 
Hadd mondjam el, a sors ezer malasztja 
Miként himzendi boldog életét. 

(Kezébe nézve ) 
Szép Mátka várja — ah ! közel nagyon — 
Szép gyermekek, egészség és vagyon. 

(Pénzt kap) 
LUCIFER (Ádámra mutatva). 

Hugóm ! társam sorsáról is beszélj. 
CIGÁNYASSZONY. Nem látom tisztán, 

éhség vagy kötél. 
ADAM (Évához). Ne utasítson így el ön 

magától, 
, Ah, érzem, e szív nékem van teremtve. 

EVA. Anyám, ne engedd h á t . . 
ANYA. Rendőrt kiáltok, 
, Ha nem tágít. 

EVA. Ne bántsd, — eszére tér tán 
S tulajdonkép nem is tett semmi rosszat, 

(Elmennek jobbhátul.) 
ÁDÁM Oh szent költészet, eltünél-e hát 

E prózai világból már egészen ? 
LUCIFER. Dehogy tünt ! hát az a mézes-

kalács, 
Virágcsokor ? 
Çsak oly finnyás ne légy 

, És ábrándozni van még tárgy elég. 
ADÁM. Mit ér, ha a nyervágy haszonlesés 

Ólálkodik köztük s önzéstel n 
Emelkedettség nincsen már sehol. 

LUCIFER. Az is akad az iskolás padok 
közt, 

Hol még az élet nem gazdálkodott. 
Ep itt jő néhány ilyen cimbora. 

(Néhány tanuló robban be balhátulról 
Alig bírnak magukkal.) 

ELSŐ TANULÓ. Vigan, fiúk, mögöttünk 
a penész. 

Ma élvezünk valami derekast. 
MÁSODIK TANULÓ. Ki a szabadba, a 

várost utálom, 
Korlátolt rendét, e kalmár világot. 

HARMADIK TANULÓ. 
Valakivel próbáljunk összetűzni, 
Ez, izgató és férfias mulatság. 

ELSŐ TANULÓ. Ragadjuk el e zsoldosok 
öléből 

Lánykáikat s mindjárt lesz háború i s ; 
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Aztán szabadba sietünk velők, 
Néhány pohár sör és zenére van pénz 
S estélig győzelmünk emiékivel 
Piros pofák közt hercegek leszünk. 

NEGYEDIK TANULÓ. 
Dicső, dicső, bosszantni a philisztert. 

ELSŐ TANULÓ. 
Összébb fűzvén frigyünknek láncait — 
S mulatni, ahogy most tőlünk telik, 
Míg egykor a hazáért lelke.^edre 
Nemesebb küzdtért foglal majd erélyünk. 

(El jobbra, a kapun át.) 
ÁDÁH. Kedves látvány ez e lapos világban, 

Szebb kor csiráját sejti benne szűm. 
LUCIFER Meglátod, a csira mivé fesel, 

Lerázva majd a tantermek porát. 
E két gyáros, ki itt felénk közéig, 
Ifjontan az volt, mik most e fiúk. 

(Két gyáros jó kövéren, puffadtan, mint 
két kövér pók : a kapitalizmus elfajulásai.) 
ELSŐ GYÁROS. Hiába a versenyt nem 

állhatom, 
Mindenki az 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 birnak élni, a kutyák, 
De hát ki mondja, hogy nősüljenek, 
Ki mondja ? hogv hat gyermekök legyen. 

MÁSODIK GYÁROS. 
Erősebben kell hát befogni őket, 
Dolgozzanak fél'éjjel gyárainkban, 
Elég pihenni a másik fele, 
Kinek álmodni ugy sem célszerű. 

(El a kapun át). 
ÁDÁM (akit ez a látvány is undorított és 

kétségbeejtett). 
El vélek ! Miért is hagytad látnom őket. 
De mondd, hová is lett az a leány ? 
Most, Lucifer, mutasd hatalmadat, 
Se2its, hogy meghallgasson. 

LUCIFER. Lucifer se 
, Fecsérli erejét ily semmiségre. 

ÁDÁM Mi néked semmi, nékem egy világ. 
LUCIFER. Nyerd el tehát. Csak korlá-

tozni bírd 
Erzésidet, hazugságtői ne félj, 
Felelj, mint kérdlek s karjaidba dűl. 

(Hangosan, hogy a mögöttük hallgatózó 
cigányasszony meghallja.) 

Most látja már, mylord, mi kellemetlen, 
Álarc alatt a nép közé vegyülni, 
Ha sejtené e nép, hogy négy hajónk 
Még máma révbe szálland Indiából, 

, Máskép fogadna. 
ÁDÁM. Az valószínű. 
CIGÁNYASSZONY (Jélré). 

E felfödözés szép sommát megér. 
(Ádámhoz.) 

Egy szóra kérem, ön elrejtezett, 
En megbüntettem a jövendöléssel. 

Mert én előttem nem létez titok, 
Ki a sátánnal régen cimborálok. 

LUCIFER (félre). 
No, még az kéne csak, te vén szipirtyó. 

CIGÁNYASSZONY. Önnek hajói már ma 
itt leendnek. 

De, ami még ennél örvendetesb, 
_ Egy szép leányka epedez önért. 

ÁDÁM. S hogy nyerhetem meg ? 
CIGÁNYASSZONY. Hisz már-már öné. 
ÁDÁM. Elutasított. , 
CIGÁNYASSZONY. Epp azért öné lesz. 

Meglátja, itt lesz ismét nemsokára. 
Emlékezzék bár a jósnő szavára. (El.) 

ÁDÁM Lucifer ! e banya rajtad kifog. 
LUCIFER. El nem vitázom fényes érdemét. 

Most ö pótolja az ördög helyét. 
(Egy nyegle, talyigán, trombitaszóval tömeg-
től környezve megjelen a kapun keresztül s 

a szin közepén megáll.) 
A NYEGLE. Félrébb az útból! tisztelet 

nekem, 
Megőszült tudományban a fejem, 
Míg a természet titkos kincseit 
Felástam ernyedetlen szorgalommal. 

ÁDÁM. Minő csodás bolond ez, Lucifer ? 
LUCIFER. A tudomány, mely nyegle, hogy 

megéljen. 
A NYEGLE (a kocsin>. 

Ez az edényke élet-elizir, 
Melytől megifjul a beteg, vén. 
Ezt szedték hajdan a nagy fáraók. 
Ez Tankréd bűvös báiitalja ; 
E szépitőt használta Helene, 
Ez Kepler astrologiája. 

ÁDÁM. Hallod, mit árul ? Mig mi a jővőben 
Kerestük a fényt, ő a rég lefolytban. 

LUCIFER. Sohase' tiszteletes a jelen, 
Mint embernagysásr a hálószobában. 
Nőnk az, tiz évi házas állapotban — 
Már azt is tudjak, hogy szeplője hány van. 

ÁCSORGÓK. Vegyetek, im, nem bánja meg^ 
ki vesz' 

Ily. alkalom még nem volt s nem is lesz.' 
A TÖMEGBŐL. Ide vele ! Nekem bármelyik 

elkel — 
Ah! mily szerencse. Milyen drága vétel. 

LUCIFER. 
No ládd, e nép, mely közt már senki 

nem hisz, 
Ami csodás, hogyan kapkodja mégis. — 

(Éva, anyjával visszajö, a cigányasszony sut-
togva követi.) 

ÉVA. Haszontalan beszéd, hisz ismerünk 
már. 

CIGÁNYASSZONY. 
Ne üdvözüljek, hogyha nem igaz. 
Olyan szerelmes önbe az az úr, 
Hogy márma még maitresse-ének veszi. 
Mint hercegasszony, oly szállást lakik, 
Színházba, táncra négy lovon robog. 

ANYA. Ha jól felvesszük, százszor cél-
szerűbb. 
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Mint elhervadni fejkötő alatt 
Egy szurtos varga bűzös műhelyében. 

CIGÁNYASSZONY. 
, Csak nézze ön, ott áll — hogyan keres. 

ÉVA. Elég nem szép, hogy még nem látta 
meg. 

Keze finom, tartása úrias. 
Megyek, leányom. Legjobb közbejárás, 
Ha magatokáa hagylak egy kicsit. 
CIGÁNYASSZONY (Ádámhoz). 
Lám, itt van a szép; mint eped önért. 

ÁDÁM. Repülök hozzá. — Oh mi kéj . . . 
mi kéj ! 

CIGÁNYASSZONY. A közbejárót sem kell 
elfeledni. 

LUCIFER (pénzt ad neki). 
Társamtól pénz, tőlem kézszorítás. 

CIGÁNYASSZONY ( felsikoltva). 
Oh! Mily kemény kéz! {El.) 

LUCIFER. Kéjét érzenéd. 
Ha az volnál, kit játszol, vén banya! 

ÉVA (Ádámhoz). Vehetne ön vásárfiát 
nekem, 

, E,szépitőszer mint kínálkozik! 
ÁDÁM. A nőiség varázsa arcodon 

E szépitőszer, melynek párja nincs. 
(A nyegle ezalatt elvonul balhátul.) 

ÉVA. Ah! Ön nagyon kegyes. 
ÁDÁM. Ne szégyeníts meg ! 

Gyémántot, gyöngyöt fűzök szép nya-
kadra, 

ÉVA. Amott odább láttam sok ékszerárust, 
De nem való az ily szegény leánynak. 

ÁDÁM No hát nézzük meg ! 
LUCIFER. Az felesleges. 

Kitűnő ékszer van velem esetleg. 
(Ékszereket ad át, melyeket Éva nagy 

örömmel nézeget és próbál.) 
ÉVA. Mi szép, mi kedves, mint irigylik 

ezt majd. 
ÁDÁM. De ezt a szívet, — ezt többé ne 

lássam ! 
ÉVA. Eldobhatom, ha ellenére van. (Elveti.) 
LUCIFER. Helyes, majd én meg rálépek. 

(Ráhág.) 
EVA. Mi az: 

Sikoltást hallok, vagy csak képzelődöm ? 
(Ezalatt egy elítéltet hoznak talyigán a 

színen keresztül nép tolong utána.) 
ÁCSORGÓK. Siessünk! Mondtam úgy-e, 

hogy mi gyáva? 
Most is dacos még. Fel csak, fel utána ! 

ÁDÁM. Minő zaj ez, mi hallatlan tolongás ? 
ÉVA. Akasztanak. Beh jó, hogy itt vagyunk. 

Gyerünk mi is, oly izgató e látvány. 
S szép alkalom ragyogni ékeimben. 

ÁDÁM. Mi bűne e hitványnak? 
ÉVA. Nem tudom. 
LUCIFER. Mindegy is az, de majd 

elmondom én : 
Lovel gyárában dolgozott soká. 
De az ón méreg, s azt szívá örökké, 
Aztán több hétre kórházba került. 

Kedves nejénél a szükség beizólt, 
Lovel fia ifjú volt s jószivü; 
Meglelték egymást és mindent feledtek. 

ELSŐ MUNKÁS (felállt egy székre a 
terraszon). 

Vigan, pajtás ! mártírként vérzel el, 
Neked közöttünk fényes név marad. 

LUCIFER. A férj kigyógyult, s a nőt nem 
leié, 

Helye betölt, munkát hiába kért, 
Fellázadt keble, fenyegetni mert, 
Lovel fia pofonnal válaszolt, 
Az átkozottnak kés akadt kezébe — 
Most itt viszik — a vén Lovel megőrült. — 

(Az utolsó szavaknál Lovel kiválik a 
tömegből.) 

LOVEL. Hazudsz, hazudsz, én őrült nem 
vagyok, 

Nem értem-é, mit súg fiam sebe? 
Vegyed, vegyed, végetlen „kincsemet, 
S tedd, hogy ne értsem. Örüljek meg 

inkább ! 
HARMADIK MUNKÁS (a terraszon). 

Ne félj, ne félj, meg léssz boszúlva egykor. 
ELSŐ MUNKÁS. Emelkedjél fel, ők a 

csúfosak. 
(Az elitélt elhalad kíséretével a kapu felé.) 
ÁDÁM. Velőt fagyasztó látvány, mit 

kísértsz ? 
Ki mondja itt meg, melyik bűnösebb, 
Avagy csupán a társaság talán ? . . 
Hol ez rohad — buján tenyész a bűn. 

LOVEL. A társaság, igen. Vedd kincsemet. 
Csak azt a seb beszédét hadd ne értsem. 

(EL) 
ÉVA (Ádámhoz, aki merőn néz maga elé.) 

Jerünk, jerünk, mert nem kapunk helyet. 
ÁDÁM. Áldlak sors, hogy biróvá nem tevéi. 

Mi könnyű törvényt írni pamlagon — 
Könnyű ítélni a felületesnek. 
És mily nehéz, ki a szivet kutatja, 
Méltányolván minden redőzetét. 

LUCIFER. Ily elvek mellett pör nem érne 
véget. 

A roszat, mert rosz, senki nem cselekszi, 
Az ördög is jogcímeket idéz, 
S magáét véli mindenik erősbnek. 

(Ezalatt a Towerhez értek, melynek egy 
fülkéjében szent kép áll.) 

ÉVA. Megálljunk csak, barátom egy 
kicsinyt. 

Hadd tűzöm e szent képhez csokromat. 
LUCIFER (félre). 

Ne hadd, ne hadd, vagy végünk van 
különben. 

ÁDÁM. Ártatlan gyermek — én nem 
gátolom. 

ÉVA. Megszoktam e képről, még mint 
gyerek, 

Megemlékezni, hogy ha elmegyek 
Előtte, s most is olyan jól esik. 

(4 virágcsokrot feltűzi a kép mellé, de az 
hirtelen lehervad, s nyakáról, karjáról az 
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ékszerek gyíkokká változva leperegnek.) 
Istenem, mi ez? 

LUCIFER. Haszontalan intettelek. 
EVA. Segítség ! 
ÁDÁM. Nyugodtan, kedves, a nép 

megfigyel — 
Ezerte dúsabb ékszer jő nyakadra. 

ÉVA. El tőlem, el! segítség, irgalom! 
Szemfényvesztők és egy rút vén 

boszorkány — 
így meggyaláztak egy becsületes nőt. 

(4 nép csoportosaim kezd, a cigányasszony 
rendölökkel jő.) 

CIGÁNYASSZONY. 
Hamis pénzt adtak, itt kell lenniök, 
Higannyá olvadt markomban. 

LUCIFER. Talán 
Markodban volt, nem a pénzben hiba. 
Ádám, fel innen, itt nem jó mulatni. 

ÁDÁM Ismét csalódtam ! 
Mi verseny ez, hol egyik kardosan 
Áll a mezetlen ellennek szemében, 
Mi függetlenség, száz hol éhezik, 
Ha az egyes jármába nem hajol. 
Kutyáknak harca ez egy konc felett. 
Én társaságot kívánok helyette, 
Mely véd, nem büntet, buzdít, nem 

riaszt, 
Közös erővel összemüködik, 
Minőt a tudomány eszmél magának, 
És melynek rendén értelem viraszt, 
Ez el fog jőni, érzem jól, tudom . . . 
Vezess, vezess Lucifer fel, e világba. 

(Kétségbeesve, mint aki egy új ideáljával 
akarja meggyógyítani a régebben való 

mélységes csalódottságot.) 
LUCIFER. Hiú ember, s mert korlátolt 

szemed 
Zilált csoportot lát csak odalent, 
Már azt hiszed, nincs összműködés. 
Nincs rendszer az élednek műhelyében? 
Nézz hát egy percre szellemi szemekkel, 
És lásd a munkát, mellyet létrehoznak, 
Csakhogy nekünk ám, s nem kicsiny 

magoknak. 
(Megragadja Ádámot s elviszi a tömeg 
elől. Pillanatnyi elsötétülés, mire kivilá-
gosodik megint, ők megint a függöny előtt 
állanak, ahová még kiszűrődik az előbbi 

botrány zaja.) 
(A zaj lassankint elcsöndesül, Ádám 

magához tér. Végigsimítja homlokát ) 
A függöny mögött fény villan meg, egy 
haláltanc zenéje és kórusa kezdődik s az 
egyre jobban kibontakozó fényben, — amely 
alulról tör fel — temetői keresztek sora 
előtt, ott, hol előbb a vendéglő terrasza 
állott, most nagy sir tátong, amely körül 
tántorogva és szédelegve táncol a tömeg. 
Egymásután dőlnek és ugrálnak a sirba 
hangjukban és egész testartásukban a halál 
szörnyű rémületével — s azzal a tudattal, 
hogy nincs irgalom — e ponton egyforma 
a mérték. A halálfélelem e rettentő pana-

szos és kétségbeesett crescendojába vegyül 
bele Éva hangja is — egészen addig, amíg 
meg nem csendül benne a halál tagadása. 

Szól a lélekharang. 
A BÁBJÁTÉKOS Én a komédiát lejátsztam, 

Mulattattam, de nem mulattam. 
A KORCSMÁSOS. Kiitta mindenik borát, 

Vendégeim, ió éjszakat! ; 
A KIS LEÁNY. Kis ibolyáim mind elkeltek 

Majd úiak síromon teremnek. 
CIGÁNYASSZONY. Jövőjét vágyta látni 

minden : 
S szemét behúnyia most ijedten. 

LOVEL. Kincsem nem nyújta boldogságot 
S most ingyen nyúgalmat találok. 

MUNKÁS. A hét letelt, a szombatest itt, 
Kinyugszom végre fáradalmit. 

TANULÓ. Álmodtam szépet — felzavartak, 
Szép álom, jőj, most már folytatlak 

KATONA. Hivém, derék vagyok nagyon, 
S egy rosz gödörben megbukom. 

KÉJHÖLGY A mámor elszállt, a festék 
lement, 

Itt oly hideg van : jobb-e odalent ? 
AZ ELÍTÉLT. 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 éied engem elriaszt : 
A por hull csak belé, e föld szülötte. 
Én glóriával átallépem azt. (fi pillanatban 

megáll a haláltanc — rásugárzik a 
halhatallnnsug.) 

Szerelem, költészet s ifjúság 
Nemtője tár utat őrök honomba ; 
E földre csak mosolyom hoz gyönyört 
Ha napsugár gyanánt száll egy-egy arcra 

(Fátyolát, palástjut a sirba ejtve, dicsöülten_ 
felemelkedik ) 

LUCIFER. Ismered-é, Ádám? 
ÁDÁM. Ah Éva, Éva ! (Felkölti álmából.) 

(Függöny gyorsan össze.) 
TIZENKETTEDIK SZIN 

Falanszterépület ka >uja elő't keskeny díszlet. 
Szines félhomály. Ádám és Lucifer megjelennek 

a kapu előtt N <gy köpenyben vannak. 
ÁDÁM. Mi ország ez, mi nép, melyhez 

jövénk ? 
LUCIFER. A régi eszmék többé nincsenek. 

Nem kisszerű volt-é a hon fogalma ? 
Most már egész föld a széles a széles 

haza, 
Közcél felé társ már most minden ember 
S a csendesen folyó szép rend fölött 
Tiszt. Ive áll őrül a tudomány. 

ÁDÁV1. Beteljesült hát leik m ideálja, 
Ez mind derék, ezt így kívántam én is. 
Egyet bánok csak : a haza fogalmát, 
Megállott volna az, tán, úgy hiszem, 
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Ez új rend közt is. Az emberkebel 
Korlátot kíván, fél a végtelentől, 
Ragaszkodik a múlthoz és a jövőhöz ; 
Félek, nem lelkesül a nagy világért, 
Mint a szülők sírjáért lelkesült. 

LUCIFER. Eszményedet, mint látom, el' 
veted, 

Előbb még, mintsem testesülhetett. 
ADAM. Korántse hidd, de kandivá levék: 

Mi eszme az, mely a széles vilásrot 
Eggyé olvasztja, mely a lelkesülést, 
Nemesb célhoz vezérelendi végre? 
Demondd, hol állunk mégis, mily hely ez? 
Aztán vezess, hogy lelkem kéjelegjen 
A boldogságban, mellyet annyi harcra 
Jól érdemelt díjul kapott az ember. 

LUCIFER. Sok más hasonló közt ez egy 
phalanster, 

, Tanyája az új eszmék emberének. 
ADAM. Jerünk tehát. 
(A szín egy pillanatra elsötétül. Mire is-
mét kivilágosodik,a falanszterben vagyunk. 
Aluminium-szürke csarnok, amelynek a 
hátterében egy felnyúló üvegablak szinte 
a tetőig ér. Egy lombik mellett a Tudós 
ül. Jobbra balra a falakban kis négyszög-
letű ablakok, amelyek fölött hieroglifszerü 

felírások vannak.) 

LUCIFER Üdvözlégy túdós ! 
A TUDÓS. Meg ne háboríts 

Na»! y művemben, nem érek rá fecsegni. 
LUCIFER. Nagyon sajnálom. Mink az 

ezredik 
Phalansterből vagyunk tudósjelöltek, 
S ily messze útról nagy híred hozott. 

TUDÓS. Dicséretes buzgóság, mondhatom. 
De hisz művem most félben is maradhat, 
Csak a meleg ne fogyjon lombikomban 
S akaratomnak enged az anyag. 

LUCIFER. Ah nem csalódtam, megmaradt 
tehát 

Még benned is, ki a természetet, 
Embert leszűrted, mint végső salak 
A nagy hiúság. 

TUDÓS. Most mulathatunk már. 
, De mely szakmába tartoztok sajátlag? 

ADAM Mi a tudvágyat szakhoz nem kötök, 
Atpíllantását vágyjuk az egésznek. 

TUDÓS. Ez helytelen. Kicsinyben rejlik a 
nagy 

Olyan sok a tárgy, s létünk oly rövid. 
ÁDÁM. Igaz ! Tudom jól, hogy kell olyan is, 

Ki homokot hord, vagy követ farag; 
Csak az építész látja az egészet, 
S bár megfaragni nem tud egy követ. 
A művet ő teremti mint egy Isten. 
Ily építész nagy a tudásban is. 

LUCIFER. S azért jövénk tehozzád, oh 
nagy ember. 

TUDÓS. Azt jól tevétek, méltányolni tudlak. 
De hát nézzük meg a muzeumot. 
Páratlan az egész mai világon, 
Az ősvilág kihalt állatjai 

Valódi példányokban állnak itt 
Maradt felölök sok csudás mese. 

(Bemutat az egyik nézőkén.) 
Például erről, hogy gőzmozdonyuk volt. 

ÁDÁM. Ez ló, de korcsult fajta,mondhatom, 
Más állat volt ám hajdan Al'borak. 

TUDÓS. Erről meg azt regélik, hogy barátul 
Tartá az ember, ingyen, munka nélkül. 
Nem mintha hinném mind feltétlenül, 
Sok őrültség volt a múltban, sok ábránd, 
Melyről ránk szintén e mese maradt. 

ÁDÁM (benéz). Ez a kutya. Mind áll, mit 
róla mondas;. 

LUCIFER. Vigyázz, Ádám, elárulod magad. 
TUDÓS. Ez a szegénynek rabszolgája volt. 
ÁDÁM. Mint a szegény meg ökre gazda-

goknak. 
TUDÓS. Ez a puszták királya. 
ÁDÁM. Az oroszlán — 

lm itt a tigris, itt a fürge őz. 
Mi állat él tehát még a világon? 

TUDÓS. Minő kérdés! hát nálatok nem 
így van ? 

Él ami hasznos, és mit ekkorig 
A tudomány pótolni nem tudott: 
De úgy látom, hogy ezt mind ösmered 
Lássunk tehát mást. í m ásványaink. 
Nézzétek, millyen roppant széndarab : 
Egész hegyek valának ily anyagból, 
Mit most e légből szűr a tudomány 
Nagy fáradsággal. Ezt az ércet itt 
Vasnak nevezték, s míg el nem fogyott, 
Az aluminért 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 hitte még az aranyat is, 
Oltárain jólétet és jogot. 
Mindent mi szent volt, áldozott, hogy egy 
Bűvös darabját bírja megszerezni, 
Melyért cserébe mindent kaphatott, 
Csodálatos tény, még kenyeret is. 

ÁDÁM. Mást, mást mutass, ezt is mind 
ösmerem' 

TUDÓS. Valóban nagy tudós vagy, idegen. 
Lássuk tehát az ős-növényzetet, 
lm itt van az utolsó rózsa, mely 
Nyilt a világon. Hasztalan virág, 
Sajátságos jelenség az valóban. 
Mint kaptak egykor ily játékokon, 
Virágot terme még a szellem i s : 
A költészet s hit ábrándképeit, 
Itt őrizünk még ritkaság gyanánt 
Két ily művet. Az első költemény; 
íróját akkor, még midőn bűnös 
Önhittel az egyén érvényt kivánt, 
Homernak hívták. Ábrándos világot 
Rajzol le abban, Hadesnek nevezvén. 
Rég megcáfoltuk már minden sorát. 
A másik Tacitus Agricolája, 
Nevetséges s mégis sajnálatos 
Fogalmak képe a barbár világból. 
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ÁDÁM. Hát fennmaradt még e néhány levél 
A nagy napokból, mint végrendelet, 
S nem birja mégis lángra gyújtani 
A korcs titódot, tettre ingerelvén. 
Mely mesterkélt világtokat ledönti? 

TUDÓS. Helyes megjegyzés, átláttuk mi ezt, 
A méreg, mellyet reit, nagyon veszélyes, 
Azért nem is szabad olvasni másnak. 
Csak ki hatvan évet meghaladt, 

. S a tudománynak szentelé magát. 
ÁDÁM. De hát a dajka tündér daljai, 

Ezek nem oltnak-é a gyönge szivbe 
Sejtelmeket ? 

TUDÓS. Igen bizony, s azért 
Daikáink a magasb egyenletekről, 
A mértan ról beszélnek gyermekeinknek. 

ÁDÁM (félre). Ah gyilkosok, nem féltek-é 
egész 

S legszebb korától a szűt megrabolni ? 
TUDÓS. Menjünk tovább! Im itt a 

műszerek, 
Műtárgyak mily csodás alakzatúak. 
De álgyu; rajta rejtélyes főiírás: 
Ultimo ratio regttm. Hogyan 
Használtatott, ki tudja ? Im e kard, 
Kizárólag csak embergyilkoló szer, 
És nem volt bűnös, aki ezzel ölt. 

TUDÓS. E százszerű tárgy, millyen cifra 
mind, 

Mi gyermekes. À serlegen virág, 
A széktámlán ábrándos arabeszk, 
Emberkezek pazarolt műve mind. 
Most gépeink teszik mind ezt helyettünk 
Legcélszerűbb, legegyszerűbb alakban 
É« a tökélyről az kezeskedik, 
Hogy a munkás, ki ma csavart csinál, 
Végső napjáig amellett marad. 

ÁDÁM. Azért nincs élet, nincs egyéniség, 
Csalódtam hát a tudományban is: 
Unalmas gyermekiskolát lelék 
A boldogság helyén, mit tőle vártam. 

TUDÓS. Nincs-é behozva a testvériség? 
Hol szenved ember anyagi hiányt? 
Valóban, ily eszmék megérdemelnék 
A megfenyítést. 

ÁDÁM. Mondd, mi hát a z eszme, 
Mely egy ily népbe egységet lehel, 
Mely, mint közös cél, lelkesícni tud ? 

TUDÓS Ez eszme nálunk a megélhetés. 
Midőn az ember földén megjelent, 
Jól béruházott éléskamra volt az: 
Csak a kezét kellett kinyújtani, 
Hogy készen szedje mindazt, ami kell, 
Költött tehát meggondolatlanúl, 
De már nekünk, a legvégső falatnál, 
Fakarkodnunk kell, általlátva rég, hogy 
Négyezred év után a nap kihűl, 
Az Organismus titkai közel 
Állnak ma is már a fölleplezéshez. 
Épen jó, hogy beszédünk erre vitt, 
Maidnem feledtem volna lombikom, 
Mert én is ép e tárgyban dolgozom. 

LUCIFER. Nagyon vénül az.ember, hogyha 
már 

Lombikhoz tér, midőn organisât. 
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 hátra van. 
ÁDÁM. De ezt az egy lépést ki nem tevé: 

Az nem tett semmit, nem tud semmit is. 
A többi mind künn volt az udvaron, 
A legszentebbe ép' ez egy vezetne. — 
Oh ! lessz-e, aki egykor megteszi ? — 

(Ezalatt a lombik felett lebegő -füst sűrűdni 
kezd s dörög.) 

A FOLD SZELLEMÉNEK SZAVA. 
(A füstből.) 

Nem lessz soha. Ez a lombik nekem 
Nagyon szűk és nagyon tág. Hisz te 

ismersz, 
Ádám, úgy-é ? most még nem is 

gyanítnak. 
ÁDÁM. Hallottad-é e szellemszózatot ? 

Oh nézd, oh nézd, te gőgös, gyönge ember ! 
Ho gy bírnál azzal, aki ott lebeg ? 

TUDÓS. Őrült roham. Ah! aggódom 
miattad. 

(A lombik elpattan, a szellem eltűnik.) 
A lombik eltört, újra kezdhetem 
A nagy művet. 

(Csengetnek.) 
TUDÓS. A munka megszűnt, jő a sétaóra, 

Itt jőnek a gyárakból, a mezőről, 
Most kap fenyítést aki vétkezett, 
Most osztatnak be a nők s gyermekek. 

(Hosszú sorban férfiak jönnek, másban nők, 
néhányan közülők gyermekkel, köztük Eva is. 
A férfiak jobbról, nők és gyermekek balról. 
Olyanok mint a gépek lelketlenek, szomorúak, 

egyformák.) 
Ádám, Lucifer s a tudás az előtérben állnak.) 
AZ AGGASTYÁN. Harmincadik szám. 
LUTHER (a sorból kilépve.) Itt vagyok ! 
AZ AGGASTYÁN. Te ismét 

Mértéktelen fűtötted a kazánt. 
Valóban úgy látszik, hogy szenvedélyei 
Veszélybe hozni az egész phalanstert. 

LUTHER (nehezen, zihalva beszél). 
S ki állna ellent a csábnak, midőn 
Szikrázva, bőgve a vadult elem 
A láng ezer nyelvével vesz kötül, 
Elérni kíván, hogy megsemmisítsen 
S ott állni bátran, szítani tovább, 
Jól tudva, hogy hatalmunkban vagyon. 
Nem ismered te a tűznek varázsát, 
Ki csak fazék alatt ismered azt. 

AZ AGGASTYÁN. Hiu beszéd, ezért ma 
nem ebédelsz. 

LUTHER (visszalépve). De holnap újra szí-
tom a tűzet. 

ÁDÁM (káprázva). Mit látok ? Ezt a férfit 
ismerem. 

Ez volt Luther. 
AZ AGGASTYÁN. Kétszáz kilencedik ! 
CASSIUS (kilépve). Itt ! 
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AZ AGGASTYÁN. Tégedett harmadszor 
intelek már, 

Hogy ok nélkül keressz verekedést. 
CASSIUS (visszalépve). 

Ok nélkül, merthogy nem panaszkodom ? 
Pulya, ki más segítséget keres, 
Míg karja ép. Vagy gyöngébb volt-e tán 
Ellenfelem? mért nem védé magát? 

AZ AGGASTYÁN. Ne feleselj I Nem menti 
koponyád 

Alakzata sem e rosz hajlamot, 
Mert az nemes, mert az hiánytalan, 
De véred oly forrongó és szilaj I 
Gyógyítni fognak, amíg megszelídülsz. 

ADÁM. Ah Cassius ! ha ismernél, ki véled 
Philippinél csatáztam. Hát odáig 
Bir-é a rosz rend, a theória 
Tévedni, hogy egy ily nemes kebel 
Csak gátjául van s fel sem ismeri? 

AZ .AGGASTYÁN. Négyszázadik szám! 
PLÁTÓ (kilépve álmodó szemmel). Hallom ! 
AZ, AGGASTYÁN. Már megint 

Úgy elmerültél álomképeidben, 
Hogy a rám bízott marha kárba ment. 
Hogy ébren légy, borsón fogsz térdepelni. 

PLÁTÓ (visszalépve). Még a borsón is szé' 
pet álmodom, 

ÁDÁM. Ah ! mily szerep jutott, Plátó néked 
A társaságban, mely után epedtél ! 

AZ AGGASTYÁN. A hetvenkettedik szám! 
MICHEL-ANGELO (kilépve). íme, itt . . . 
AZ AGGASTYÁN. Rendetlenül hagyád el 

műhelyed. 
MICHEL'ANGELO. 

Igen, mert mindig széklábat csináltam, 
És azt is a leghitványabb alakra. 
Soká könyörögtem, hagyják módosítnom, 
Engedjék, hogy véssek rá holmi díszt, 
Nem engedék. Kívántam változásul 
A szék támláját, mindent hasztalan, 
Megórüléshez voltam már közel, 
S otthagytam a kínt, ott a műhelyet. 

( Visszalép.) 
AZ AGGASTYÁN. A rendbontásért a szo-

bába mégy 
, S nem élvezed e szép meleg napot. 

ÁDÁM. Michel-Angelo, mily pokol lehet 
Szűd istenének, hogy nem bír teremtni ! 
Oh mennyi ismerős mindenfelé, 
És mennyi szellem, mennyi őserő. 
S mi egyformára, mily törpére szűrte 
Az állam. 

AZ AGGASTYÁN. Ma két gyerek tölté 
be az időt. 

Melyben szükséges volt az anyagond, 
Most a közös növelde várja őket, 
Elő, elő ! 

(Éva és még egy nő gyermekeikkel ki-
lépnek.) 

ÁDÁM. Mi ragyogó jelenség! 
Megvan hát a rideg világnak is 
Költészete ! 

AZ AGGASTYÁN. Tudós ! vizsgáld fejal' 
kotásukat 

E gyermekeknek. 

(i4 tudós észleli a gyermekeket.) 
ÉVA. Oh, mi vár reám ! 
(E pillanattól fogva Évában rettentő tusa 
megy végbe, amely az anyai ösztön ha-

talmas diadalával végződik) 
ÁDÁM. E hang ! (Mintha Évát hallaná.) 
LUCIFER. De mit kapsz e közsorsu nőn. 

Ki Semirámis csókját élvezed? 
ÁDÁM. Még akkor ezt nem ismerém. 
LUCIFER. Ah, úgy! 

Ez régi dalja a szerelmeseknek : 
Azt tartja mind, hogy ő fedezte fel 
A szenvedélyt, előtte senki még 
Szeretni nem birt és ez így megyen 
Néhány évezred óta szüntelen. 

TUDÓS. E gyermeket orvosnak kell tanítni, 
Ebből pásztor lesz. 

AZ AGGASTYÁN. El tehát velők. 
(E pillanatban Éva előrelép, mintha egy ret-
tentő követ kellene az útjából elhárítania : 

nehéz fojtott hangon ) 
Hozzá ne nyúlj ! E gyermek az enyém. 

(Mindenki feldöbben, megmozdul, az egész 
falanszter megzavarodik) 

Ki tépi őt el az anyakebelről? 
(Az emberek ijedten állanak meg. Mintha gé-
piességük eltűnt volna s a régi ember Ismét 

menrendülne bennük.) 
AZ AGGASTYÁN (megzavarodva, ali? bír 

magával). 
Vegyetek el! Mit késtek még vele. 

(De nem mozdul senki.) 
ÉVA (akiben elárad az anyai szeretet, egész 

feltartóztathatatlan erejével). 
ÉVA. Oh gyermekem ! hisz' én tápláltalak 

Szivem vérével. Hol van az erő, 
Mely e szent kapcsot elszakítni birja ? 
Lemondjak-é hat rólad mindörökre. 
Hogy elvessz a tömegben és szemem 
Fürkésző gonddal hasztalan keressen 
A száz egyenlő idegen között? 

ÁDÁM. Ah ! emberek, ha van előttetek 
szent, 

Hagyjátok ez anyának gyermekét. 
ÉVA. Usyé , ugy-é, te áldott idegen ! 
AZ AGGASTYÁN. Merész játékot űzesz, 

idegen ! 
Ha a család előítéletét 
Éledni hagyjuk, rögtön összedűl 
Minden vívmánya a szent tudománynak. 

EVA. Mit nékem a fagyasztó tudomány ! 
Bukjék, midőn a természet beszél. 

VZ AGGASTYÁN Meglesz már? 
ÁDÁM. Hah ! hozzá ne nyúljatok ! 
LUCIFER Álomkép, ne mozdúlj! 
(Ádám vállára teszi kezét, ez megdermed, 
jiggaslyán int, — a gyermeket elviszik. 
ÉVA. Óh gyermekem ! (Összerogy. 

gyermekét e/viszik.) 
AZ AGGASTYÁN. E két nő pártatlan, 

Jelentkezzék, ki páriául igényli. 
ÁDÁM. Ezt én igénylem 
AZ AGGASTYÁN. Túdós! véleményed. 
TUDÓS. Rajongó férfi és idegbeteg nő 

Korcs nemzedéket szül, ez nem helyes 
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ÁDÁM. De én nem állok el, h a ő akarja. 
ÉVA. Tiéd vagyok, nagylelkű férfiú. 
ÁDÁH. Szeretlek hölgy, szivem egész 

hevével. 
ÉVA , Szeretlek én is, érzem mindörökké. 
TUDÓS Ez örülés. Sajátságos valóban, 

A múlt kísérletét feltűnni látni 
_ Világos századunkban. Honnan ez? 

ÁDÁM Az édenkertnek egy késő sugára. 
AZ AGGASTYÁN. Sajnálatos ! 
ÁDÁM. Ne szánjatok. Miénk. 

Ez örülés? mi józanságtokat 
Nem irigyeljük Hisz mi a világon 
Nagy és nemes volt, mint ily örülés, 
Melynek higgadt gond korlátot nem ír. 
Szellembeszéd az, mely nemes körökbűi 
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 tovább, kórházba őket! 
LUCIFER Itt gyors segély kell. Ádám 

utazunk ! 
(Eltűnnek.) 

NEGYEDIK SZAKASZ 
(XIII—XV. szám) 

TIZENHARMADIK SZIN 
Az űr. Ádám, mint öreg ember Luciferrel, 

repülve a fénylő csillagok előtt. 
ÁDÁM. Őrjöngő röptiink mond, hová vezet. 
LUCIFER. Hát nem vágytál-e menten a 

salaktól. 
Magasb körökbe, honnan, hogyha jól 
Értettelek, rokon szellem beszédét 
Hallottad ? 

ÁDÁM. Az igaz, de ily ridegnek 
Nem képzelém feléjök utamat. 
Ah Lucifer! nézz csak földünkre vissza, 
Először a virág tünt el szemünkből, 
Aztán az erdők rezgő lombjai ; 
A jól ismert táj száz kedves helyével 
Jellem nélküli síksággá lapult. 
A bömbölő tenger végetlene 
Hová, hová lett? szürke folt gyanánt áll 
A gömbön, mely keringve elvegyűl 
Milljó társ közt s az volt egész világunk. 
Oh Lucifer, aztán meg ő, meg ő . . . 
El kelle tőlünk annak is maradni ? . . . 
Szerelem és küzdés nélkül mit ér 
A lét? Hideg borzongat, Lucifer! 

LUCIFER. Ha eddig tartott csak nagy 
hősiséged. 

Úgy térjünk vissza porban játszani. 
ÁDÁM. Ki mondja ezt? előre hát, előre! 

Csak addig fáj, mig végkép elszakad, 
Mely a földhöz csatol, minden kötél. 
De hajh, mi ez, lélekzetem szorul, 
Erőm elhágy. eszméletem zavart. 
Több volna-é mesénél Antaeus, 
Ki addig élt csak, míg a föld porával 
Érintkezett ? 

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA. 
Igen, több az mesénél. 

Te ismersz már, a földnek szellemét. 
Csak én lélekzem benned, tudhatod. 
Itt a sorompó, eddig tart hatalmam; 

, Térj vissza, élsz, hágd át, megsemmisülsz. 
ÁDÁM. Dacolok véled, hasztalan ijesztesz, 

Testem tiéd tán, lelkem az enyém, 
A gondolat s igazság végtelen, 
Előbb megvolt az, mint anyagv'lágod. 

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA. 
Hiú ember ! próbáld s szörnyet bukol. 

ÁDÁM. Nem tántorit«z el, lelke ', felfelé 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, 

„ Hpgy megközelítsd őt — s elront kicsinyül 
ÁDÁM Úgy is nem ront e majd el a halál ? 
A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA. 

Szentelt pecsét az, feltartá az Ór 
Magának. A tudás almája sem 
Törhette azt fel. 

ÁDÁM. Majd én feltöröm. 
(Tovább repülnek. Ádám egy sikoltással 

megmerevül.) 
Végem van ! 

LUCIFER (felkacag). 
(Amint Ádámot eltaszítja magától). 

E báb-istenseg most már elkeringhet 
Az űrben, új bolygóként n ellyen újra 
Számomra fog tán élet fejledezni. 

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA. 
Korán a káröröm még, Lucifer 1 
Nem oly könnyű országomból kitörni. 

, Hçmos szózat hiv, térj fiam magadhoz! 
ÁDÁM (eszmélve). 

Élek megint. Érzem, mert szenvedek, 
De szenvedésem is 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 új küzdésed nem lesz hasztalan? 

, S c :lt érsz ? 
ÁDÁM. A cél voltakép mi is ? 

A cél, 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. 

ÁDÁM. Igaz, igaz, de mindegy, bármi hitvány 
Volt eszmém, akkor mégis lelkesített, 
Mindegy, kereszt vagy tudomány, szabadság 
Vagy nagyravágy formájában hatott-e, 
Előre vitte az embernemet. 
Oh. vissza hát a földre, új csatára. 

LUCIFER. S feledted é már a tudós szavát, 
Ki felszámolta, hogy négy ezredévre 

, Vijágod megfagy, a küzdés eláll ? 
ADÁM. Ha tudományunk nem dacol vele. 
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De fog dacolni, érzem és tudom. 
Vezess csak vissza, égek látni már 
A megmentett földön mi új tanért 
Fogok fellelkesülni. 

LUCIFER. Vissza hát ! 
TIZENNEGYEDIK SZÍN 

(Hóval és jéggel borított hegyes, fátalan vidék. 
A nap mint veres, sugártalan golyó áll köd-
foszlányok között. Kétes világosság. Az elő-
téren néhány korcs nyir, boróka és kúszó-
fenyőbokor között eszkimó viskó. Ádám mint 
egészen megtört aggastyán bot mellett jó 

lefelé a hegyekről Luciferrel ) 
ÁDÁM, Mit járjuk e végetlen hóvilágot, 

Hol a halál néz ránk üres szemekkel ? 
Oda vezess, hol pálmafák viiú'nak, 
A napnak, illatoknak szép hónába, 
Holott az ember lelke, erejének. 
Öntudatára fejlődött egészen. 

LUCIFER. Ottan vagyunk. E vérgolyó napod. 
Lábunk alatt a iv.ú jyenlitője. 
A tudomány rem győzött végzetén. 

ÁDÁM. Szörnyű világ | csupán meghalni jó. 
Szeretném tudni, hogy, bukott fajom ? 
Nemes küzdésben, nagyszerűen é, 
Nyomorun-é, törpülve izrül ízre 
Nagyság nélkül és könnyre érdemetlen ? 

LUCIFER. Nyugodjál meg, hiszenmégélfajod. 
, Nézd, ott is áll még egy embertanya 

S gazdája, im, most lep ki'ajtaján. 
(Egy eszkimó a kalibdból kilép, fókavadászatra 

felkészülten.) 
ÁDÁM. E korcs alak, e torzkép volna-é 

Nagyságomnak bitor örököse ? 
Mért hagytad látnom, Lucifer I valóban 
A vigasz rosszabb, mint volt bánatom. 

AZ ESZKIMÓ. Léteznek hát mégiscsakistenek. 
Felettünk ? ím előttem megjelentek. 
De hát, ki tudja, jók vagy rosszak-é ? 
Menekszem tőlük, az legbiztosabb. 

( Vissza akar vonulni.) 
LUCIFER. Megállj egy szóra ! 
AZ ESZKIMÓ (leborulva). Kegyelmes uram 1 

Az első fókát néked áldozom, 
, Mit elfogok, csak hallgess meg s ne ronts el. 

ADAM. Mi gyávaság ! 
LUCIFER. S mást tevél-e te ? 

Az a különbség csak közöttetek, 
Hogy ő fókát, te embert áldozál 
Az istenségnek, mellyet alkotál 

, Saját képedre, mint ez az övére. 
ADAM. lm, nagy Isten, 

Tekints le és pirulj, mi nyomorúlt, 
Akit remeknek alkotál, az ember ! 

AZ ESZKIMÓ. Nagyon haragszik társad, éhes 
ő i s? 

LUCIFER. Sőt, mert nem éhes, ép azért ha-
ragszik. 

ÁDÁM. Mi helytelen faragsz rosz éceket! 
LUCIFER. Igazság az, nem éle. Okoskodásod 

A jóllakotté, míg itt társadé 
Éhes gyomornak philosophiája. 
S van-é különben? Azt hiszed talán, 
Hogy Leonidás meghal a szorosban!, 
Ha a helyett, hogy barna levesével 

Táplálkozik olyan köztársaságban, 
Melynek még pénze sincs, lucullusi 
Villában issza édes mámorát 
Kelet minden kéjének ? Vagy talán 
Brutus meghal, ha a szép Porciához 
Haza siet s a harc izgalmait 
Kihevert egy jó ebéd után? 
Hogyan tenyész a bűn, hogy' a nemesség? 
Nem ronda lég, nyomor szülé é azt, 
Nem napvilág, szabadság-érzet ezt, 
Átörökítve késő származékban, 
Alakban és szellemben önmagát? 
Ha nagy Hunyad nem méltó nép körében 
Jő a világra, hogyha szerecsen 
Sátornak árnya reszket bölcsején : 
Mi lesz első hőséből a keresztnek? 
Vagy Luther, hogyha pápa lesz esetleg, 
S Leo, tanár egy német egyetemben : 
Ki tudja, nem reformál-é emez, 
S az sújtja átkát a duló merészre? 
Mi lesz Napoleon, ha büszke útját 
Nam egy nép vére egyenlíti k i ? 

_ El poshad tán egy bűzhödt laktanyában. 
ÁDÁM (Lucifer száját befogja). 

Ne többet! mind, amit csak fejtegetsz, 
Oly egyszerűnek látszik, oly valónak : 
De annál károsabb! — A babona 
Bárgyút vakít csak, aki ugy sem érzi 
A szellemet, mely köztünk hat, mozog. 

LUCIFER. Beszélj tehát társaddal, meg nem 

árt 
egy kis lecke az önismeretből. 

ÁDÁM. Sokan tengődtök-é még e vidéken ? 
AZ ESZKIMÓ. Sokan bizon, többen mint 

ujjamon 
Számithatok. Ha Isten vagy, tegyed, 
Könyörgök, hogy kevesb ember legyen 
S,több fóka. 

ÁDÁM. Lucifer, jerünk, elég volt I 
LUCIFER. No legalább tekintsük meg nejét. 
ÁDÁM. Nem akarom meglátni, 

A nő, ez eszmény, e megtestesült 
Költészet, hogyha süllyedt, torzalak lesz, 
Mely borzadályt szül. Menj, ne lássam őt. 

(Ezalatt Lucifer Ádámot a kunyhó felé vonta, 
most az ajtót felrúgja, bent Éva, mint az 
eszkimó nejé, látszik. Ádám mereven bámúl 

a küszöbön állva) 
LUCIFER Nem lelsz-e benne régi ismerősre? 

Öleld meg hát, hisz e becsületes 
Ember halálba' sértve lesz, ha ily 

, Tisztességet se gyakorolsz nején. 
ÁDÁM. Öleljem ezt, ki egy Aspásiát 

Tarték karomban ! 
AZ ESZKIMÓ (kunyhójába lépve). 

Nőm ! vendégeink 
Érkeztek ím. Lásd őket szívesen. 
(Éva Ádám nyakába borul s a kunyhóba 

vonja.) 
EVA. Légy üdvÖ2őlve, idegen, pihenj meg ! 
ÁDÁM ibontakozva). Segítség, Lucifer ! el 

innen, el. 
Vezess jövőmbül a jelenbe vissz, 
Ne lássam többé ádáz sorsomat. 

LUCIFER. Ébredj hát! Ádám, álmod véget 
ért. 
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TIZENÖTÖDIK SZIN 
(A nézőhely átváltozik a harmadik szín pál-
mafás vidékévé. Ádám, ismét mint ifjú, még 
álomittasan kilép a kunyhóból s álmélkodva 
körülnéz. Éva bent szunnyad, Lucifer a kö-

zépen áll. Ragyogó nap.) 
ADÁM. Rettentő képek, oh, hová levétek? 

Álmodtam-é csak, vagy most álmodom, 
És átalán több é, mint álom, a lét. 

LUCIFER. Siránkozol ? csupán a gyávaság 
Fogadja el harc nélkül a csapást, 
De a végzetnek örökös betűit 
Nyugodtan nézi, és nem zúgolódik 
Miattuk az erős, 
Ily végzet áll a történet felett, 

, Te eszköz vagy csak, mellyet hajt előre. 
ÁDÁM. Nem, nem ! hazudsz, az akarat 

szabad. 
Sokat tanultam álomképeimből, 
Kiábrándultam sokból s most csupán 
Tőlem függ, útam másképen vezetni. 
Dacolhatok még, isten, veled is. 
Bár százszor mondja a sors : Eddig élj ! 
Kikacagom, s ha tetszik, hát nem éleh. 
Nem dgymagam vagyok még e világon ? 
Előttem e szirt, és alatta mély: 
Egy ugrás, mint utolsó felvonás . . . 
S azt mondom : vége a komédiának. 

(Ádám a szirt teli halad, Éva kilép az ajtón.) 
LUCIFER. Ah ! vége, vége, mily badar be-

széd ! 
Hiszen minden perc nem vég s kezdet is ? 
Ezért láttál-e néhány ezredévet? 

ÉVA. Ádám, miért lopóztál tőlem úgy el, 
Utolsó csókod oly hideg vala. 

ÁDÁM (tovább haladva). 
Mit leskelcdől lépteim után? 
A férfiúnak, e világ úrinak. 
Más dolga is van, mint hiú enyelgés. 

(Ellágyulva.) 
Mért nem szunnyadtál még csak egy 

kicsinyt : 
Nehezebb lesz most már az áldozat, 
Mit a jövőnek hozni tartozom. 

ÉVA. Ha meghallgatsz, meg könnyebb lesz 
Mert ami eddig kétséges vala, talán, 
Most biztosítva áll már : a jövő. 

ÁDÁM. Hogyan? 
ÉVA. Tudom, fel fog mosolygni arcod, 

Ha megsúgom. De jőj hát közelebb: 
Anyának érzem, oh ! Ádám, magam. 

ÁDÁM (térdre esve). 
Uram, legyőztél. Im porban vagyok, 
Nélküled, ellened hiába vívok: 
Emelj vagy sújts, kitárom keblemet. 

LUCIFÉR. S te dőre asszony, mondd, mit 
kérkedel ? 

Fiad Édenben islbűnnel fogamzott, 
Az hoz földedre minden bűnt s nyomort. 

ÉVA. Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik 
Más a nyomorban, aki eltörüli, 
Testvériséget hozván a világra. 

LUCIFER. Fellázadsz-é rabszolga, ellenem ? 
Fel a porból, állat ! 

(Ádám fele rúg. Az ég megnyílik : az Úr di-
csöiilten, angyaloktól környezve megjelen.) 

AZ ÚR. A porba, szellem ! 
Előttem nincsen nagyság. 

LUCIFER (görnyedezve). Átok, átok ! 
AZ ÚR. Emelkedjél, Ádám, ne légy levert, 

Midőn látod, kegyembe veszlek újra. 
LUCIFER (Jélre). Mint látom, itt családi 

Fejlődik. (Indul.) jelenet 
AZ ÚR. Lucifer! 

Szavam van hozzád is, maradj tehát. 
, Te meg, fiam, beszéld el, hogy mi bánt úgy. 

ÁDÁM. Uram ! rettentő láiások gyötörtek, 
És nem tudom, mi bennök a való. 
Oh! mondd, oh! mondd, minő sors vár reám: 
É szűk határu lét-e mindenem, 
Megy-e előbbre majdan fajzatom, 
Van-é jutalma e nemes kebelnek, 
világosíts fel, 
S hálásan hordok bármi végzetet; 
Csak nyerhetek cserémben, mert ezen 
Bizonytalanság a pokol. 

AZ ÚR. Ne kérdd 
Tovább a titkot, mit jótékonyan 
Takart el istenkéz vágyó szemedtől. 
Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz, 
Emel majd a végetlen 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, 

Hoçy megmaradjak a helyes uton ? 
AZ ÚR. Karod erős, — szived emelkedett: 

Vegetlen a tér, mely munkára hiv, 
S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd 
Szünetlenül, mely visszaint s emel, 
Csak azt kövesd. S ha tettdús életed 
Zajában elnémúl ez égi szó, 
Ë gyönge nő tisztább lelkülete, 
Az érdekek mocskától távolabb, 
Meghallja azt és szíverén keresztül 
Költészetté fog és dallá szűrődni. 
E két eszközzel álland oldaladnál, 
Balsors s szerencse közt mind-egyaránt, 
Vigasztaló, mosolygó génius, 
Te Lucifer meg, egy gyűrű te is 
Mindenségemben, működjél tovább : 
Hideg tudásod, dőre tagadásod 
Lesz az élesztő, mely forrásba hoz, 
S eltántorítja bar — az mit se tesz — 
Egy percre az embert, majd visszatér. 
De bűnhödésed végtelen leend, 
Szünetlen látvj, hogy mit rontnl vágyói, 
Szép és neu esnek új csirája lesz. 

AZ ANGYALOK KARA (halkan). 
Szabadon bűn és erény közt 
Választhatni, mily nagy eszme, 
S tudni mégis, hogy felettünk 
Pajzsul áll isten kegyelme. 

ÉVA. Ah, értem a dalt, hála Istenemnek ! 
ÁDÁM. Gyanítom én is, és fogom követni. 

Csak az a vég ! csak azt tudnám feledni ! 
AZ ÚR. Mondottam, ember: ktizdj és bizva 

(Vége) bízzál ! 
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Glória: Szűcs Lóri 
Szomory Dezső, a magyar színpad egyik leg-

kiválóbb költője a szezon derekán uj színmű-
vel lép a közönség elé. A II. Lajos kápráza-
tos és színes muzsikája még a fülünkben 
csilingel s máris hallhatjuk az uj Szomory-
darabot, amely zengő soraival és költői mély-
ségével dísze lesz a magyar irodalomnak. 

Szomory Dezső, uj drámáját, a Glóriát a 
„szerelem szimfóniájának" lehet nevezni. 
Buja színeivel és a magyar nyelvek pompá-
zatos hangszerelésével csodálatot fog kelteni, 
mert a szerelemről ilyen csodálatosan még 
nem daloltak. 

A Glória egy túlfűtött lelkű, vibráló érzésű 
gyönyörű lánynak az élettörténete, akit pol-
gári néven Szűcs Lórinak hivnak s aki a ké-
sőbbi becéző keresztségben kapja a Glória 
nevet. A leány apja 18 évvel ezelőtt össze-
különbözött a törvénnyel, elitélvék megszö-
kött és azóta se ad életjelt magáról. A lány-
csecsemőkorában menhelyen gondozzék, in" 
nen veszi magához Varga Menyhért nyugal-
mazott kúriai bíró, ugyanaz, aki annak ide-
jén az apját elitélte. A bíró már a per után 
visszavonult a magánéletbe, mint ahogy 

Glória mondja a darabban : visszavonult, 
mint Pilátus a nagy per után az ekéhez, 
hogy túrja a földet. Glória elragadó terem-
tés, Glóriába mindenki szerelmes. Szereti a 
biró, szerelmes belé a biró fia, Berci, szerel-
mes a szomszéd birtokos, sőt még a finom-
lelkü öreg püspök is. 

A drámai konfliktus akkor kezdődik, ami-
kor'a Varga, kúrián megjelenik az eltűntnek 
hitt Szűcs Kálmán és visszaköveteli a leányát, 
Glóriát. Az apa követel a vér jussán és Varga 
Menyhért megtagadja a követelést a törvény 
és a szeretet jogán. Hatalmas küzdelem in-
dul meg a vérbeli apa és a nevelőapa kö-
zött, gigászi küzdelem, amely a méltó erők 
öszecsapása. Varga Menyhért nem akarja 
feláldozni szivéhez nőtt* gyermekét és véde-
kezik a visszatért apa követelése ellen. Végül 
is az izgató és feszült harcban a szerelem 
győz/Varga biró fia, Berci és Szűcs Kálmán 
leánya, Glória, egymáséi lesznek és ezzel 
megoldják a válságot. 

A szerelem nagyszerű dicsérete ez a da-
rab, a szerelemé, amely erősebb a törvény-
nél, a szabadságnál, a haragnál, erősebb 

KENDF! GÉZA, ez Amerikai Magyar Népszava szerkesztője, GACH ULLA és HELTAI JE*.Ô a riporterek bálién, 
az .United Steles l ines" kasírozott szcrctethajójának fedélzetén 

a Kino~Riport felv. 
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mindennél. A „Glória" kikristályosodott poézis, 
ameiy a szivárvány tündöklő színeiben ra-

gyog. Páratlan dramai feszültség vonul végig 
az egész darabon, az a túlfűtött, izzó játék 
a lelkekkel, amelynek mását csak a klasszi-
kus drámákban lehet felfedezni. 

Glóriát, ezt a hallatlan érdekességü, zse-
niális lányt, Gombaszögi Frida játssza. Gaz-
dag pályáján, amely nem mindennapi 
sikerekhez juttatta, keresve sem találunk egy 
ilyen hatalmas szerepet. Az ő bűbájos egyé-
niségénél alkalmasabb interpretálót nem le-
hetett volna találni a magyar művészi élet-
ben. Gombaszögi Frida játékának varázsa 
&z élet színeivel ékesíti ki Szomory tündöklő 
Glóriáját. Glória apját, Szűcs Kálmánt, Góth 
Sándor játssza, az öreg kúriai birót Fenyvesi 
Emil, a fiatal Vargát Lukács Pál, a szom-
széd birtokost Tanay Frigyes. A tisztalelkü, 
drágaszivü öreg püspök szerepében Szerémy 
Zoltán fog felejthetetlen alakítást hozni. A 
fenti együttes garantálja, hogy Szomory uj 

SZEMZŐ GYULA és RÁCZ VILMOS 
a riporterek bálján 

a Kinc-Riport / e V . 

A ZENESZERZŐ ÉS AZ ÉPÍTÉSZ Kompo 
nisták beszélgettek törzskávéházukban. A: 
egyik zeneszerző azokról a zsurokról beszélt 
ahová meghivják a muzsikusokát, hogy ingyer 
zenét hallhasson a társaság. 

Z. Kun Andor, a Rejtélyes táncosni 
értékes muzsikájának szerzője vette át a szót : 

— Kellemes csalódás érte a múltkor egy ilyen zsurbó 
kifolyólag Zerko i itz Bélát. Meghivták egyik előkelő lipót 
városi családhoz és a népszerű Zerkovitz csöndes borzon 
gással gondolt arra. hogy megint végig kell zongoráznií 
az egész délutánt. Legnagyobb meglepetésére azonban t 
szép háziasszony ahelyett, hogy zongorához ültette volna 
kivitte a kertbe. „A villa elején szeretnénk egy. balkon 
— mondta az asszony, — legyen szíves, drága mester ad 
jon tanácsot, hogy csináljuk ?" Zerkovitz pompásan érezlt 
magát a zsuron : végre mint épitész is népszerű, nemcsal 
mint zeneszerző. 

NÁDOSSY IMRE országos főkapitány. MAR1NOVIC1 
JENŐ főkapitány és SZESZLER HUGO főkapitányhelyette 

a riporterek bálján 
a Kino-Ripnrt telv. 

darabja, — amelynek első hirére szokatlaij 
érdeklődés nyilvánult meg a társadalom 
minden rétegében — tökéletes előadásbar 
fog szinre kerülni a Vigszinházban.. 

A darabot Jób Dániel igazgató rendezi 
aki naponta 4—5 órát próbáltatja az együt 
test. A próbákon segítségére van a szerzc 
is, aki szorgalmas látogatója a próbáknál* 
és segítségére van Jóbnak a nagy munká 
jában. A darab egy díszlettel játszódik 
amelyet Málnai Béla készit s amely egyil 
szenzációja lesz az előadásnak. 

Az eddigi diszpozíciók szerint a Glórie 
február elején kerül szinre a Vigszinházban 
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Minden nő „Bajadér" ma 
Pesten 

Az idei farsangon különösen sok nyilvános 
ïlmezestélyt és élarcosbélat rendeznek Buda-
iesten, nem is szólva azokról a többé-kevésbé 
zükkörü házi jellegű mulatságokról, amelyek 
neghitt társaságokban zajlanak le. Az elő-
;elő budapesti dáma az idén okvetlen részt 
'esz egy-két jelmezestélyen. Nagyon érdekes 
iz a jelenség, amely az egyes korszakokban 
rányitja az általános divatot és igy a jelmez-
livatot is. Nagy színésznők toalettjei mutatják 
endszerint a divat útját : ez az általános 
izabály, amely alól csak akkor van kivétel, 
ía a színésznőnek történetesen olyan ruhá-
sat kell bemutatnia a közönségnek, amely 
degen miliőjénél fogva az életben nem visel-
íető. 

Fedák Sári a Bajadérben nem egy pompás 
oalettel vonultat fel, de ezek közül az exo-
ikus és csodás bajadér-öltözetet nem lehe-
ett utánozni, mert a pesti urinők mégse öl-
özhettek fel bajadérnek. Nem öltözhettek — 
nondjuk, mert most már öltöznek. Itt a far-
>ang és az előkelő társaságok jelmezestélyein 
;gyre többször csillan meg a bajadérjelmez. 

— Milyen jelmezben vesz részt az esté-
yen ? — kérdeztük akárhány nőtől : a felelet 
nindig egy marad : 

— Bajadérjelmezben! 
Fedák Sári olyan kultuszt teremtette baja-

déröltözet számára, hogy ma a jelmezestélye • 

HO 

ken azt hiszi az ember, hogy a maharadzsák 
birodalmában él vagy legalább is a nagysikerű 
Kálmán-operett második felvonásában, ugy 
körül van véve bajadérekkel. Természetesen 
ezen a hölgyek nagyszerű partnereket is talál-
nak maguknak, mert a férfiak viszont a ki-
tűnő Nádort szerelnék utánozni és frakkjuk-
hoz klakk helyett diszes turbánt viselnek. Ök 
a ráják karnevál herceg összejövetelein, a ráják, 
akiket körültáncolnak a bajadérok. 

A Király Színháznál, ahol nemsokára szá-
zadszor játsszák a Bajadért állandóan zsúfolt 
házak előtt, sokat beszélnek az idei jelmeze-
sek bajadér-lázáról. Honthy Hanna eleget fáj-
lalja, hogy ő csupán „tisztességes estélyi ru-
hákban" jelenik meg a lámpák előtt, melyek 
nem alkalmasuk arra. hogy jelmezestélyre le-
kopiroztassanak. Rátkait már nem érhette 
ilyen mellőzés, mert az ő másodikfelvonásbeli 
"oroszlánvadász" kosztümjét lemásolta egy 
elmés ur és ugy jelent meg nagy hatást keltve 
a riporterek álarcos bálján, ahol egyébként a 
Kékszakáll nagy sikere is ki volt Homboritva, 
hol egy ur kackiás kék szakállt öltött és ugy 
nevetette meg a bálozókat. 

KÖZGAZDASÁG 
Okos ember nem spekulál most 
Kis tökéjével besszbe, hosszba, 
Földes a lánya millióit 
A Magyar Színházba adta kosztba. 

MESTER 4ÁZY MARGIT és GERA MtCI a riporterek balján 
« Kino-Riport felv. 
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A rendező 
(Bárdos 

Aki végig nézte — és végigkacagta — Al-
fred Savoir könnyű, kellemes vígjátékát a 
Renaissance Színház-ban túl egy kedves meg-
lepetésen mást is észrevett. Ugy tetszett, 
valami változás-történt a színpadon. Minden 
a helyén volt, minden összevágott, minden 
szin kiegészítette a másikat. Mintha külön-
külön kifényesítettek volna minden tárgyat, 
minden kilincset és villanylámpát s a kitűnő 
színészek kik szerepeltek, mintha fokozott 
erővel játszottak volna. Afféle kis csoda ez, 
melyről a néző nem tud számot adni. 

A néző, ki a színházban ül, rendszerint 
csak az előadás fogyatékosságát veszi észre, 
a jót alig. Hiszen a jó természetes, akár aç 
egészség, melyet nem érzünk. (Annál jobban 
a betegséget.) Azt sem tudja a néző például, 
milyen gond előzi meg a darabok bemutatóit. 
Ha minden készen van és a színmű pompás, 
a szerepek ragyogóak, akkor még semmi 
sincs készen. 

A rendező az első olvasópróbán, kezében 
egy jó darabbal, jó színészekkel a háta mögött, 
nyers anyaggal kezd munkához. Számára 
minden olyan bizonytalan, közös állapotban 
van, mint a szerző számára akkor, mikor 
leült az író asztalhoz. Aztán következnek a 
próbák, a szereplők beállítása, egy-egy hang-
súly, egy mozdulat, egy-egy szin- és fény-
hatás pontos lemérése, egy ütem megállapí-
tása, gyorsítása vagy lassítása, az a zenekari 
hangszerelés, mely a rendezés problémája. 
Baj az, hogyha a rendező előtérbe lép. És 
nagy dicsősége, hogyha észre sem veszik. 
Munkája hasonlít az író munkájához, melyet 

Artúrról) 
megannyi összetépett papírdarab, áthúzott 
mondat betoldás elé, előz meg, mig világos, 
gördülékeny szöveg egyszerre nyomtatásban 
kerül a közönség elé. 

Bárdos Artúr rendezői munkájának külön 
cikket kell szentelnünk, mert mindjárt amint 
átvette uj színházát, hibátlant alkotott. Kér-
dezheti az olvasó vájjon olyan nagy alkalom-e 
egy bájos francia vígjáték, hogy egy minden 
izében modern rendező egészen kimutassa 
képességeit. Mi erre ezt felelhetjük : igen az. 
A rendező, akárcsak az író mindig teljes 
egészében nyilatkozhatik a tárgy kicsiny 
volta nem rokkantja le, inkább serkenti. 
Különösen nehéz ilyen mindennapi környe-
zetben játszódó darab „kihozása". 

Sem történelmi, sem hangulati, sem valami 
uj művészeti stílusa nincsen. Csak közvetlen, 
bohém, vidám : átlátszó, verőfényes, mint a 
tavaszi levegő. Bárdos Artúr annak idején 
megmutatta, milyen ihletesen érti Strindberg 
északi ködös regevilágát, mikor a Hattyuvér 
álomalakjait elénk bűvölte, majd Maeterlinck 
stilizált mesefiguráit léptette a színpadra, azo-
kat az alakokat, kikben titokzatosság van és 
vaskos szatíra is, végül pedig Molière peckes, 
pipeskedő embereinek adott testet, kik a sza-
lonok elkényszerült nyelvét selypítik és ellen-
állhatatlan kacagásra fakasztanak benünket. 
De ez a feladat ép oly bonyolult, époly mű-
vészi mint az előbbiek. Itt nem lehet stílu-
sokba kapaszkodni Télos Brahmsra, Rein-
hardtra, Sztaniszlavszkyra tekinteni. A ren-
dező magára van utalva természetes lelemé-
nyére és szövegből kell kifejlesztenie egy 
nagyvilági stílust, a d'omb rendezői stílusát. 

A „Dupla vagy semmi" színpadja 
Pepp felvétele 
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Minden műfaj jogosult, kivéve az unal-
mas. Minden rendezés 'jogosult, kivéve az 
unalmas. A Savoir-darab rendezése pedig 
kezdettől fogva mulatságos. Mulatságos, el-
més, kellemes. Mindennapi a környezet, a 
rendezés mégsem mindennapi. Az iró gon-
doskodik arról, hogy minden öt percben el-
mosolyodjunk, nevessünk. De a rendező 
gondoskodik arról, hogy az ötletek fegyver-
szünetein, ez öt percek között sem un-
juk magunkat és minden eszközzel, egy-egy 
tárggyal egy-egy színészi mozdulattal, egy-
egy furcsa hangsúllyal, vagy elhallgatással 
szórakoztat bennünket. Egyetlen, holt tárgy 
sincs a színpadon. Mind beszél. Márkus 
Lászlóval szövetkezett a rendező-igazgató és 
olyan finom, érdekes díszleteket terveztetett, 
melyek már sikert jelentenek. 

Az első felvonás kaszinó-szalonja, csillár-
jával és a háttérben pillanatra látszó kártya-
termével felcsigázza a kíváncsiságot, a má-
sodik felvonás vidéki szalonja, nyitott üveg-
almáriomjával, apró csecsebecséivel, asztal-
teritőjével finom, de nem tulfinom és nem 
tolakodó képeivel, választékos ízlést, öntuda-
tos ítélőképességet árul el, a harmadik fel-
vonás hálószobája pedig egyszerűen remekbe 
készült munka. A ruhák is mindazok, Simonyi 
Mária piros szalagja a fehér csipkepongyolán 
erotikusán világítja be a színpadot. Csupa 
elsőrendű színész az arcvonalon, kik minden 
dicséretet megérdemelnek. De az, hogy be-
szédeikben nincsen semmi hézag és köz, 
semmi elnagyoltság, [vagy tulbuzgóság, az 
összjáték sima gömbölyüsége, a rendező mes-
teri biztonságát árulja el. Kitűnő katonák, ki-
tűnő hadvezér, kitűnő hadifölszerelés. Csoda-e, 
hogy csatát nyernek ? 

Bárdos Artúrnak nem mestersége és hiva 
tala, hanem szenvedélye és hivatása a szin. 
ház. Mostoha időkben alapította meg az 
Szinpad-ol, mikor az „uj" nem volt olyan 
dicsérő jelző, mint ma. Háború alatt terem-
tette második színházát a Belvárosi Szin-
ház-at, mely kivételes szinvonalat jelentett, 
európai Ízlést és müvészettiszteletet, aztán 
harmadik színházát, az dndrássy-uti színhá-
zat. Most a negyedik színházban igazgat-ren-
dez, a Renaissance Szinház-ban, hova át-
vitte értékes tapasztalatait, modern hagyo-
mányait. A név találó. Valóban renaissance-ot 
éreztünk itt. A Renaissance Színház az ő 
vezetése alatt újjászületett. És uj szinpad is 
lett belőle, mihelyt ő odajött. 

d -

RENAISSANCE 
Azért „Dupla vagy s em m i", most az 
Uj darab cime, bárki tudja 
Mert a darab hibája : se mm 
Mig viszont a sikere : dupla! 

VETÍTETT DÍSZLETEK 
A színházakban mindent vetítenek 
Súgót, zenekart és a kottát, 
Lehet, hogy néhol a közönséget is 
Ezentúl vetiteni fogják. 

A „Dupla vagy semmi" szinpadja 
Papp felvétele 
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Mennyi ideje is — egy éve, tiz éve, vagy 
talán egy évszázada — dehogyis — teg-
nap volt — itt cseng a fülünkbe, itt halljuk 
a melódiát, amelyet együtt dudoltunk verkli-
vel, zongorával, cigánnyal, grammofonnal, 
végigfütyültük vele az utcát, leirtuk a szöve-
gét az iskolában matematika óra alatt és to-
vább adtuk a pad alatt a kis Englernek, aki 
azóta elesett. Juj, most ráeszméltem ! Elesett 
a kis Engler, akivel együtt néztük meg a 
Tatárjárást, ezerkilencszáznemtudomhányban, 
a Vígszínház második emeleti állóhelyéről, 
harminc fillér, azaz tizenöt krajcárért, Kornai 
Berta tetszett szegény kis Englernek, mert ő 
a moletteket szerette én viszont a karcsú fe-
kete nőkért rajongtam, bár akkor még rövid 
nadrágom és hosszú térdharisnyám miatt 
abszolút nem vett komolyan a női nem. 

A Tatárjárás emlékei nem olyanok mint 
egyéb régi dolgok egyre jobban foszladozó, 
homályosodó, múlttá váló reminiscenciái. A 
Tatárjárás ma is élő valóság, akár tizenkét-
éves, akár husz, vagy negyven volt, aki hal-
lotta és látta Bakonyi Károly és Kálmán 
Imre gyönyörű szép operettjét. 

Most mind újra felhangzottak a Fővárosi 
Operettszínházban a kedves dallamok és 
mintha százszor több varázslattal hatottak 

BERKY LILI, VENDREY FERENC, MIHÁLYI 
Fővárosi Operett Színház : Tatárjárás 

SARKADI ALADÁR 
Fővárosi Operett Színház : Tatárjárás 

Mészöly feh. 

volna a szívre ! Százszor annyit kellett kacagn 
Wallerstein tartalékos hadnagy mókáin, aki 
valamikor régen még igy énekelte : 

Szegény tartalékos hadnagy vagyok kérem, 
Nem kíván a vérem veszedelmeket, 
Rövid baka kardom, a markomba tartom 
S tőle a legjobban magam reszketek. 
Wallerstein tartalékos hadnagy ur ma már 

szerénytelenség nélkül éne-
kelheti, hogy : 

Vitéz tartalékos hadnagy 
[vagyok kérem 

Szereti a vérem a vesze-
[delmeket, 

Csak ez az egy sor vál-
tozott meg azóta, más sem 
mi . . . Még az előadás 
sem. Épen olyan kiváló, 
épen olyan tökéletes, mint 
az első volt és épen ugy 
újra lázba hozza a, közön-
séget a darab és az uj elő-
adás is, mint a premiéren. 

A Fővárosi Operettszín-
ház, mint a Vígszínház 
testvérintézete nemés tisz-
telettel, gonddal, ambicro-' 
val hozta szinre a darabot. 

Mészöly felv. Ferenczy Frigyes rendezői 
LICI 

A kis Juliska azt kivánja 
tudni mód f e l e t t . . . 



SZÍNHÁZI E L E T 
75 

VENDREY FERENC 
Fővárosi Operett Szinház : Tatárjárás 

Mészöly fe/v. 

keze ugy rekonstruálta annak az időnek han-
gulatát. amelyben a darab először került szinre, 
hogy semmise hiányozzék az illúzióból, ked-
ves, romantikus, szines, mozgalma» volt min-
den kép és stilusos, hangulatos minden jelenet. 
Stephanidesz Károly 
ült a zenekarban és 
az ő dirigensi pálcája 
nyomán, frissen, üdén 
csendültek fel a meló-
diák a zenekarból. 

Berky Lili játszotta 
Riza bárónőt az Isten 
áldotta tehetségű és 
nagyszerű színésznő 
minden kivételes kva-
litásával. Nem csak 
primadonna, de szí-
nésznő is volt, szép, 
öntudutos, kedves, el-
ragadó és hódító. 

Sarkadi Aladárt ré-
gi, hires szerepében 
Wallersteinben látta 
viszont a közönség. 
Ez a szerep alapozta 
meg határtalan nép-

szerűségét és most éppen olyan eredeti humor-
ral, szeretetreméltósággal játszotta, mint az 
első előadáson, csak a sikere volt nagyobb. 
Lőrenthey szerepében a szinház talentumos, 
fiatal bonvivantja, Kompóthy Gyula mutat-
kozott be, olyan ízelítőt adva tehetségéből, 
amely biztosítja számára a komoly színésznek 
járó sikert és elismerést. Férfias megjelenés, 
kellemes hang, ökonomikus színészi képes-
ségek a főtulajdonságai, amelyeknek kiegé-
szítője és kerete, szimpatikus egyénisége. 
Ugyancsak friss, fialal szubrett tehetség ját-
szotta Mogyoróssy önkéntest : Fejes Teri. Alig 
két év előtt a Várost Színházban egy kis 
epizód szerepben tűnt fel Fejes Teri, aki ma 
mint teljesen' kiforrott színésznő érkezett be 
a közönség legőszintébb kegyeibe. 

Vendrei Ferenc aranyos kedélyű tábornokja 
most is épen olyan kedves művészi alakítás, 
mint a premiéren volt. Végtelenül poétikus 
és finom a Mihályr Alice Treszkája. Alapo-
san rászolgált az elismerésre Dózsa István 
Bence szerepében, amelyet nem minden-
napos felfogással, bensőségesen játszott. Su-
rányi széphangu, közvetlen bakája, Pártos 
Gusztáv eredeti intézője, Nagy Jenő sneidig 
Imrédi kapitánya és minden egyes epizód-
szereplő megérdemlik az elismerést. A Tatár-
járás feltámadása minden bizonnyal épen 
olyan tartós lesz, mint első élete volt. 

BERKY LILI, SARKADI ALADÁR 
Fővárosi Operett Szinház : Tatárjárás Mészöly felv. 
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INTIM PISTA, hogy; mi igaz Hatvany 
Lili szerződési ajánlatából ? 

— ügy igaz, ahogy hallották : 
Beöthy László ugy el volt ragadtatva 
a szépséges báróné énekétől és elő-
adó tehetségétől, hogy a legkomo-
lyabb fellépési ajánlatot tette neki. 
A „Lili"-t szeretné vele eljátszatni. 
De Hatvany Lili — bár fájó szívvel 
— nem fogadta el az ajánlatot. 

— Hol kellett volna játszania ? 
— A Blaha Lujza Színházban. 

Ahol egyébként nagy pezsgőfogyasz-
tás volt vasárnap a délutáni és esti 
előadás között. Lázár Ödön bonta-
tott néhány üveget annak az örö-
mére, hogy Péchy Erzsi nem válik 
meg a színháztól, hanem tag marad 
és vendég gyanánt lép-iel csak az 
Operaházban. 

KOMPÔTHY, SARKADI és VENDREI 
Fővárosi Opcretl-Szinhóz — Tatárjárás 

— Az állami színházaknál mi 
újság ? 

— A Nemzetinél nagy szenzációt 
keltett a hír, hogy Paulay Erzsi ame-
rikai turnéra kapott ajánlatot. Egy 
impresszárió fényes szerződést kínál 
neki, de kérdés, hogy kap-e szabad-
ságot. Amerikai tanácsokat minden-
esetre van kitől kérnie, mert vasár-
nap a Hatvany-estélyen kibékült Zsa-
zsával, akivel valami gyerekség miatt 
összezördült annakidején. Zsazsa és 
Bözse azóta most voltak először 
együtt egy társaságban és amint meg-
látták egymást, egymás nyakába bo-
rultak. De, hogy a Nemzetire vissza-
térjek, ott most az is érdekes beszél-
getések tárgya, hogy az „Otello"-ban 
Ódry és Pethes eljátsszák a Csere-
berét. Hevesi igazgató ugyanis ugy 
osztotta ki a darabot, hogy egyszer 
Ódry fogja „ Otelló"-t játszani és Pethes 
Jágót, máskor pedig Ódry Jágót és 
Pethes „Otelló"-t. 

— A Vigszinházék vidékén mi van ? 
— A Fővárosi Operettszínház uj 

üdvöskéje, Biller Irén megérkezett 
Pestre. Más primadonnánál ugy van, 
hogy előbb nagy sikereket kell arat-
nia, aztán a kollégáit egyenként meg-

hódítani, és 
csak aztán 
tudja elérni 
a saját vilá-

gában a 
szakmabeli 
népszerűsé-

get. Biller 
Irén az első 
kivétel ez 
alól a tör-
vény alól. 
Még fel sem 
lépett, máris 

mindenki 
szereti és be-
cézi, olyan 
kedves és 
drága nő. 
Most külön-
ben szomo-
rú is egy ki-

Mészöly felv. 
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KOMPÓTHY és MIHÁLYI ALICE 
Fővárosi Operett-Szinház — Tatárjárás 
Mészöly felv. 

csit, háromszobás lakás 
kellene neki, de nem 
hogy lakást, hanem még 
lakás- tippet sem tud 
kapni. 

— Ha hallunk vala-
mit, megüzenjük neki. 
Mi van a külföldiekkel ? 

— Kálmán Imréről 
hallom, hogy otthagyja 
azt a lakását a Paula-
ner-Gasse 12. alatt, ahol 
olyan sokáig lakott, uj 
lakást vesz és berendez-
kedik. A berendezést 
Ferenczi Sándor tervezi 
és a lakásavatást általá-
nos feszült várakozás 
előzi meg ? 

— Mit tud még ? 
— Elmondhatom, 

hogy Gács Lillánál vet-
tem részt egy nagy-
szerű vacsorán a héten. 
Az este attrakciója Szir-
mai Albert zongorajá-

téka volt. Szirmai a „Mézeskalács" cimü 
operettje főszámait játszotta el és első, 
zártkörű közönsége a legteljesebb mér-
tékben el volt tőle ragadtatva. Továbbá 
elmondhatom, hogy Bárdos Artúrt ujabb 
megtiszteltetés érte : a Radius rész-
vénytársaság, amely a Renaissance 
Szinház jogi tulajdonosa, beválasztotta 
az igazgatóság tagjai közé. Végül 
elmondhatom, hogy Lábass Juciról 
hallottam hirt egy Berlinből most érke-
zett barátom révén. Az illető találkozott 
Jucival és megkérdezte tőle : mikor jön 
már haza Pestre játszani ? Juci röviden 
ezt felelte: soha. Kezüket csókolom. 

— Hova megy ? 
— Ma este nagy kanállal eszem 

Bartsch Hans és a felesége, Palásthy 
Irén meghívtak vacsorára. Ha már 
színpadon nem láthatom a szép 
Bartschnét, asztalnál fogok benne 
gyönyörködni. Viszontlátásra a jövő-
héten. 

MÜVÉSZHÁZASSÁG 
BÁRDI ÖDÖN. a Vigszinliáz művésze nőül vette MEDVECZKY BELLÁT, 

a Városi Szinház művésznőjét 
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A magyar történelmi drámairodalom szinte 
eltünöen elhanyagolta eddig II. Rákóczi Fe-
enc drámai szempontból is olyan értékes 
iguráját, melyben pedig annyi igazi tragikum 
:s tragédiára való alkalmasság van. II. Rá-
;óczi Ferenc fogsága volt az egyetlen darab, 
nely ebből a témakörből hosszabb ideig 
nűsoron maradt. Most aztán a Nemzeti 
izinház e heti bemutatója igazi nagy értékkel 
zaporitja a magyar drámai alkotások sorát 
ez az uj mű Rákóczit választotta tragikus 

lőséül. A szerzője, Voinovich Géza, tavalyig 
i magyar tudománynak, az irodalomtörténet-
iek és esztétikának legexluzivabb és leg-
inomabb jelensége, igazi essaysta, akinek 
linden irása a tiszta vi-
ágosság és a nemes szép-
ég qualitásaival ruházta 
el a legszigorúbb érte-
smben vett tudományos 
lunkát. Voinovich a költő, 
fiár tudós írásaiban is 
tóhoz jutott. Tavaly az-
án Mohács című tragé-
iája volt bemutatkozása 
I színpadon. Uj ember 
olt s még érezte e szá-
íára uj terület furcsa fe-
;élyezéseit, de már ebben 
darabjában is a szár-

yaló költői gondolat, a 
ikció szépsége s a biz-
is konstrukció szerezték 
leg száméra a kritika és 

GYENES LÁSZLÖ és BOON AR 
Nemzeti Szinház : „Rákóczi* l'app [elv. 

FEHÉR GYULA és SOiíODI 

a mélyen érző publikum 
megbecsülését. Ezen a hé-
ten másodszor szólították 
a függöny elé Voinovichot 
a közönség tapsai s a 
Rákócziban már nem uj 
jövevény, hanem teljes jo-
got nyert embere a dráma-
irodalomnak és a színpad-
nak. Hatalmas lendület, 
igazi költői szárnyalás fogja 
át ezt a gyönyörű hősköl-
teményt, amely először ál-
lítja elénk Rákóczi mélyen 
megrázó emberi figuráját 
és tragikus sorsát a szín-
padon. A valódi poétái 
szárnyalás, az igazi pá-
thoszsa finom ötvösmunka 

egyesülnek itt gyönyörű harmóniában és igazi 
nagy magyar tragédia lesz belőle. Nemcsak 
Rákóczi nagy figurájának tragédiája, hanem, 
ami a költőnek ennél nyilván fontosabb volt 
s fontosabb nekünk is, az egész magyarság 
tragédiája, A Rákóczi korabelié is, a maié is. 

Hatalmas apparátussal dolgozik Voinovich, 
Hatvankét szereplője van, annyi tehát, amennyi 
alig van Shakespeare nagy drámáiban, de a 
szerző egész biztonsággal tudja összefogni ezt 
a hat vannál több alakot s ami talán még 
fontosabb, mindegyikből igazi figurát, igazi 
eleven és jellegzetes embert tud csinálni. 
Vele sohasem történik meg, hogy a kis sze-
repeket elejtené. Nála minden figura aktiv 
szereplője a tragédiának s a fontosságához 
mérten és méltóan állítja be egész karakterét. 

ABONY' és 
ÁGI1Y BÖSKE 

Rákóczi 
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RÓZSAHEGYI 
KÁLMÁN 

Amilyen komoly, nagy értékű volt Voinovich a ma" 
gyar tudománynak, olyan jelensége a magyar drámá-
nak és színpadnak is. Igazi költő, igazán magyar, 
fenkölt, emelkedelt lélek, akiben igazi áhilat és oda-
adás van. 

Ez a szokatlanul nagy szereplőszám a szerzőn kivül 
legtöbb dolgot a rendezőnek ad s bátran el lehet mon-
dani, hogy Pethes Imre itt emberfeletti feladatot vég-
zett. Hatvankét szereplőt, legalább ugyanannyi statisz-
tát, nem is szólva zenészekről, emberekről s egyéb 
külső dolgokról, kellett itt összefognia és együtt tar-
tania s ez tökéletesen sikerült is neki. Az igazi kar-
mester, a nagy dirigens egész biztonságéval tart a 
kezében minden szólamot s nem engedi, hogy a darab 
szépségeiből csak egy 
szemernyi is elvesszen. 

A címszerepet Kiss 
Ferenc játssza, a ma-
gyar színpad fiataljai 
között ez a legnagyobb 
és legsúlyosabb érték. 
Ebben a fiatal színész-
ben van valami ősi. 
hatalmas erő, valami 
érett mélység, amely 
valahol ott jár, ahol 
a színészi munka már 
megszűnik, valami még 
nagyobb és örökebb 
kezdődik. Rákóczija 
megint elejétől végig 
csupa érdekesség, szí-
nes gazdagság s egy-
ben mélység és igazi 
nagy emberi indulat. 
A hitvesét F. Vúradi 

S. FAY SZERÉNA és 
VAR ADY ARÁNKA 

Aranka ját-
ssza s az any-
nyi szeretet-
nek, bánat-
nak és gond-
nak olyan 
meghatóan fi-
nom és teljes 
képét adja, 
hogy a lelkek 
mélyéig hat. 
P. Mdrkusß-
miliaa szerző 
és a darab 
kedvéért egy 
kisebb szere-
pet vállalt el, 
de művészete 

csodálatos 
magassagig 

növelte meg ezt az alakot. N. Tasnády Ilona, 
Fái Szeréna, Mátrai Erzsi, Ághy Erzsi egy-
egy finomveretü női figurával álltak mellettük. 
A férfiak közül Petheő lelkességgel és férfias 
hűséggel teli Bercsényije, Kürti Bottyánja, 
Mihályfi Eszlerházija, Rózsahegyi Csinom 
Palkója, Nagy Adorján Károlyija, Abonyi 
Mikese, s mind a többiek mindenben első-
rendű tehetséggel és odaadással szólaltatták 
meg e nagy idők nagy drámájának embereit. 
A Nemzeti Színház büszke lehet művészi 
teljesítményére, amellyel segítőtársul állt egy 
szép magyar tragédia sikeréhez. 

KÜRTI J ó i S E F - Nemzeti Sj inl iáz: „Rákóczi" - Pap,, felv 
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Négy uj remekmű 
lapjait forgatja most végtelen gyönyörűséggel 
a nagy magyar olvasóközönség. Négy pom-
pás uj könyvét, amelyek közül kettőnek az 
íróját : Hellai Jenőt és Móricz Zsigmondot 
régesrégen a szeretetébe zárt. A másik kettő 
Hegen iró ; az egyik Blasco Ibanez spanyol 
Író, aki most kezdi meghódítani a magyar 
olvasóközönséget, a másik Jack London, aki-
nek minden ujabb könyve eseménye az iro-
dalomnak. 

Az e/só' könyv a Víg-
színház ragyogó frisseségü 
újdonsága : Heltai Jenő 
Kis cukrászdája, amely a 
színpadon át való hóditó 
diadalútja után most föl-
séges olvasmánynak kí-
nálkozik. S havalaki olyas-

mit akar a könyvtárában tartani, amihez bár-
mikor odamenekülhet, mint szivet-lelket üdítő 
forráshoz: vigye haza a Kis cukrászdát, azt a 
páratlan művészettel megirt vígjátékot, amely-
nek irója a maga lelkének egy darabkáját 
felejtette benne ebben a régóta nehezen várt 
eredeti művében. 

Móricz Zsigmond : Há-
zasságtörés cimü kis re-
génye a másik újdonság : 
méltó folytatása a kitűnő 
iró eddigi munkásságának. 
A témája kényes : a há-
zasságtörés, amiről hűsé-
gesebb és művészibb írást 
azonban keveset olvas-

tunk. Maga az író ugyan azt mondta felőle : 
— Hát istenem, — lányoknak nem való : 
sőt talán asszonyoknak sem, mert ha el-

olvassák — gyanúba veszik a férjüket . , . 
Mi pedig azt mondjuk, hogy ezt a regényt 

minc/en házas embernek el kell olvasnia, 
hogy megértse mi voltaképpen a házasság. 

A harmadik újdonság 
Jack London pompás re-
génye : A nagy ház kis 
asszonykája, amelyet Har-
sány i Zsolt fordított ma-
gyarra ékes művészettel. 
És ezeket mondolta róla ; 

— Ez voltaképpen rep-
rezentáns regénye Jack 
Londonnak és akik ma-

gyarul eddig megjelent munkái után kedves 
és mulatságos „kutya- irót" látnak benne, 
azok ebből a regényéből egy grandiózus 
lélekbúvárt ismernek meg. 

A negyedik újdonság 
Blasco Ibanez spanyol író-
nak a Vérző aréna cimü 
regénye. Mi másról lenne 
benne szó, mint Hispánia 
legforróbb életjelenségéről 
a bikaviadalokról és azok 
tarka-barka, ünnepelt, 
hányt-vetett életű hőseire 1. 
Ember és állat vért és izgalmat libegő 
küzdelméről. Izzik a könyv lapjairól az 

arcunkba csapó levegő ; ott érezzük ma-
gunkat a vérző arénában . . , 

Mind a négy könyv páratlan gazdagodása 
irodalmunknak. Az Athenaeum adta ki őket 
és a Színházi Élet könyvesboltjában is kap-
hatók. Citoyen 

„A szokásos arcKép" 

„Addio signorína" J E 9 H B H | | 
cimmel értékes ver- m j^^^jÊL-. 
ses-könyve jelent y ' »aWt^/«BjBpB' 
most meg Szécsi J? *>.• tS 
Ferencnek. A könyv •* fi|l§|||j| 
második oldalán A . ^ ^ Á b Í Í í B ^ ^ 
szokásos arckép ÈÉÊÊM 
helyére cimmel a fi^^SR^^H 
következő verset | 
találtuk : 

Ováli» arc, világos homTok. 
Hová kiültek már a gondok. 
A sűrű hajra időfüst száll : 
Itt-ott már rsiliog egy ezüst szál. 
A szemöldök karcsún ívelő. 
A nézésben szemverő erő. 
Életnap ? tán szinte szám'alan. 
De az arc még üde, ránctalan. 
Bajusz rövidre nyirott, sűrű, 
A száj összezárt piros gyűrű. 
Kerek s közepén gödrös az áll, 
Ahol ütközik már a szakáll 
Maga a kép így szemre rendes, 
Csak a belseje az rejtelmes. 
A homlok mögött álmok égnek : 
Remények, vágyak, szenvedélyek. 
Csak az birja ezt, ki már vállal 
Lét nem lét harcot a halállal, 
lm' arcképem rímekbe szedve. 
Madonnám ! rámázd a szívedbe. 

Kíváncsiak voltunk, hasonlit-e a vers a 
költőhöz ? Gyorsan megszereztük a fényképét 
és itt közöljük. Richtig hasonlít ! „Maga a 
kép igy szemre rendes. . Madonna, kegyes-
kedjék szivébe rámázni. 



SÁNDO'? GIZI 
a Blaha Lujza Szin! ázhoz szerződői! 
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s s K É P Z Ő M Ű V É S Z É T 0 S! 
A Helikon kiállítása 

GLATZ OSZKÁR 
Szombat d. u. 4 órakor Klebeisberg 

Kuno gróf kultuszminiszter személyesen 
nyitotta m e g . Glatz Oszkárnak a Heli-
konban rendezett gyűjteményes kiállítá-
sát. Kíséretében voltak : Kertész K. Ró-
bert, a minisztérium képzőművészeti osz-
tályának vezetője, Petrovics Elek, a 
Képzőmüvészeli Muzeum igazgatója, 
Térey Gábor muzeumi igazgató. Eljöt'ek 
Majovszky Pál nyug. min. o. t. és a 
festés előkelő reprezentánsai : Csók Ist-
ván, a Szinyei Társaság elnöke, Vaszary 
János és mások, kik mind üdvözölték 
Glatz Oszkárt nagyszerű kiállításáért, 
mely művészi kifejező erejének lanka-
datlanságát tanúsítja. S ami már régen 
nem történt meg, a miniszter egy képet, 
egy korsós menyecskét az ál lam részé-
ről megvásárolt a Szépművészeti Mu-
zeum számára . Az előkelőségek után 
csekélyégem is gratulált a mesternek és 
kértem, hogy mondjon valamit a nyil-
vánosságnak. Glatz Oszkár (szikársága 
és éles vonásai ellenére is mindig mo-
solyog) mint, aki éppen erre gondolt, 
rögtön kész 'vol t a vá lassza l : „Írja meg 
kérem, hogy szeretem a bujákiakat . . . 
Igen, semmi mást ne irjon, mint, hogy a 
bujáki magyarokat a szivembe zár tam! 
Ez itten Buják és ezek mind bujákiak", 
mutatott körül meleg tekintettel a napsü-
lölt nógrádi, kondor dombos tájakra, hol 
pulyák hancuznak ; patakparlra, amint 
ott menyecskék ruhát sulykolnak ; falusi 
udvarra, melyen disznók cocognak ; 
parasz tházak pitvarára, szobájára , hol 
békés magyarok tesznek-vesznek. Egy 
termetes ember pipázik ; egy másik 
szikárféle kis bal tájával faricskál ; ezer-
ráncú dédanyó pedig a szöszt fonja. A 
falu poétikus hangulatát keresetlen tisz-
taságában érzékiti Glatz. Kedves az ő 
parasztja, mert .amennyire nem túlozza 
természetét, ugy nem is vetkőzteti ki 
abból. Nem parfümözött illata van ké-
peinek, hanem igazi falusi szaga : az 
udvarnak akácszaga, a padlásnak szé-
naszaga, a bornyunak bornyuszaga, az 
embernek emberszaga, a menyecskének 
menyecskeszaga van. Kedves a Glatz 
Oszkár faluja : a levegőjét az ember 
felszivia. a parasztjaival az ember pa-

rolázik és a menyecskét megölelni volna 
kedve. A falu népének festője Glatz 
Oszkár ; közte él, mikor csak elszaba-
dulhat a városból. Egy jól rajzolt női 
arcképe e kiálliláson egyellen tanuja, 
hogy lelkében nem szakadt el teljesen 
attól. Ellenben nincs itt most kiállítva 
egy sem a m a bájos gyermekarcképei 
közül, melyek jellemzésébe minden 
gyöngédségét beleviszi. 

Glatz Oszkár fejlődése nagybányai 
kiindulásától alig mutat stilbeli válto-
zást. Okkal-, ok nélkül a nagybányaiak 
naturat izmusnak nevezték művészeti 
programjukat, melyre a divat változá-
sával az uj generáció fölényesen lekint, 
mint amely csak pusztán lemásolja a 
természetet a képzelet átalakítása nél-
kül. De divat jöhet és mehet, elmélet 
kelhet és múlhat, Glatz Oszkár kitart 
parasztjai mellett. Nem, mintha a szár-
nyaló képzeletről lemondana és áten-
gedné másoknak. De nem siet el sem-
mit és nem fut u tána a kapkodóknak. 
Az ő munkásságát áttekintve folyama-
tosság helyett ne lehessen szakadéko-
kat látni ! Nem törekszik mindenáron az 
újra, művészi ösztönére bizza magát, 
mely majd elvezeti és tehetségére, mely 
se kisebb se nagyobb nem lesz, ha a 
divatot követi vagy kerüli. S Mszik 
tudni, hogy milyen igaza van ? Legiga-
zabbja van ! Mert jól megfontolva nincs 
is gyakorlatilag különbség a természet 
lemásolása és a képzelet átalakítása 
közt, semmi lényeges különbség nincs. 
A természetnek ugyanis nincs határo-
zott, lemásolható képe (a natural izmus 
elve félreértésen alapult), a természet 
káosz, melyben rendet, egységet csak a 
művész teremt, akár közvetlen lefestés 
alkalmával, akár emlékezetből rajzolva. 
A „naturalista" művész lefestés közben 
nem kevésbé alakilja át a természetet, 
mint a „stilizáló" vagy „kereső" művész. 

Glatz Oszkár stílusa lehet nem-divat-
után-fu'kosó, de mindenesetre lélekből 
fakad. Képeit sohasem másolta a ter-
mészetből, hanem lelkével teremtette. 
Szenvedélyességtől mentes, egyszerű, 
puritán lelkének kifejezésére megtalálta 
a lkalmas témáját a falu életének ábrá-
zolásában. S emellett marad, mikor a 
kordivat izgatóbb eszközökkel szenve-
délyesebb témákat sürget. L e h e , F e r e n c 
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kori formájával nem fejezhetnék ki azí 
az érzelemvilágot, mely az expresszio-
nizmust jellemzi. Különös jelenség, hogy az 
expresszionisták lelkében nyugtalankodó érzés 
zür, melyet a világmindenség titokzatossága 
kavar fel, leghatásosabban épen a szerecsen 
formák közt fejezhető ki. Gádor István azon-
ban azonkívül, hogy ujat visz e formákba,, 
még kecses bájt is ruház rájuk, ami fokozza, 
misztikumuk varázsát. 

A Műcsar-
• I ; nokban lépett 

fel először ha-
talmas élet-

nagyságú aktjával, melynek erősen el-
fordult mozdulatát teljes luHással épí-
tette fel. A háború után Bécsbe került, 
hol a Wiener Werkstätteben dolgozott. 
Kiforrott stíljének eredményeit : bizarr 
cserépfiguráit és vázéit tavaly mutatta 
be itthon a Belvedere kiállításán. Az 
elmúlt esztendő alatt tökéletesítette kera-
mikus technikáját. Tudatosan használja 
fel dekorativ célzattal a véletlen pazar 
változatait. Két színben mázolt edényein 
a festék buja lágysággal folyik össze. 
Plasztikus diszeit pedig ötletesen és 
páratlan merészséggel mintázza. Ugyan 
élére állított levélkéit és ostorszijként 
kígyózó hajfürteit a letörés veszélye 
fenyegeti, de semmiesetre nem jobban, 
mint a kinai vagy rokokó porcellán di-
szeit. Ám tessék megmondani, hogy a 
mai cselédek mellett mi érezheti magát 
biztonságban ? ! Hiszen ezek a lelket-
lenek, ha a csésze nem törik magától 
össze kezükben, hát képesek odavágni. 
No, de elég legyen, a Gádor cserépvázái 
és bonbonnierejeí a leggusztusosabbak, 
bizarrak és mégis bájosak. Minden sze-
recsen formájuk mellett némi nőies ér-
zelmesség ömlik róluk. Kétségtelen,hogy 
ma Gádor vezet a keramikusok élén 
művészi izlés és formaötletesség tekin-
tetében. 

Szerecsen szobrokhoz hasonló alakjai 
az expresszionisták csoportjához fűzik 
Gádort, Az expresszionisták részéről a 
szerecsen bálványtipusok kölcsönvétele, 
nem puszta leutánzás. Európai művé-
szek a maguk nemzetének primitiv- JÓSNÖ G*dor István fayence-szobra 

Qádor István 

Fiatal, szemérmes 
művész, a zajos élet-
től visszahúzódva 
napestig dolgozik 
külvárosi műhelyé-
ben. Nem kávéházo-
zik, nem klubozik, 
estéjét felesége mel-
lett tölti. 
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Lázár Béla 

Ki nem ismeri 
az Ernst-Muzeum 
lelkes igazgató-
ját ? Ki nem érzi 
magát adósának 
azért a fáradha-
tatlan buzgalom-
ért, melyet a mű-
vészet érdeké-
ben, a közönség 
érdekében oly 
sok év ó ta kifejt 
Nos hát arról van 

szó, hogy most mindenkinek alkalma van 
figyelmességével viszonozni ez ő szolgálatait 
amely mindenkinek hasznára volt. Egy nagy-
szabású, többszáz illusztrációval diszitett 
könyve jelenik meg, amelyet Fadrusz János-
ról, a legmonumentálisabb magyar szob-
rászról irt. A gazdag művet a Pantheon adja 
ki, de előzetes megrendelésekkel biztosítani 
kell a hatalmas befektetési költségeket. Az 
előzetes megrendelés azonban még kedvez-
ménnyel is jár, mert azok, kik január 31-ig 
az Ernst-Muzeum utján megrendelik a köny-
vet, több mint 40u/o engedményt élveznek 
amennyiben a 4500 korona bolti áru könyve 
2500 koronáért kaphatják meg, mely az át-
vételkor fizethető. 

Lázárnak Fadrusz-könyve ujabb bizonyítéka 
lelkes munkásságának. Sokat dolgozott Lázár 
Béla, sokat lelkesedett, mialatt magára nem 
gondolt. Mások félannyi hévvé! jobban ad-
minisztrálták magukat. De nemcsak ő nem 
szerzett működésével semmit, tulajdonképen 
a művészetismertető munkának általában 
nincs meg a kellő becsülete. Igaz, hogy ennek 
lőleg az az oka, hogy többnyire kontárok 
foglalkoznak vele. Mégis legalább azok, kik 
közvetlenül és kézzelfoghatóan látják hasznát 
e működésnek, több megbecsüléssel tekinthet-
nének a testvérkézre, mely az övéknél nem 
kevésbé alkotó kéz. Ehelyett meggondolatlan 
pillanatokban improduktív sőt parazita fog-
alkozásnak minősitik. Pedig vájjon az ábrá-
zoló művész kevésbé van e kötve témájához, 
mint a kritikus a művész alkotásához ? Igaz, 
hogy a művész megvan a kritikus nélkül is, 
mialatt a kritikus megszűnik a művész nél-
kül. De különben nem is igaz ! Nem is igaz, 

hogy a művész meglehet kritikus nélkül. Ez 
valóságos tréfa, sajnos, de tréfás valóság is 
hogy a publikumnak tolmácsra van szüksége, 
különben nem tud közeledni a művészhez. 
Egy degenerált civilizációjának tőkéjéből élő 
társadalom sorsa, hogy egyrészt elidegenedik 
a művészettől, minek megértéséhez tolmácsra 
van szüksége, másrészt művészeinek teremtő 
ereje sorvad,elveszti ellenállhatatlan szuggesz-
tivitását s műve magyarázóra, sőt impresarióra 
szorul. Lázár Béla becsülettel és érdemmel 
tölti be a tolmács szerepét. A közönség és a 
művészek hálájára szolgált rá. 

Laforest pozsonyi zeneszerző — Fadrusz Jánosnak eddig 
még nem ismertetett márványszobra. 

Élénk látogatottság mellett folytatódik a 
Belvedere Csorba—Perlrott csoportkiállitásá-
nak második hete. Perlrott Csaba Vilmos 
mélytüzű festményei, eredeti rajzai : az ér-
dekes ónémet városrészek és expresszív 
Krisztuskompoziciók hálás publikumra ta-
lálnak. Csorba Gézának kolosszális Ady-
maszkja arat sikert. 

* 

Az Ernsl-Muzeumban január 24-én Lehel 
Ferenc előadást tart „Az őrültek művészeté"-
röl vetített képekkel. A rendkívül érdekes 
előadásra jegyek a Színházi Élet könyves-
boltjában kaphatók. 
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Előzmények: Hevesi Sándor, a Nemzeti 
Szinház igazgatója, az Ember trégéd<ájának 
uj ünnepi előadásira készül Eoből az alka-
lomból Ádám és Éva engedélyt kérnek, hogy 
leszállhassanak a földre és megnézhessék 
magukat uj felfogásban. Az alábbi jelenetek 
Ádám és Éva budapesti tartózkodásáról szá-
molnak be. 

I. SZIN 
Ádám és Éva a fellegek között: 

Ádám. Most erőltesd meg szemeidet Éva, 
Amott lent mélyen, ezer lábnyira 
Egy repülőgép vad motorja húg 
Kés ülj ugrásra (leugrik), Hoppénlentvagyok 

Éva. S en nem kevésbé, miként lá'hatod. 
Fürgén repültem sgy ^rsan, mint a szél 
Bár ugrás közben baj történt velem, 

, Mert elveszeit a fügefalevél 
Ádám. Se'baj, majd veszünk ujat odalent 

Nem járhatunk mi sem, mint bármi vad 
Megtud uk Pesten,hogy mi most a divat 

, És urak leszünk ismét, annyi szent. 
Éva. Tudja Isten, hogy birjuk-e az árat ? 
Ádám. (B tűzve a gep felírását.) 

Konstantinápoly—budapesti járat 
, És az R. T. látom francia-román 

Éva. Uri e jármű kívül ugy, mint bévül 
Az ember még csak el sem szédül 
S nem fárad el, mint egykoron gyalog, 

r Hipp hopp, ott vagyok, ahol akarok ! 
Álam. Még nem utazunk egy délelőtt felét 

r S már látom is a Rákos mezejét 
Ádám. No lám máris a földön állok 

És autóért telefonálok. 
II. SZIN 

A Király bérautó r. t. irodája 
Egy tisztviselő. Halló? A Rákosra késedelem 

nélkül 
Kérem szépen az autó már repül . . . 
Mi nem ismerünk elégedetlen képet 
Lucifer ur, a leggyorsabbik gépet! 

Éva : Ne mondják többé, hogy Lucifer 
álnok, 

Hisz megmutatta a helyet, 
Ahol legjobban ondolálnak. 

Ádám: Hisz boldogság itt lent az élet, 
Értem, hogy az ember miért tür. 

Éva : Óh istenem, ha fönn a mennyben 
Volna egy ilyen manikür ! 

IV. SZIN 
Szalay — József-körut 2. sz. fodrász-

üzletében. 

(Egy uj 75 HP Opelautó elrobog. Változás 
Adám és Éva beülne'? az autóba.) 

Ádám. Töröm a fejen édes Istenem 
_ E soffőrt vajion honnant ismerem? 

Éva. A ciferblattja szörnyen ismerős. 
Ádám. Néhe napján jó ha az ember nős, 

Mert ciferblattot mondtál, már tudom 
Hisz Lucifer a soffőr, ugy bizony. 

Lucifer. No csakhogy rájöttek végre kérem 
De tudj k-e, hogy rosszul állnak 
Uraságtok és a közszemérem ? 
Mert szi'p a meztelenség, hogyha szép 

, De mégis ráfér némi öltözék. 
Éva. Egv jó toalett máris félsiker 
Ádám. Vezes jó céghez minket Lucifer ! 

III. SZIN 
Pürcher és Fritsch női fodrászüzlete 
Kossuth Lajos-utca 21, Astoria-szálló 
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Ádám : Azt hiszem, minden rendben volna 
már, 

De borzalmasan izgat a szakáll 
így nem érzem magam urnák egészen. 

Szalay : Egy borbélyperc és uraságod készen. 

V. SZIN 

B o d n á r J ó z s e f 
szűcs, Nádor-utca 
17. szám alatti üz-
lete. A boltban elő-
kelő hölgyek nézik 
a remek szőrmé-
ket, amelyek most 
e téli szeznnból ki-
felé rendkívül ju-
tányos áron kap-

hatók. 

Éva. Melyért szivem 
már ös időktől 
eped 
Az auzlágban lát-
tam egy hermeli-
nes keppet 

Ádám. Legyen bár 
az drágább, mint 
Pesten a narancs 
Nőm kívánsága 
nekem szent pa-
rancs 

S ha nem veszem meg, kaphatok néhány 
kleppet. 

Bodnár ur, számlázza nékem ezt a Kippet. 
Bodnár (cégfőnök) Uram nézze mily elegáns 

maris a nője 
Ádám (elismeréssel). Ön az emberiség any-

• jának jótevője! 
S most egy férfi bundáért menjünk gyorsan el. 
Vezess uj céghez minket Lucifer. 

VI. SZIN 
Brachfeld F. férfi 
ruha üzlete, Gi-

zella-tér. 
Lucifer. Oly előke-

lő származás, 
Mint Adám, én, 
vagy unzereiner 
Nem visel más 

' bundát ma már 
Pesten, 
Mint. amit csinál 
Brachfeld mester 

A főszabász. Ha én 
mor do n Önnek, 
hogy jól all 
A királyi várba 
is bemehet . . . 

Éva (a kunsaftok jegyzékét lapozgatva). 
Je a Csortos is itt dolgoztat ? 
Fiam, akkor nyugodt lehet. 

VII. SZlN 
Walton Anna Mária, kozmetikai Intézete 

Muzeutn körút 10. 
Lucifer. Nem nélkülözhetjük sem én sem Ön, 

Az ember ide csut hibákkal jön 
De itt segítnek, mert mire kilép, 
Bámulatos az ember milyen szép 

Éva Ez hát a kozmetika diadalma? 
Ez csábítóbb, mint egykoron az alma 
Az ember néhány félórát vészit 
És az ősemberhói kulturlény lesz itt. 

Ádám. Én öt perc múlva készen leszek drágám! 
Éva Jé. ilyen simaképü fickó lett a/. Ádám ! 
Lucifer. Társaságbeli lenyek lettek mind a 

ketten 
Eva (boldogan). Ötezer évvel fiatalabb lettem 1 

VIII. SZIN 
Illés Simon cukrászdájában 

Erzsébet-körut 39. 
Éva. Folyton szaladtam, mindé ílitt vettem 

Most jut az eszembe, hogy nem is etten 
Ádám (körülnéz). A sok lótástól szédül még 

[agyunk 
, Nézd Éva, paradicsomban vagyunk ! 

Éva. Hogy ép idejöttünk, mily sz rencsés ötlet 
Adâm ne ko*etalj, n ert kep n ütlek! 
Inkább adj erébb még egv kis hanost 

Ádám. E mignont kóstold inkát b Éva most 
Vagy itt e finom szelet csokolâd 

Éva. Édesebb, mint ajkam, na csókolád • 
Bár káromlás az, de én kimondom nyomban 
Jobb itt mégis, mint a paradicsomban. 

IX. SZIN 
Kunz József és Társa , Bécsi-u. 6. 

Lucifer. Miért szoktak ifjak s aggok bemenni 
Oh asszonyom itt a sok csipkés holmi 
Ezért rajont: a civ>l és a tiszt 
Hollandi csipke és finom hatiszt 

Éva A vágy már szinte pihenni se enged 
Fz án is i t vásárlók mindig inget 
Most mindenből csak egy lucaiot kérünk 
S a lövő héten ismét visszatérünk 

Ádám. Tèged már lenge selyem ing borit 
S eretem, h gvha egy cég ilyen szolid 
A jó i' gek után a vágy már felvet . . . 

Lucifer. Keressük hát fel gyorsan a Brachfeldet. 

áz állaikeriben. 

Ádáv. Látod, 
nekünk is az 
üveg alatt 
kellett volna 
tartanunk a 
kígyót, akkor 
mi sohasem 
mentünk volna paradicsomból. 
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XIII. SZÍN 
Rotschild A. női ruhaszalonja, 

Bálvány-u. 4. 
Éva (távozóban). Tudom a legszebb dicséret 

[is szerény 

Amit Ön lel8ztol a toilette terén 
Az több a szépnél, más szóval 

remek 
Egy költőt küldök, hogy di-

csérje meg. 
Ádám. Bámulatból bámulatba 

estem, 
A noteszemben már fel is 

jegyeztem 
E helyet, melyet szeretnek 

mind a dámák 
Szabadna kérem az utcát és a 

házuk számát? 
Rosenbergné. Visszatérsz hozzám, 

bárhova is mégy 
A cimem Bálvány-utca négy. 

XIV. SZIN 
Bálint és Dán Kossuth Lajos-utca 13. szám 
alatt lévő ékszerüzlet. A kirakatban ezüst 
dísztárgyak és ezüst evőeszközök ízléses 

elrendezésben r 
Lucifer. Ragyoghatsz bár tiszta selyemben 

És toilettet válthatsz négyszer 
A nőnek legszebb disze 
Szerintem az ékszer 

Éva. Oh nézd Ádám sötét fényével 
Oábitón néz ram ez az ónix 
Tüzében megfiatalodva 
Megélemedek, mint fönix~ 

Ádám A szivem is kalimpálni kezd, 
Mig ily ékszerek közt magát nézi 

Lucifer (gálánsul). Ha Bálint és Dánnál 
veszen ékszer 

Az ördögöt is megigézi ! 

Óra pro nobis. 
Éva. A közórák mind állnak, de szerencsére 

mi tájékozódni tudunk a nap állása sze-
, rint is. 

Ádám. Végünk van, a nap is elromlott ! 

XV. SZIN 
• 

Beér Sándor Iátszerésznél, Andrássy-ut 19 
Ádám. Most divatozik színpadjainkon 

Ismét a Madách és az Erkel 
Ilyenkor egy jó színházi látcső 
Minden körülmények közt elkel 

Lucifer. Ha sikeres vezetésért 
Egy ilyen gukker vón a bérem, 
Magam fizetném ki az autót 
Egy ilyen Beérrel beérem. 

X. SZIN 
Brachfeld F. Dorottya-utca 1. szám alatt 

lévő uri divatüzlete 
Addm. (Az elébe Metô cégfőuökhöz). 

Uram, a jó hirét rég tudom 
Már regélték ott fönn a tejúton 
Hogy kundschaft soha nem csalódott Önbe, 
S felöltözik, ki meztelenül jön be. 

Brachfeld A mi figyelmünk mindenre kihat 
Amit felölel az uri divat 
Osztályainkon több van mintsem hinnék 
Tetőtől-talpig felöltözve megy ki innét. 

Á lám (fehérneműt, nyakkendőt, s remekül 
szabott ruhát ölt.) 

Éva. Ádám, ha igy látlak ismét szebb lesz a lét 
Ádám szerelmes lettem most beléd I 

Lucifer. Ez az amit én Bracnfeldnél csudálok 
(Ádámra mutat). 

Ez az Ön müve, szívből gratulálok 1 
XI. SZIN 

közismert színházi cipészüzlete. 
Nem járhatok most már mezítláb, 
Mint egy oktalan marabu. 
Ha már cipőm is lesz majd nékem, 
Esküszöm, hogy nem mar a bu. 
A lábat is föl kell ruházni. 
Nemcsak a testet és a főt, 
Szilvásy ur mutasson nékem 
Egy elegáns kis lakcipőt. 

XII. SZIN 
Meszanek Teréz kalapszalonja 

Margit-körut. 
Ádám. E bársony tokot hagyd fejeden Éva 

Esküszöm ugy nézel ki benne, mint egy diva! 
Tulajdonosnő (súgva Évához). Látszik, hosy 

[ rt hozzá a kis hamis 
Ugyanazt velte Honti Hanna is. 
És sikert aratnak mind a darabok, 

, Amelyhez nálunk vásároltak kalapot. 
Éva. A gyönyörtől majd elájulok, oh fogj át ! 
Lucifer (lelkesen) Az asszonyok mind 

[irigyelni fogják. 

Sziluássy 
Ádám : 
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XVI. SZIN 
Ai utcán. Éva a Bécsi-utca 15. szám előtt 

megállítja az autót. 
Éva: Halló soffőr, Luci, megállni. 

Rögtön megmondom az okát, 
Amott, a fényes kirakatban 
Izgat az a szép selyembrokát 

Lucifer: Egyik legjobb üzlet itt Pesten . . . 
Éva : (Fagyosan.) Nem kell, hogy magát 

beleártsa, 
Ádám, jegyezd föl ezt a cimet : 
Lukács Sándor és Társa. 

XVII SZIN 

Lengyel L. Gy. párfőm üzlete Nagymező-
utca Renaissance Színház mellett. 

Éva V*n mar bundám és kalapom, 
Fülembe ónix csillog ékül, 
De parfön nélkül annyi volnék, 
M nt turi vásár, sátor nélkül. 
Lengvel László az egvik főnök üvegcséből 

Poison d"üx-t csöppent Évára. 
Ettől c sodás erőre frissül, 
H í teszem ; kis«é m i g a matt 

Eva. O i, mily bo ldogság ez a párfőm 
(súgva Ádámho?). Anyának érzem magamat. 

Ádám (boidogan). Régi praxisból tudom már 
A dolgoknak e rendj t 
Lucifer v e z e s s minket egy boltba 
É s vegyünk egy kelengyét. 

/II 
Angelonál. 

Éva. Szerettem «olna egv modern képet csi-
náltatni, de Angelo leretusála rólunk a ruhát. 

XVIII. SZIN 

A Tetra gyermekkelengyeüzem. 
Éva El vagyok ragidtatva mind attól, 

Amit ennél az üzemnél láték 
Egy szülés most a régihez képest 

, Igazán mondom : gyerekjáték. 
Ádám. Akkor meg nem volt ily szerencsénk, 

Mikor e lőször karjaim közt izzál, 
De most, hogy Tetra seg tett 
Mondottam : Éva hizva hízzál ! 

XIX. SZIN 
Biró és Eckstein irógépkereskedése . . . 
Ádám : Elképzelem a csudálatot 

A mennyben maradt leikekképén... 
Éva : Tudod mit, majd irunk nékik 

Biró és Eckstein írógépén. 

A főnök : Torpedo-irógépen irva 
Készen lesznek egy perc alatt 

Lucifer : S e Stolzenberg-féle másológéppel 
Nektek is marad másolat. 

XX. SZN 
Ádám : Lótottam, költöttem egész nap 

És izzadtam más tiz ember helyett, 
Most már kissé mulatni vágyom, 
Lucifer, mondj egy mulatóhelyet. 
Hová mehetnénk nőm és én be 

Lucifer : Itt már aztán szakember vagyok, 
Gyerünfe a Parisien Grillbe. 

A Parisien Grillben 
Éva : Ajvé, az össz es hölgyek le van 

nak vetkőzve, csak én nem. Ádám 
Ádám,minek ettük meg a békát? 

Ádám: Asszony küzdj és bízva bízzál. 

Terike a Renaissanceban 
Dr. Bárdos Artúr a Renaissance uj igazga-

tója reprizre tűzte Földes Imre vígjátékát a 
„Teriké"-t. A repriz érdekes Szereposztását 
itt közöljük : 
Sámson Virányi Sándor 
Klára a felesége Mészáros Giza 
Zsombolyiné — — - Bacsányi Klári 
Irma Komjáthy Mária 
Terike - Ilosvay Rózsi 
Balázs, tisztelendő Harsányi Rezső 
Tódor István - Várnay Jenő 
Tódor Gusztáv Bérczy Ernő 
János - Makláry József 
Anna Kürthy Teréz 
Panna — Vágóné 
Egyházfi — - Lóránt 

A reprizhez Márkus László uj díszleteket 
tervezett. 

ÖSSZEÜTKÖZÉSEK. Békefíi Lászlóval 
a köz-kedvelt konferansziéval a mull héten 
megint majdnem végzetes szerencsétlen-
ség történt. A konflis, amelyen a kaba-
réba igyekezett, egy villamos elé került, 
amely a kocsit epró szilénkokra zúzta-

J Békefíi az utolsó pillanatban szerencsésen 
kiugrott még belőle. 

— Borzasztó — mesélte kalandját Békeffi — egy év alatt 
ez már a harmadik összeütközésem. Az első. amikor egy 
stráfkocsi rúdja majdnem keresztülszaladt a mellemen, a 
második a siófoki és ez a harmadik. 

— Nem is beszélve arról a majdnem tragikus végű 
összeütközésről, amely közted és az Emke-pince direkciója 
között történt — szólalt meg csendesen Hermath Imre. 

A Részvénytársaság Villamos és Közle-
kedési Vállalatok számára részvénytőkéjét 
40 millió K-ról 200 millió K - n em:li fel 
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ZENEI í E L E T 
Scala^hangversenyek 

(Jegyiroda Andrássy-ut 4.) 
Albert Erzsi e's Váradi Aranka együttes 

estélye jan. 21. Zeneakadémia 1/s9-
Buttula László gordonka estélye jen. 28 

(Vigadó V26.) 
Kiss József-estély. Jászai Mari, Medek 

Anna, Darvas Lili, Gál Gyula, Wehner Géza 
közreműködésével febr. 5. (Zeneakadémia lk9.) 

Kiss Edith ez Operaház művésznője és 
Wehner Géza tanár orgonaművész együttes 
estélye febr. 3. (Zeneakadémia x/26.) 

Pallai Anna táncestélye művésznövendékei-
nek közreműködésével febr. 5. (Vigadó a9.) 

Perczel Sári a nemrég nagy szenzációval 
feltűnt táncprimadonna febr. 18-én l/s6 óra-
kor adja a Vigadóban második klasszikus 
táncestélyét, amelyen vendégképen Burián 
Károly működik közre. 

Schenk Jenő a nagyszerű telepatikus jan. 
31-én adja egyetlen érdekes kísérleti estjét, 
az Operaház zenekaréval. 

SZATHMÁRY-SZABÓ GYULÁNÉ 
zongoraművésznő, mint okleveles zongoratanárnő is nagy 
sikerrel működik. Tanítványainak alapos akadémiai ki-
képzést nyújt, de egyúttal nem feledkezik meg azokról 
sera, akiknek idejük, türelmük, vagy módjuk hiányzik a rend-
szeres zongoratanulás elémeihez. Az ilyeneket, kottaolvasás 
nélkül, bámulatos rövid idő alatt kitűnő, értelmes natu-
ralistákká neveli. Tanterme VII., Izabella-u. 36—38, I. em. 

23. sz. alatt van. Fogad d . u. 4—7-ig. 

Rózsavölgyi hangversenyei 
Tarnay Alajos szerzői estje jan. 21. Z. 

V26. Basilides Mária. Halász Gitta, llosvay 
Rózsi, Sándor Mariska, Farkas Sándor és 
Szedő Miklós közreműködésével. 

Dr. Győry Pál dalestéje jan. 24 Z. i/s9. 
Balázs Árpád jan 25. Z. 1 26. magyar nóta-

estjére jegyek elkeltek. Ismétlés jan. 31. Z. ' /26. 
Keleti Lilly zongoraestje jan. 27. Z 1/g9. 
Szegheő János zongoraestje febr. 2 Z. 1 s9. 
Parcsetich Anikó zongoraestje febr 6. Z. ''26. 

Eisenberger Szeverin Friedmahn és Pade-
rewski mellett a legnagyobb lengyel pianista 
zongoraestje febr. 7. Z. 1 26 

H. Gáthy Ilona és W. Reichenberger Olga 
dal és duettestéje febr. 10. Z. /19. 

Zenei hirek 
Kéért Szántó Imre I. Chopin-estjén a 

Zeneakadémiát tetjesen megtöltő közönség a 
legnagyobb lelkesedéssel hallgatta a leg" 
kiválóbb magyar Chopin-játékos művészetét. 
A II. Chopin-est január 25-én lesz. (Z. 1 a9.) 

Lászlá Sándor, 8 év óta Starenbergben élő 
hazánkfia, aki az idén már 100 hangversenyt 
adott Svédországban és Németországban, 
februárban 2 hangversenyre Pestre jön_ 
Hangversenyeit a legnagyobb érdeklődéssel 
várják azok, akik pályafutását figyelemmel 
kisérték és benne a legnagyobb zongora-
művészek egyikét látták már 8 éve. (Koncert.) 

TT SZEMERÉTŐL- SZEMERÉIG Rengeteg 
(/ dolguk mellett jókedvű tréfára is vara 

/ / V / ^ idejük n színházi embereknek. A napok-
I ban vörös kézzel, gyászos körömmel ea. 

/ J ^ ^ t ^ ä ^ r tTebélves termettel beallit a Mumpsz 
Színpadhoz egy hölgy Szeme' éhez* 
a rendezőhöz. 

— Teil, tségesnek érzem magam és a z t 
hiszem, jövőm lesz a s z in ipáhán . . . 

Szemere adott néhány sort a nőnek : ajánlólevelet Bát-
sony főrendezőhöz, az András y-utiSzínházba. Rárs iny 
Pa/lnshoz küldte.a hölgyet : próbálják ki a hangját. Dis7-
letezőkből hamar összeült a fötvételezö b izot tságés Pal lós 
karmester egy jó óráig énekeltette, táncoltatta a hölgyet, 
azután komolyan szóit : 

— Ön határozottan tehetséges. Kár lenne kabaréhoz 
mennie a Vipszinhnznál azonnal leszer/őd'etik, leg-
a ' ább 30,000 korona havi gázsival. 

A következő percben már készen vo't az a iánlólevéí 
Szabó cs E nőhoz. Másfél órás tánc éa ének eredménye : 
egy u jabb ajánlólevél. 

— Keresse föl l.' Sonczy urat az Apollónál. 
A hölgy boldogan sietett Losonczyhoz és rendüle t lenül 

táncolt es énekelt itt is. 
— Nagyon j ó l Szenzációul Határozottan sokaiigéró . . . 

és ezzel már irta is Losonczy az u jabb aiánlótevelet. Ki-
nek ? Szemerenek a Művész >zinpadhoz. 

Így ju'ott el ötnaDi fáradtságom ének- és t áncmunka 
után a tehetséges primadonnajelölt" oda, i-honnét elin-
dult : Nzemeréhez. Ki mondja ezekután, hogy nem jó a 
körforgalom ? 
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A „Koncert" rendezései 
(Jegyiroda Váczi-utca 10). 

Milassin Mária dalestje januar 23-án. 
( Z . l/s6.) 

Sándor László—Engel Iván szonáta-estjén 
(23-án) a nagy sikereket elért Weiner Leó 
szonátáját is játsszék. (Z. 1lí6.) 

Keéry Szántó II. Chopin-estje január 25-én. 
(Z. 1/29.) 

Dr. Lázár Béla előadása a renaissance 
nagyméstereiről, január 27-én. 

Hir Sári zongoraestje január 30-án. (Z. Va9.) 
Kósa György zongoraestélye, Steinherz 

Jenny hangversenyénekesnővel, február 4-én. 
(Z. V26.) 

A tánc fejlődésének főbb fázisait mutatja 
be 25 táncosnő február 4-én a Vigadóban. 
O/26.) 

Sándor László II. Chopin—Liszt-estje, feb-
ruár 9. és 11. (Z. 1/s9.) 

Damokos László zongoraestje február 11. 
(Z. V>6.) 

Fodor hangversenyei 
(Jegyiroda Váci-utca 1. telefon 88—61.) 

Márkus Lily zongoraművésznő Schumann— 
Chopin-estje jan. 29. 

D'Albert Jenő egyetlen zongoraestje január 
30-án. 

Jadlowker kamaraénekes második hang-
versenye febr. 6. 

Hajós László hegedüestje febr. 2. 
Dr. Orováné Bodó Klári ária- és dalestje 

február 2. 
Vas Jenőné, Bertók Ferike és Franassovich 

Valéria együttes ária- és dalestje február 
14. (V. »/«9.) 

Nádor Mihály szerzői estje Basilides, Far-
kas és Unker közreműködésével február 14. 
(Z. V29.) 

H. Fényes Erzsi operaénekesnő és Berger 
Pál zongoraművész együttes hangversenye 
február 16. 

Nagy Géza tanár zongoraestje.a jelenkori 
magyar szerzők műveiből febr. 17. 

A Lehner^vonósnégyes gramofonba muzsikál 
A Lehner-vonósnégyes, amely Magyar Quar-

tett néven európaszerte ismert és egymásután 
aratja nagy sikereit a zenei metropolisokban, 
nemrég Budapesten hangversenyzett és be-
mutatta Weiner Leó uj vonósnégyesét, amely 
az amerikai Coolidge-pályázaton az ezerdollá-
ros dijat nyerte meg. A budapesti vendég-
szereples előtt Londonban jártak Lehnerék, 
ahol négy hangversenyt ad-
tak. A közönség mind a négy 
alkalommal megtöltötte a 
hangversenytermet és zajosan 
ünnepelte a magyar művésze-
ket, akik ma mint Európa leg-
kiválóbb kamarazenei együt-
tese olyan hírnévnek örvend-
hetnek. mint egykor a brüsz-
szeliek vagy a híres flórenciek. 
A londoni koncerten kivül 
tizennégy hangversenyt adtak 
Lehnerék angol vidéki váro-
sokban, ahol a londoninál 
is konzervatívabb közönség, 
az angol arisztokrácia szine-
java élvezte játékukat. A 
magyar művészeket egymás-
után hivták meg palotáikba 
az előkelően exkluzív életet 
élő angol főúri családok, 
köztük Beatrix hercegnő, 
György király nővére is, aki A 

szintén vendégül látta az együttest. De je-
lentkezett a Columbia-gyár is, a leghíresebb 
angoi gramofon-vállalat, amely négy le-
mezen örökítette meg Lehnerék játékét. 
Ez a négy lemez rövidesen forgalomba 
kerül és a világ minden részében fogja 
hirdetni a magyar zeneművészet uj di-
csőségét 

Lehner vonósnégyes a gramofon felvevő gép előtt 
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Kivel cserélne? 
A Színházi Élet uj társasjátéka 

A lavina eredetét mindenki ismeri. Az ember megrúg egy kavicsot fent a hegytetőn, 
« kavics elkezd gurulni és esésében magával ránt uj kavicsokat. Erre megindul a kövek 
vándorlása és mire leér, menydörgésszerü robajjal mindent elsöpör és betemet, ami útjába 
kerül. Ha hatásában nem is pusztító lavinát, de a vágyódó lelkek lavináját indítottuk meg 
a Színházi Élet ezt megelőző számában. Kivel cserélne ? Hát létezik ember, aki a maga 
sorsát abszolút irigylésre méltónak itelné és nem cserélne sz ivsen valakivel ? Valaki mással, 
aki ő lenne és mégsem ő ; a munkás a kapitalistával, a nyárspolgár a művésszel, a művész 
a nyárspolgárral, a katona a pappal, a bakfis szép asszonnyal, a gazdag, de beteg magánzó 
az egészséges, ifjú zsákhordóvat. Minden rendszer nélkül, abban a sorrendben, ahogy a 
pályázatok beérkeztek, közöljük az alantiakat : 

Tekintetes Szerkesztőség 
Válaszolva a Színházi Élet legutóbbi kör-

kérdésére, tisztelettel tudatom, hogy én Molnár 
Ferenc író úrral szeretnék cserélni. Tisztelet-
teljes kérésem indokolásául bátorkodom fel-
hozni, hogy én egy szegény suszter vagyok, 
ezzel szemben Molnár Ferenc ur egy gazdag 
iró, akinek a darabjai az egész világon nagy 
sikert aratnak. Milyen szép lehet az, amikor 
ő városról-városra utazva, mindenhol pénzt 
kap, ahelyett, hogy költene. Tisztettel • 

Reicz István 
uri és női cipész (l/jpest, ístván-u/ 71.) 

REICZ ISTVÁN 

Elintézés : Kérését azért nem merjük jóvá-
hagyólag támogatni, mert attól félünk, 
hogy ezentúl Molnár Ferenc darabjai 
mind egy kaptafára mennének. 

MOLNÁR FERENC 

STRAUSZ ÁRMIN 

SZEGEDI LUJZA 

Nagyságos Szerkesztő Ur! 
Én legszívesebben Friedrich Istvánnal cse-

rélnék. Indokolás : Hát kell ehhez indokolás ? 
Tisztelettel : 

Strausz Ármin 
ágytollbizománvos (Rombach-u. 22.) 

Elintézés : Fridrich egyelőre Muszolinivel, 
később Kemal pasával szándékszik 
tárgyalni/ Majd hogyha ezeket a tár-
gyalásait befejezte, megpróbáljuk őt 
összehozni . . . 

Kedves Szerkesztő Ur ! 
Egyszer már volt szerencsénk egy vizsga-

előadáson, azért merem ezt a bizalmas 
megszólítást alkalmazni. A multheti pályázatra 
válaszolva, én legszívesebben az aranyos 
Somogyi Nusival cserélnék. Azért is, m^rt a 
közönség olyan nagyon szereti és azért is, 
mert gyönyörű ruhái vannak. Tisztelettel : 

Szegedi Lujza 
szinésznővendék (Zugló-u. 1.) 

Elintézés : Kérését továbbítottuk Somogyi 
Nus/nak, aki örömmel vette ezt tudo-
másul. A közkedvelt primadonna ugyanis 
ezidőszerint ágyban fekvő beteg. Ha 
tehát még mindig van kedve helyette 
egy esetleges operációnak is alávetni 
magát, akkor jelentkezzék Somogyi 
Nusi lakásán . . . 

FRIEDRICH ISTVÁN 

S OMOGYI NUSI 



Jelenet az INTOLERANCE cimü uj GRJFFITH-filmből 
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Titokzatos délelőtt a 
Corvin-filmgyár irodájában 

A Corvin-filmgyár Rákóczi-uti irodájában 
valósággal forradalmi hangulat volt néhány 
nappal ezelőtt. Barna vezérigazgató titokzatos 
mosollyal bontogatott egy hatalmas csomagot 
szobájában és Daróczi alezredes, a Corvin 
szinház igazgatója, valamint Décsi Gyula a 
Mozgókép-Otthon igazgatója lázas kíváncsi-
sággal várták, hogy mi fog abból kikerülni ? 

— Uraim, mondotta Barna direktor, még 
néhány pillanat és a legszebb, legkelleme-
sebb meglepetés vér Önökre. Különben te-
gyünk egy próbát. Önök mindketten kiváló 
szakemberek, ismerik a világpiac legnagyobb 
attrakcióit. Írják fel tehát külön-külön titokban 
egy-egy szelet papirra, hogy melyik film az, 
amelynek megszerzését leginkább ambicio-
nálnák . . . I 

A két direktor összenézett és Décsi lemon-
dólag intett kezével : Azt, kedves igazgató, ur 
aligha tudná Ön megszerezni I De hát azért 
tessék, felirom a cimét 1 

Daróczi alezredes is felirt valamit egy szelet 
papirra, és azután felkiáltott : No és most 
lássuk a medvét ! 

Barna direktor egy büvészmester mozdula-
tával hirtelen egy plakátot bontott ki és a 
következő pillanatban két elragadtatott hang 
kiáltott fel egyszerre : Nyert ! Ott volt a nagy, 
a várvavórt nagy szenzáció : az első Buda-
pestre került Jackie Coogan-film ! 

Ki ez a Jackie Coogan ? ! New-York, Lon-
don és Páris rajongással ejti ki ezt a nevet, 
milliók csodálják, szeretik, dédelgetik. Ö a 
világ leghíresebb csodagyermeke. Filmszínész 
a kis Jackie, de a nyolcesztendős kis le-
génynek már palotája van, autója, komor-
nyikja, fellépését súlyos dollárokkal fizetik. 
Csodálatos, megfejthetetlen természeti tüne-
mény. Egy gyermekember, akinek még semmi 
tapasztalata nincsen az életről és mégis 
minden emberi indulatot meg tud játszani. 
Egyforma bravúrral érzékelteti a szomorúságot 
és a jókedvet, a burleszk szerepekben csak 
olyan pompás, mint a tragikus mozzanatok-
ban. Könnyet és mosolyt csal a nézők sze-
mébe, egy tudatos virtuóz káprázatos mes-
terségbeli tudósával. Külön irói kara és 
társulata van, amelyik csak neki és érte 
dolgozik. Mint egy megelevenedett Dickens-

regény, olyan egy Jackie Coogan-film. A 
gyermekromantika minden szépsége és bója 
benne van és éppen ezért nem csak a fel-
nőtteknek, hanem a gyermekeknek is kedves 
pajtása, szivükhöz nőtt kedvence lesz Jackie 
Coogan. Hogy némi fogalmat adjunk arról, 
hogy mit jelent a filmpiacon Jackie Coogan 
neve, annak jellemzésére csak annyit, hogy 
a Jackie-filmek árai a legmagasabbak. Drá-
gábbak a leghíresebb starok attrakciózus 
filmjeinél is és ennek magyarázata, hogy 
egyetlen filmnek sincsen olyan óriási és 
egyetemes közönsége, mint a Jackiénak. Mert 
egy-egy világhírű diva a közönségnek csak 
bizonyos réiegét érdekli, de Jackie mindenkit. 

A Fiacskám cimü dráma, amelynek fősze-
repét játssza szerencsés kézzel megépített 
szcenérium, mert kitűnő alkalmat ad ar a, 
hogy Jackie művészetének minden oldalét 
megcsillogtassa. A megrázó és könnyetfa-
kasztó jelenetek mellett egész sora van a 
derűs epizódoknak és a közönség ámulva és 
gyönyörködve fogja észrevenni, hogy milyen 
fölényesen játszik érzelmeivel ez a kis gyer-
mekművész. 

A rende7és teljesen tudatában annak, hogy 
milyen kivételes művészet szolgálatába sze-
gődött, mindent elkövetett, hogy Jackie sze-
mélyét olyan környezetben, művészi érzéssel 
megválasztott képekbe, kiváló színészek közé 
helyezze el, amelyek mindenképen méltók 
arra, hoay elsőrendű élménnyé avassák a 
filmet. Régi mesék hangulatai, drága szép 
romantikus emlékek hullanak a nézők lelkére, 
miközben pereg a film és nincs szem, amely 
szárazon maradna, nincsen fásultság, amely 
fel ne olvadna ebben a bűbájos játékban. 

Jackienek Budapestre vonulása a diadal 
és a siker utja lesz. . . ! Külön kiemeljük a 
szokatlanul Ízléses és művészi plakátot, amely 
az eredeti angol nyomán készült és egyik 
ékessége lesz a budapesti utcáknak. A kis 
Jackiét ábrázolja londoni utcaigyermek ruhá-
ban, amint nagy, ámuló szemeivel belenéz 
a világváros rémületes forgatagába, amelyben 
néki, az öklömnyi kis embernek, egyedül kelt 
megvívnia a létfenntartás borzalmas harcát. 

IViVI l ß A T Bpest, Teréz-körut 41. szám' 
W I U U M I Telefon : 71 62. 

J a n . 18—21. O r k á n é s Ca rmen . 
J a n . 22—24. G i n e t t e I é s II. rész együ t t 
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A New-York Herald szen-
zációs intervjuja Oriffith-tel 

Délelőtt tizenegy óra ! Pontosan érkezem, 
meri tudom, hogy Griffithnek, akárcsak az 
uralkouóknak, minden perce ki van számítva. 
A értesitőkártyán, melyen műtermébe meg-
hívott ezek a sorok ojvashatók : D. W. 
Griffith szívesen látja Önt, holnap délelőtt 
tizenegy órakor, egy negyedórás beszélgetésre. 
Hja, az idő pénz és ezt senki sem tudja 
annyira ér'ékelni, mint Griffith ; akinek, amint 
egy mozistatisztikus kiszámította, a munkaidő 
minden perce átlag száz dollárjába kerül. 
Ezért hát nem is vesztegetjük udvariaskodá-
sokkal az időt és rátérek a dolog lényegére. 

— Uram, min dolgozik most ? 
Elmosolyodik és azt feleli : 
— Csak megszületett és nem készülő mű-

veimről szoktam beszélni. Amig egy film nin-
csen teljesen befejezve, addig csak terv, 
amely lehet, hogy az utolsó pillanatban 
omlik össze. 

— Tehát beszéljünk a múltról. Melyik 
munkáját tartja a legsikerültebbnek. 

Griffith egy pillanatig gondolkoztk és az-
ulán válaszol csak : 

— Ha azt vizsgálom, hogy melyik az a 
munka, melyben művészi céljaimat, Ízlése-
met leginkább tudtam megvalósítani, habo-
zás nélkül felelhetem, hogy az Intolerance! 

— Hogy érti ezt mister Griffith? 
— Minden rendezőnek van valamilyen 

alaphangulata, művészi bitvallása, amely-
műveinél vezeti. Az enyém : a történet lelkét 
kihozni ! Ezt háromféleképen próbálom elérni -
a színészek játékával, a dekorációs elemek-
kel és a rendezés aprólékos, mindenre kiter-
jedő gondosságával. 

Ezt a filmszentháromságot az Intolerance-
ban valósítottam meg legtökéletesebben. Leg-
nagyobb sikferemnek tartom Harding elnök 
szavait, aki kijelentette, hogyha ez a filrrt 
a világháború előtt készül el, ugy egymaga 
meg tudta volna akadályozni ezt a rettenetes 
katasztrófát. Nékem külön örömöm, hogy az 
amerikai színművészetnek egy sereg jelesét 
sikerült ezen a filmemen tudásuk teljes fé-
nyében bemutatni. íme a nevek : Constance-
Talmadge, az amerikai filmszépségverseny 
győztese, Mea Marsh, akinek talentuma Lilian; 
Gishpvel vetekszik és Mildred Harris, Chap-
linnek tehetségben is méltó felesége. 

— Milyenek az európai sikerei mester ? 
— Örömmel állapithatom meg, hogy Európa 

filmpiacán Amerika vezet és a kontinens nagy 
városaiban legnagyobb tetszést aratott filmek 
között ott. szerepelnek az én filmjeim is. Leg-
utóbb Budapestről kaptam hirt. Az „Ut a bol-
dogság felé" nagy sikeréről. Most az Into-
lerance kerül ugyancsak Budapesten bemu-
tatóra. 

Az ügyelő csengetyüje megszólal, jelzi, hogy 
a felvételhez szükséges diszletezések meg-
történtek és Griffith bocsánatkérő mosollyal 
nyújt kezet. 

Részlet az INTOLERANCE cimü Griffith filmből 



S Z Í N H Á Z I É L E T 95 

Egy uj Gólem-film 
A Gólem megszületése 

Színmű 6 felvonásban 
Ha alapos vizsgálat tárgyává tennénk a 

mai ember lelki életét, kiderülne, hogy a 
huszadik század embere éppen annyira tele 
van a titokzatostól való rettegéssel, babonával 
borzongással, mint voltak középkorbeli ősei. 
A homályos, zeg-zugos utcák misztikuma még 
most is elevenen hat, a mágia és bűvészkedés 
csudái ma is érdekelnek mindenkit és a leg-
bölcsebb ember is vállat von bizonyos 
jelenségekknl szemben és azt mondja : Nem 
lehet tudni . . . hátha ! 

Az emberrel született ez az ősi ösztön, 
melyről Jack London olyan szellemesen 
mutatja ki, hogy tulajdonképpen még ős-
ember-korunkban idegeztük be magunkba 
és ezért kiirthatátlan, nagyon jellémzően 
nyilatkozik meg abban a nagy érdeklődésben, 
amellyel a közönség egy-egy okkultista színe-
zetű könyvet felkarol. A legnagyobb ilyen 
sikerek egyike a Mayrinck „Gólem" cimü 
regénye volt, amelyből annak 
idején Wegenerék egy hatal-
mas és gyönyörű filmet 
készíttetek. Ennek a filmnek 
rendkívüli sikere arra késztette 
Wegenert, hogy egy uj, az 
előbbinél tökéletesebb Gólem-
filmet készítsen, amelyben 
úgyszólván csak a7okat a 
sűrített érdekességeket viszi 
vászonra, amelyek a Gólem-
legendával kapcsolatban a 
közönség érdeklődését izgat-
ják és lebilincselik. 

A Gólem születése cimü film 
mindenekelőtt abban kiváló 
hogy a legenda regényes le-
vegőjét megrázó naturalizmus 
sal tudja elénk hozni. Prági 
legfestőibb és legfurcsábi 
gettó-részletei bontakoznak k 
árnyékkal és kísértettel, titok 
zatos, furcsa népekkel telt 
utcák, melyeknek népe félve 
leselkedik be a nagy boszor-
kány mesternek, Lőw rabbi-
nak a házába. Maga a csá-
szár is tudomást vesz a 
nagy tudósról és látni kívánja 

annak csodálatos alkotását, 
a Gólemet. És a gépember 
elindul útjára. Félelmetes és 
borzasztó szörnyeteg, melyet 
egy keblébe helyezett va-
rázsige mozgat. A császári 
palotában földrengés pusztít 
és a gettó kigyullad. Irtózatos 
és megdöbbentő látványosság. 
Emberek állati módra üvölte-
nek, öldösik egymást. Csak a 

gépember megy nyugodtan kárhozatos, bor-
zalmas utján. Ezrek halála jelzi az utat, 
amerre elhalad és senki sem tudja megállí-
tani végzetes útjában. És amire senki sem 
képes, azt megcselekszi egy árfatlan kis 
gyermek, akivel Gólem a.mezőn játszadozni 
kezd. Megtetszik neki a gépember mellére 
fűzött csillag és kíváncsian kihúzza azt 
onnan. És abban a pillanatban a nagy 
kolosszus élettelenül esik össze . . . 

Wegener, a legbámulatosabb színészek 
egyike, jól tudja, hogy még az ő nagysikerű 
pályáján is milyen nagy fordulópont volt a 
Gólem. És éppen ezért megértjük, hogy most, 
dicsőségének teljében újra visszatér oda és 
még egyszer meg akarta játszani ezt a párat-
lan és rendkívül bravúros szerepet. Nincs 
szó, amely eléggé méltóan hódolhatna 
ennek a színészi teljesítménynek. Félelmetes 
megdöbbentő, tökéletes ! 

Három nagy mozgóképszínházunk : a 
Royal-Apollo, Omnia és Helikon mutatják 
be egyidejűleg a Gólem születését, melynek 
sikere egészen bizonyos, hogy felül fosja múlni 
még az emlékezetes első Gólemsikert is. 

Wegener mint Gólem 
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Bimbula folytatja hőstetteit 
Cinette, a senki leányának harmadik és 

negyedik része a Kamarában 
Akik barátunknak Bimbulának és kis véden-

cének, a szülőitől elrabolt Ginettenek érdek-
feszítő történetét megnézték "a Kamarában, 
bizonyára alig várják mér, hogy a bonyodal-
mas és elmésen fordulatos regény folytatását, 
is megtudják. Kegyetlenek leszünk és nem 
-áruljuk el a részleteket, de valamit mégis csak 
meg kell mondanunk : Bimbula egyre jobban 
kibontakozik és minden rokonszenvünket és 
•elismerésünket megérdemli ez a kitűnő sötét-
bőrüszinész : Ä gyermekrabló Sakuninnal való 
harca ódát érdemelne. Sajnos Sakuninnak 
nincsen ilyen jó véleménye Bimbuláról és igy 
a legrémesebb helyzetekben kell hősünket 
•viszontlátnunk. De nem csak ő, hanem a 
regény valamennyi szereplői belekerülnek a 
ravaszul kieszelt csapdába. No, de azt mond-
tuk, hogy nem árutunk el semmit. Mert ebben 
a rendkívüli kalandortörténetben éppen az a 
szenzációs, hogy a meglepetések kifogyhatat-
lan tömegével, váratlan fordulatokkal kábítja 
el a nézőt. Ha kritikailag akarjuk méltatni 
Ginettet, ugy szívesen állapítjuk meg minden 
eddig látott kalandorregénnyel szemben azt 
az előnyét, hogy eszközeiben sokkal irodal-
mibb és gondosabb, mint elődei. 

A hősnő : Sandra Milowanoff óriási szere-
pének minden minden részletét gondosan ki-
dolgozta, egységbe foglalta, ugy, hogy ezáltal 
a történet nem szertehulló epizódok laza 
tömege, hanem egyetlen izgalmas ritmusba 
folyó regény. A rendező Louis Feuillade bá-
mulatos munkát végzett. Páris csavargóinak 
élete, a tengeri képek, a grófi kastély interiőr-
jei, az egzotikus vidékek festői felvétele, a 
csoportje/enetek erőteljessége, a kis epizód-
szerű részleteknek bájossága és az egész regé-
nyen végig húzódó kedves humor, amely kel-
lemesen enyhiti a drámai részek izgalmát 
nagy művészi érzékre és rendezői tudásra 
vallanak. Ginette, a senki leánya az első ka-
landorfilm, amely felemelkedik az irodalom 
színvonalára. 

Az Uránia reprisre tűzte ki 
a Szodoma és Oomorhát 

E héten dalra ihlet engem 
A Szodoma és Gomorha, 
Mit teljes egészében hoz ki 
Az Urániának műsora 1 

Ebből a tényből tisztén látom 
Hogy Pest milyen romlott lehet, 
Ha reprizben kell beadni néki 
Az erkölcsi intelmeket ! 

Avagy meglehet, hogy Kertész Miska 
E nagy érdeklődés oka, 
Mivel a csúf bünt direkt csábitó, 
Nagyszerű képekben hozza ! 

Lucy Dorrainért elkárhozni, 
Nem is lehet oly szörnyűség. 
És nem baj ha tűzeső hull ránk. 
Mikor a szivünk úgyis ég ! 

Várkonyi azért prédikál csak, 
Mivel a képet ismeri 
És tudja, hogy az ideálját, 
A végén mégis elveszi ! 

(Callidus) 

P A D I U I C M Erzsébet-körut és Dohány- u. 
w M r t l V I C I M sarok Tel.: József 1 2 9 - 5 4 

Jan . 1 8 - 2 1 - i g . 
Borgia Lukretia II es a fényes kisérö müsor 

J a n . 1 8 - 2 4 - i g . 
Mámoro- éjszaka* és Do>lárok és centek . 

A D I C I U T Budapest, VI., Izabel la-u tea 
V J m C Í V I 65. szám. Telef. 150 -87 . 

Jan . 1 8 - 2 1 - i g . 
Tettek embere és Éjjel 12 órakor 

Jan . 22—24-ig. 
Egy bú lös, a<i megdicsőü f és Nősül a cé j 

VII., Rottenblller-
Telefon : József Z—63. 

ODEON Budapest W L / L U I « utca. Te 
Jan . 18—21-ig. 

Borgia t u c M i a >1 és Falusi legény a v á r o s b j n 
Jan . 2 2 - 2 8 - i g . 

Ut a boldogság teié 

INTOLERANCE. 
Fenti 
cím a „Türelmetlenség"-et 
Jelenti 
S mert Griffith ez uj remekműve 
Igazán ritkítja párját, 
Jelenti a türelmetlenséget is, 
Amellyel várják. 

PHÖNIX VII. ker., Rákóczl-ut 68. szám 
Jan . 15—21-ig. 

lit a boldogság feli 
Jan . 22—24 ig. 

Egy bün tK aki megdicsőült 

T I I M H C D Budapest, Szondi-utca 11. sz, 
I U I M U C I X Telefon : 17^-27 . 

Jan . 19—21. Ut a bo ldogség felé. J an . 22 23 . 
Csendé le t Ar izonában é s Ko ldushe rcegnő . J an . 

24—25. Szodoma és Gomor rha II. r é sz . 
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Sámson feltámadt és meg-
ismétli a bibliai csodatételt 

Budapesten 
Ha tőlem kérdeznék meg, hogy milyen le-

gyen a Korda Sándor uj filmjének a Sámson 
és Delilának plakátja, ugy ait ajánlanám' 
hogy rajzolják meg Sámsont, amint az összes 
eddigi filmsikereket halomra dönti és ő maga 
•diadalmasan áll a romok felett. Mert a sajtóbe-
mutató után kialakult egyhangú vélemény sze-
rint ez a film végre szerencsésen megoldotta azt, 
hogy a látnivalók mellett nemcsak érdekes, ha-
nem szellemes szöveget is ad. Az eddigi szöve-
gek ugyanis többnyire beértékaz érdekességgel, 
az izgalmas meseszövéssel, több-kevesebb 
irodalmi ambícióval. De a humort, a nemes 
értelemben vett finom szatírát még csak meg 
sem próbálták, hanem ott, ahol mulattatni 
akartak, mindig a legerősebb bohózati trükök-
kei éitek. Bajos is elképzelni, hogy szavak 
nélkül, tisztán mozgással a beszéd elmés-
ségeit adhassuk vissza, mégis, a Sámson és 
Delilában ez tökéletesen sikerült és ebben 
kiváló érdeme van a szövegíró Vajda Ernő-
nek. Ennél kedvesebb és újból hangsúlyozom 
•elmésebb szövegkönyvet még nem írtak és 
kétségtelen, hogy a film rendezési szépségei 
és a színészek nagyszerű játéka mellett, kü-
lön önálló sikere lesz. Nincs az a francia 
vígjáték, amely ennél mulatságosabb és szó-
rakoztatóbb és amel-
lett mélyeben szántó 
lenne. 

A kulisszatitkok 
közül csak annyit 
árulunk még el egye-
lőre, hogy a film 
épikezési részeit a 
magyar Ferenczi 
Sándor tervezte és 
akkora feltűnést és 
meglepetést keltett 
velük, hogy egy 
amerikai pénzcso-
port ugy őt, mint 
Kordát nyomban 
meghívta Bécsből 
Berlinbe, ahol ezen-
túl saját nevük és 

vállalkozásukban 
filmeket készítenek. 

Ez a film azonban még egy nagy magyar 
tehetségnek a sikerét is jetenti és ez : Korda 
Mária, aki Delíla megjátszásával a legra-
gyogóbb nevek közé küzdötte fel magát. Noha 
már előbbi alakításaiban is kétségételenül 
előkelő jeleit adta tehetségének, ebben a sze-
repében szinte kirobbanó erővel, óriási len-
dülettel emelkedik játszóművészetének csú-
csára. Szenvedélyes kitörései, a modern és 
antik világ nőjének karakterisztikus és egyé-
nien érdekes meglátása és megjátszása, a 
csábítás ezernyi finoman megfigyelt és nagy-
szerűen visszaadott mozzanata, maradandó 
értékűvé teszik ezt az alakítását. 

A magyar tehetség diadala hogy a Szodoma 
és Gomorrha óriási sikere után egy ujabb ma-
gyar alkotás döngeti a siker kapuját, ame-
lyen kétségtelenül diadalmenetben is fog be-
vonulni. 

BELVÁROSBAN 
Egy szegény férj a kirakat előtt 
Rámutat egy női prémbunára : 
„Nem volt igaza Madáchnak. mert 
Ez „Az Ember tragédiája" ! 

(mihály) 

C Ç T M H 7 I Budapest, IV, Irányi Dánlel-
t O I - I V I V - K . 1 utca 21. Telefon : 118-33 
Jan . 1 8 -21 - i g . Közkívánatra Carmen (Chaplin-
nel) és Egy asszony, aki njindant ért 

Jan . 22—24-ig. 
Orkán és Fatty burleszk 

Jelenet a Samson es Defilabol 
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Föträros« N a g y m o z g ó Rakóc i ut 70 . 
Jan . 7 8 - 2 1 . Vöröskez tyü I. Jan . 2 2 - 2 4 . Vörös-
keztyü II. J an , 25 27. Othello é s a Sziv tö rvénye 

H C C T A Bpest, Erzsébet-körut 39. szám. 
V C O I « Telefon : József 26 - 39. 

J a n . 1 9 - 2 5 . 

Ju'alom eiy mi (iá dol'ár és Egy izga'mas 
éjszaka, s z e n z á c i ó s a m e r i k a i b u r l e s z k . 

Amerika szakított a francia 
politikával és bevonult a 

Renaissance Színházba 
Teljesen igazat adunk Amerikának, hogy 

megcsömörlött az európai politikától és hogy 
ezentúl csak művészi produktumait hajlandó 
a kontinensre küldeni. Egészen bizonyos, 
hogy ezen a téren osztatlan és nagy sikere 
lesz, különösen, ha még sok olyan kiváló 
filmet fog küldeni, mint a Csillagok (elé cimü 
Goldwyn mestermű, melyet most tűzött mű-
sorára a Renaissance. 

A „Csillagok felé", egy drága, megható 
történet, amely egy naiv, tisztalelkü leány-
kának kalandos útját irja le, melyet a szín-
házi világ útvesztőjében tesz meg a kórista 
leányságtól a . . . házasságig. Ez az ut azon-
ban ugyancsak veszélyes, sőt majdnem ha-
lálosan végzetes, mert a szinház primadon-
nája, aki felháborodva látja egy uj tehetség 
feltűnését, mindent elkövet hogy vetélytárs-
nőjét, aki nemcsak a színpadon, hanem a 
szerelemben is kellemetlen ellenfele lesz, 
elpusztítsa. Két nagyszerű színész : Mae 
Marsh és Herbert Rawlinson segítik diadalra 
a bűbájos filmet, melynek minden kis rész-
lete mesteri rendez.és nyomát viseli. 

A műsor másik nagy attrakciója a roman 

Jelenet a „Csillagok felé" cimü filmből 
Renaissance, Szinház 

Magyar-Osztrák film 

HELI0S-M0ZGÓ 
Jan . 1 9 - 2 1 . 

Vörös számum és Igazság 
Jan. 22 24. 

Csil laghullás és a kisé ö műsor 

E L t T E - M O Z G Ő , Bpest, Lipót körút 16. 
Jan . 21. Bárhe rcegnő . J an . 2 2 - 25 . Borgia 
Lukret ia II. Jan . 25—27. Melyik az igazi ? 

Részlet a . Kincses sziget" cimü 
Radius-filmből 

Renaissance 

tika színes világába vezet és a tengeri ka-
lózok életét, kalandos és vakmerő harcait 
és a rablott kincsek meseszerű sorsát viszi a 
nézők elé megragadó, hatalmasan felépítet-
képekben. A „Kincses sziget" nem ismeret-
len a könyvolvasó közönség előft, hiszen ez 
a világhírű angol regény úgyszólván az; 
összes nyelvekre le van fordítva és ma is-
százezernyi példányban forog közkézen. Mint 
filmregény még hatásosabb és lebilincselőbb. 
mint a könyvben, mert nincs az a nagy fantá-
ziájú olvasó, aki szebben és érdekesebben 
tudná elképzelni a regény izgalmas részle-
teit, mint ahogyan azok a vásznon meg-
jelennek. 
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Kemál 
A legnépszerűbb ember ma Pesten : Kemál pasa. Ő róla énekel kupiét Solti Hermin, 

Radó Sándor, minden bárban, kabaréban, vendéglőben ő róla énekelnek. Nem is egy, de 
két, sőt három szövege van a Kemálról szóló dalnak. A legismertebbnek Radó Sándor a 
szerzője, itt közöljük : 

é I. 
Olt, hol mindig olyan vitás a Dardanella, tás a Dardanella 
És hol egész extra formás a kard, a vella, más a kard, a 

vella 
Konstnntiná-poly most vidám 
Mint mi valánk hajdinán — Mechmed Ali Ben Rébach 
És meit a szultánnak van egy kis guszta hája és egy Musz-

tafája 
Venizelosz néked rossz — osz-posz nagy a bessz-hossz 

II. 
Hisztériás a háremben a Mári-Liszka, a sok oda-liszka 
Háremszer győztek eddig, oda is meg viszka, mindegyik 

oly biszka 
ó nézz le ránk — mert mint a fánk 
Oly édes vagy Musztafánk 
Mechmed Ali Ben Rebach 

És mert a görögöknek Athen Artemosz szük 
Van is arte miszük 
Oly rossz a kvártély s a kosz 
Osz-posz — nagv a bessz-hossz. 

III. 
Konstantinápolyt régen nevezték el Kónnak, Stantinápoly 

Kónnak 
Kónstantinálható már, hogy a görög trónnak lábai inognak, 
Mert ott a trón most nem rezón, 
Mert fuccs a dinnve szezon 
Mechmed Ali Ben Rombach 
Egy kissé belépiszkált a Musztafa Lőrinc — a Musztafa 

Lőrinc 
Slágzi neboch — eunoch 
Osz-posz, nagy a bessz-hossz. 

Refr . : 
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Manci nem akar színésznő lenni 
Regény 

Irta: SZENES BÉLA 
(3) Pólya Tibor rajzaival 

— Honnan ismerik a színészek Mancit ? 
— Honnan ? — bizonyára nem a Má-

tyás-templomból, hanem a színházból — 
hogyan is lehet ilyen feleslegeseket kér-
dezni? 

— Ha valaki olyan ideges, mint Ön, az 
ne irj.on regényt. 

— Ön az olvasó, elismerem : Önnek 
joga van bizonyos kérdéseket intézni hoz-
zám, de Ön olyanokat kérdez, hogy az 
ember minden haja szála az égnek mered. 

— Ne beszéljen mindig saját magáról. 
Regénye hősnőjéről beszéljen. Stepák Man-
ciről. És feleljen kérdéseimre. 

— Azt kérdezte : honnan ismerik a szí-
nészek Mancit? Hiszen valósággal közöt-
tük nőtt fel ! A déli nap, mikor kora ta-
vaszi napokon mosolyogva tekintett le a 
szinészekre, kik a színház udvarán pihen-
ték ki a délelőtti próbák fáradalmait, ott 
láthatta a néhány hónapos Manci bölcső-
jét is. A színészek imádták a kislányt és 
ha Stepákné nem tiltotta volna meg szi-
gorúan, agyonetették volna cszokoládéval, 
vagy vajaskenyérrel, esetleg szalámival 
vagy kolbásszal. Többek között a Kedves 
Szinház felejthetetlen emlékű nagy művé-
szének is kedvence volt a kislány. Történt 
egyszer, mikor a'mester délben megláto-
gatta a szinház udvarán a háromhónapos 
Stepák kisasszonyt, az nem törődve a 
csendre figyelmeztető táblákkal, torka sza-
kadtából bömbölni kezdett. „Ez aztán 
hang" — bólogatott elismeréssel a nagy 
művész — és a bölcsőhöz lépett, hogy 
álomba ringassa a kis primadonnát. Manci 
azonban nem ringott álomba, sőt : egyre 
vakmerőbben bömbölt. Szegény Mester, 
sehogy sem tudta, hogyan segithetne kis 

kedvencén, végül is hirtelen elhatározás-
sal egy jókora csivarcsutkát dugott Manci 
szájába. A kislány ettől aztán el is hall-
gatott, csaknem örökre, már kék és zöld 
volt, mire a szivart kihalászták torkából. 
Meg kell állapítani azonban, hogy hangja 
erejének cseppet sem ártott a szivarcsutka. 

„A hangja, a szeme, a mosolya, — meg-
lássa Stepákné: hires színésznő lesz be-
lőle!" — mondta egyszer a nagy művész 
a boldog anyának. A dátumot, melyen 
Manci bölcsője fölött e nevezetes jóslat el-
hangzott, Stepákné beirta a bibliába, egyéb 
családi feljegyzcsek közé. Aztán amint a 
kislány nőtt, szépült, egyre többen mon-
dogatták : „meglássák, színésznő lesz be-
lőle", nem csoda, ha a szegény, beteges 
asszony dátumonként, vagy este a ruha-
tárban, előadás alatt, ha a fáradság el-
nyomta, sokszor leánya eljövendő dicső-
ségéről álmodozott. Hercegnők álmait 
könnyű leírni, mi rendkívülit álmodhat 
egy elkényeztetett hercegnő ? — de ki vál-
lalkozik arra, hogy elmondja a nehéz 
prémek és selymes belépek súlya alatt 
megrokkant szegény ruhatárosné színes 
álmait ? Ezerféle illat áradt a vagyonokat 
érő kabátkákból, a rozoga karosszékben 
szundikáló fáradt asszonyt az illatszerek 
kábították, a selymek, bársonyok pré-nek 
egy messzi álomvilágba csalták. Gyönyö-
rűeket álmodott. Mindig arról, hogyan is 
lesz, ha már az ő Manciját ünneplik a 
Kedves Szinházban. És a lány dicsőségé-
nek fénye rásugárzik a szülőkre, kik 
hosszú éveken át becsületes munkával 
szolgálták a színházat. Álmában látta a 
hatalmas vezérigazgatót, annyi szinház 
nagyhatalmú urát, amint a premiér est-
jén odalép hozzá, a szegény ruhatárosné-
hoz és szívélyesen megrázza kezét,: „Ste-
pákné, gratulálok a lányához !" Es hal-
lotta a ruhatár előtt várakozó tömeg mo-
rajából kicsattanó lelkes szavakat, melyek 
egy újonnan,, feltűnt ragyogó tehetséget 
ünnepeltek. Ö pedig boldog könnyekkel 
szemében futkos ide-cdaa fogasok között, 
de csak régismerős vendégeknek fogja 
megsúgni: „Az én Mancim volt. Nem tet-
szett azonnal megismerni?" 

És amint multak az évek, nappal is 
egyre gyakrabban kisértett a régi álom : 
Manci hires színésznő lesz. A jó Isten, ki 
a tehetséget és szépséget osztogatja, annak 
teremtette. Hiszen még ötéves sem volt és 
máris megbámulták a népek. Ha a büffé-
ben rákönyökölt az asztalra, olyan volta 
cukrászsütemények között, mint valami 
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habos-cukros angyalka, a hírneves Ger-
beaud — (azelőtt Kugler) cég remeke. 

Kedves olvasó. Ön alszik vagy figyel ? 
— Folytassa, kérem. 
— Gondolkodom, miket is kell még el-

mondanom a gyermek Manóiról? Igen, 
tudom már, mit akarok mondani. 

Önt meg fogja lepni: Manci már kis 
gyermek korában sem szerette e színhá-
zat. Valami csökönyös ellenszenvvel né-
zett mindent, aminek csak valamilyen 
köze volt a színházhoz. Gyűlölettel nézte 
apja diszes mentéjét és édesanyja ruha-
tári gombostűit A díszletraktár és a kel-
léktár fantasztikus csodái nem érdekelték 
és a sötét né- ^ 
zőtér, melyben I fô 
délelőttönként 

kísértetiesen 
visszhangzott 

ki a takarító-
asszony cipői-
nek kopogása, 
félelemmel töl-
tötte el. Egy-
szer — akkor 
nyári szünet 
volt — mikor 
labdája az ud-
varról begu-
rult a színpad-
ra, a félhomály-
ban utat té-
vesztett, bele-
gabalyodott va-
lami kőtélbe, 
majd megbot-
lott és fejjel le-
felé bezuhant 
a sötét súgó-
lyukba. E nap-
tól kezdve hat 
ökörrel sem 
tudták volna a 
színpadra vonszolni. 

E főrendező ur egyszer megszólította 
Stepáknét : „Hozza be az irodába a kis-
lányát". Manci akkor ötéves volt. A szín-
ház uj darabra készült és Stepákné leg-
idősebb lánya, az öltöztetőnő már meg-
hozta a hirt, hogy a darabban egy ötéves 
grófkisasszony is szerepei. Ő mondta a fő-
rendező urnák, hogy e szerepre felesleges 
másutt keresni megfelelő kislányt, 
szebbet, alkalmasabbat, mint az ő kis Man-
cijük, ugy sem találnak. Az az egy leg-
alább bizonyos, hogy a sugó kislánya el-
bújhat mellette. Aztán meg, miért keres-
sen mindig egy ember, Stepákéknak is 
igen jól jönne az a pár korona fellépti-
díj Különben is a sugó kislánya már is-
kolába jár. Ha valaki névtelen levélben 
megírná az elemi iskola igazgatójának, 
hogy növendéke fel szokott lépni a Kedves 
Színház darabjaiban, szigorúan megbün-

Stepákné, gratulálok a lányához 

tetnék Ligetit. (Ligetinek hivták a súgót 
és Juliskának a lányát.) 

Mikor a főrendező ur megszólította, na-
gyot dobbant Stepákné szive. Az álmok 
Ígéretei korán megvalósulnak : Manci már 
gyermekkorában színpadra kerül, grófkis-
asszonyt fog játszani, gyönyörű kis szo-
bácskában. (Ha a darab lekerül a műsor-
ról : a ruha, cipő és harisnya, amit a szín-
ház készíttetett, Mancié lesz. Sugó Julis 
már két éve a szinház pénzén öltözködik.) 

Az irodai próba nagyszerűen sikerült. 
Manci bátran és csengő hangon mondta 
el a két rövid mondatot, melyet a darab-
ban a kis grófkisasszony szigorú nagyapjá-

hoz, az öreg 
grófhoz intéz 
(ettől lágyul 
meg a zord főúr 
szive a III. fel-
vonás végén). 
Ligeti, a sugó, 
bánatosan vette 

tudomásul, 
hogy Juliskája 
művészi pálya-
futásának egye-
lőre befellegzett. 
Stepákné bol-
dog volt, Ste-
pák, valamint 
a család többi 
tagjai szintén. 
Családi tanács-
kozások során 

felmerült a 
terv : ha Manci 
fellépése sike-
rül. akkor Ste-
pákné jutalom-
képen kérni 
fogja az igazga-
tóságtól, hogy 
a sarokruha-

tárból helyezzék végre a középsőbe. 

Stepákné a Kedves Szinház másodeme-
leti ruhatárában kezdte működését. Ot évig 
kínlódott ott, mig az első emeletre jutha-
tott. A földszint a protekciósoké volt, 
Stepákné éveken át reménytelenül vágyó-
dott a földszint után és amikor végre 
nagynehezen lejutott oda, abban sem volt 
köszönet. A. sarokruhatár vendégeinek zöme 
az olcsóbb jegyek közönsége, jó borravaló, 
előkészitési dij nem néz ki belőlük. Ste-
pákné bizott abban, hogy Manci nagy si-
kere átsegíti őt a jövedelmezőbb középső 
ruhatárba. Istenem, husz év alatt mi min-
dennek t-ell történnie, mig egy ruhatárosná 
a második emeletről lejuthat a kívánt ruha-
tárba. Mire az ember eléri, megöregszik 
és már a többiek irigykedésének sem tud 
igazán örülni. 

Manci várvavárt első fellépéséhez mé* 
más reménységek is fűződtek, a család 

Pólya rajza 
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többi tagjainak is volt egy-egy titkos vá-
gyuk, melynek teljesülését Manci sikeréből 
várták. 

Mind e reménységek halomra zuhantak 
a főpróba délelőttjén. Mikor Manci a szin-
padra lépett, valami moraj futott végig a 
nézőtéren, ez a zúgás megfagyasztotta a 
vért ereiben. A sugólyukból vésztjóslóan 
nézett rá a sugó és odalenn a nézőtéren 
a hullámzó fejek, mintha valami szörnye-
teg mozdult volna meg ott a sugólyukon tul 
a sötétben, egy ezerszemű, százszáju rém, 
mely nekikészült, hogy a következő pilla-
natban ham ham bekapja azt a kislányt, 
ki a szinpadra merészkedett. 

Manci sikoltva menekült aszinfalakmögé. 
A bemutató estéjén pedig már a sugó 

kislánya játszotta a grófkisasszonyt, ki 
néhány kedves szóval megszeliditi a zord 
nagyapát. 

Mancit büntetésből félnapra az asztal-
lábához kötötték, de ezzel csak azt érték 
el, hogy e naptól kezdve még jobban gyű-
lölte a színházat. 

— Bizonyára nem volt tehetsége a szín-
játszáshoz. 

— Téved. Az ovodában egyetlen gyer-
mek sem tudott több verset és ugy énekelt, 
hogy ezt még egy harmadik elemista is 
megirigyelhette volna. És évekkel később, 
mint a Vadász-utcai polgári lányiskola 
legszorgalmasabb és legszebb növendéke 
a tízórai szünetek alatt olyan tökéletesen 
utánozta s kézimunka-kisasszonyt, hogy 
a lányok halálra kacagták magukat rajta. 
Feltétlenül tehetséges volt. 

— És szép is? 
— Feltűnő szépség, — kérem, nem akarja 

elhinni? Esténként, ha a színház büfféjé-
ben segített nővérének, az urak kétszer 
annyi szendvicset fogyasztottak, mint egyéb-
kor. Megjegyzem, énekelni is tudott. Nem 
egy primadonna járt volna jól a hangjával. 

Olyan \olt , mint valami habos-cukros angyalka 

. . . bezuhant s sugTólyukba . . . 

— Hát akkor miért nem akart színésznő 
lenni ? 

— Ha megeng-edi, erre a kérdésre, e r e-
gény folyamán kissé részletesebben fogok 
felelni. 

2. 
Kezdjük azzal, mivel más regényírók vé-

gezni szokták : Manci kezét megkérte, an-
nak rendje és módja szerint a Kedves 
Szinház tehetséges ifjú művésze, Tibor 
Jenő. 

(A művész a valóságban se nem Tibor, 
se nem Jenő, de nevezzük így, mert még 
ma is él, bár akkor Mancinak azt mondta : 
ha nem lesz a felesége, ezt nem fogja túl-
élni.) 

Persze annak, hogy Tibor Jenő, a már 
akkor is népszerű színművész megkérte 
Stepák Manci büfféskisasszony kezét, előz-
ményei voltak. 

(Folyt, köv.) 

SALAMON. A TŐZSDE TUDÓS. 
Amióta az összes fixfizetésü alkalma-
zottaknak a tőzsde lett a kenyere, 
azóta a színészek is erősen rávetették 
magukat a hosszra és besszre. Ban-
károk és színészek mindig jóbarátság-
ban állottak egymással, könnyű tehá 
némi kis összeköttetéssel jó tippet 
szerezni. Azok között, akik nem 

tőzsdéznek, eddig Salamon Béla volt a legállhatatosabb. 
Nem tőzsdézett. Nem azért, mintha lett volna rá pénze — 
de mégse. A napokban azonban nagy eset történt. Sa la 
monnak, életében először, együtt volt az első százezer 
koronája. Nem tudta, mihez kezdjen vele. Valaki az i 
ajánlotta néki, hogy vegye meg a keleti pályaudvart — de 

' ez nem tetszett Salamonnnk. mert ott nagy a rumli. Végre 
elhatározta, hogy tőzsdézni fog. Igen ám, de hol vegyen 
hamar valami jó tippet ? A New-York kávéház bejára tánés 
meglátta Fehér Gyulát, aki közismert arról, h o g y — s e m m i 
üzleti érzéke nincs. 

— Te, komám, van százezer koronám, szeretnék kezdeni 
vele valamit. Mit csináljak ? 

— Vég-v szalámitl — volt a felelet. 
— Rohanok, máris veszek ! — és fogta a kalapját-

' kabátját , indult k'felé. 
A bejáratnál ijedt arccal visszafordult I 
— Milyet vegyek, télit, vagy nyárit ? 
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S z ő k e S z a k á l l , H a r m a t h Imre, 
Békeffy é s Zágon tréfái a Palace 

uj műsorán 
A Palace-Kabaré hétfőn bemutatott uj mű-

sorában a magyar kabaré-irók legjobbjait 
juttatja szóhoz. Ujváry Ferenc igazgató ezzel 
az uj műsorral már teljesen megvatósitotta 
programmját : tökéletes, irodalmi zamatu, de 
mindvégig kedélyes és mulattató kabarémű-
vészetet nyújtva közönségének. Nem volna 
igazságos elhallgatni, hogy céljának elérését 
elsősorban annak a nagyszerű szinészgórdá-
nak köszönheti, amely az igazgató körül 
csoportosulva tudása és talentuma legjavával 
tette ilyen rövid idő alatt népszerűvé a 
Palace-Kabarét. 

Az uj műsor főképpen kitűnő tréfákra fek-
teti a fősúlyt. Szőke Szakáll „Erigy az ágyba !" 
cimen irt hallatlanul vidám tréfát, amely pa-
zar ötleteivel és frappáns fordulataival felül-
múlja a hires „Vonósnégyest." Egy szerencsés 
betörőről szól a kis darab, (Salamon Béla 
játssza ezt a szerepet) aki betör egy idegor-
vos rendelőjébe. Bér ugy számította ki az 
idejét, hogy ne lepjék meg, mégis ráront egy 
hölgy, aki abban a hlszemben, hogy doktor-
ral áll szemben, heves szemrehányásokkal 
illeti, mondván, hogy elkábította a lányát. 
Közben betegek érkeznek, akik mind orvos-
nak nézik a betörőt és Salamon egyre-másra 
rendel az orvos helyett. A paciensek legna-
gyobb részét "ágyba küldi. Egy tucat külön-
böző nevettető helyzetkomikum után, amely-
ben résztvett az orvos barátnője is, haza ér-
kezik a doktor lázasan, betegen. Helyettesse 
neki is azt mondja : Erigy az ágyba 1 — mert 
ő csak ezt a receptet ismeri. Mindenféle 
furcsa bonyodalom után természetesen végül 
is közmegelégedésre döl el a komikus szi-
tuáció. Megfosztanók az olvasót egy csomó 
kellemes meglepetéstől, ha elmondanánk 
mindazokat a fordulatokat, amelyek a dara-
bon végigvonulnak. Talán el is veszne dió-
héjban elmondva a darab igazi zamatja, 
amelyet a számos ötlet és vicc valamint a 
szereplők minden dicséretet megérdemlő jó-
téka tesz kiválóvá. Az „Erigy az ágyba !" 
című tréfát nem szabad elmondani, azt 
látni kell. 

Salamon Bélán kivül a nagyvonalú Fritz 
Ödön, Ujváry Ferenc és Fekete Etel játsza-
nak a tréfában hatalmas sikerrel. Haraszthy 
Mici játssza a női főszerepet a szokott, ki-
tűnően diszponált ösztönös művészetével. 

M Ű H E L Y I S K O L A 
a Belvárosi Színház épüle-
tében . Prospektus ingyen. 

TANSZAKOK : I. Ötvösség-. 2. Börműsesség . 3. Tex-
til (pl. batik, cs ipke , l ámpaernyő , baba). 4 . Szőnyeg-
es gobe l inszövés . 5. Porcel lán- é s üvegfes tés , 
ö . Könyvkötészet . 7. Grafika. 8 . Rajz é s te rvezés . 

f t r o t z e 

ADLER siûcs, VI.. Kiráiy-utco 94. 
Szürke rókák, alaska rókák, szőrmekabátok 
o '—• a legjutányosabb árban = <=a 

S ^ Œ S & C 

^ e N C I E K T E P f c ^ ' 

„Izabella" gepkötöde 
Szondy-utca 50. Felsőerdősor sa roll. 

ERFI INGER 
frakk, piké ét szegélyes 

iUbács és Pásztor 
IBr esi. Egyetem u. 11 

gr.Mrolyl palotára! iicaben 

NAPONTA 

Ö T Ó R A I TEA 
ELSŐRENDŰ SZALONZENÉVEL 

CONFISERIE FARMER 
VI., ANDRÁSSy-UT 61. SZ. 
TELEFON 78—29. 

HARISNYA FEJELÉsEK, uj harisnyák legelsórena" 
anyagból, selyemharisnya szemfelszedése. Kai-át-
kötés, jumper, ruha, gyapjú vagy selyemből úgy-
szintén horkolás legdivato-^ahhan. Kötődé. Sas-u. 12. 

BABICZ 
és BUK A 

hölgy fodrászok 

HENNE hajfestés 
minden színben 

BudaDest. Király-utca 73. 

J u m p e r és r u h a h o r g o l ó 
tanfolyam, Krisztina-körut 10.111/39. Délután 

WAITH JUH M ! I 
M Ű T É R M t B E N | 
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A „Két gentleman" amerikai burleszk, 
Harmath Imre kitűnő tollából. Két csirkefogó 
szerepel benne, akik vacsorára bivják az 
imádott hölgyet lakásukra, ahol olyan sze-
génység van, hogy csak festett butoi okat talál 
a vendég. Enni se tudnak neki adni, sőt 
végül ők kapnak a nőtől szerény vacsorát. 
Ferenczy Károly és Ujváry Lajos játsszák a 
két gentlemant, kiforrott humoruk legpompá-
sabb színeivel ruházva fel a két szerepet. 
A lány, szerepében Balogh Juci tesz tanú-
ságot szépen fejlődő tehetségéről. 

Harmathnak egy „vigoperája" is szerepel 
a műsoron. Kétfelvonásos és három star 
játszik benne : Antal Erzsi, Boross Géza és 
Ujváry. A közönség nagyszerűen mulat a 
ragyogó darabon és ötletesen összeállított 
muzsikáján. 

Békeffy László saját tréfájában lép fel, egy 
szellemes valódi Békeffy-tréfában. Minden 
szavával és gesztusával harsogó derültséget 
kelt. Partnerei Balogh Juci és Várnai. 

Zágon István tréfájának „Tüdő ur" a címe 
és Salamon Bélának juttat nagyszerű szere-
pet. Ujváry Ferenc és Várnaival játsszák a 
darabot, amelynél az első szótól az utolsóig 
nem szünetel a kacagás. 

A kiváló darabok között nagyszerű szólók 
foglalnak helyet a Palace uj műsoréban. 
Antal Erzsi két dalt énekel, egy szeriőzt, 
amelynek Rózsika a cime és a „Chanson 
d'amour"-t, egy pajzán vidám dalt. A kitűnő 
művésznő finom és diszkrét előadását és 
csengő hangját esténként zajoá tapsokkal 
ünneplik. 

Krajnik Mária szép hangján Somlyó Zol-
tán „Petőfi" költeményét énekli. A népszerű 
Ferenczy Károly két sanzonja (egyik komoly, 
másik vidám) hatalmas sikert arat. Címei : 
„A demarkáción tul" és „Garçon szoba". 

Boross Géza, a budapesti publikum leg-
kedvesebb kupiéénekese „Nyílik vagy nem 
nyílik?" címen a Fővárosi Operettszínház nyitá-
sáról és annak következményéről, a megnyitó 
operettről dalol. Másik kupléja is színházi 
tárgyú, cime : „Operaház". Mindkettőnek elő-
adásét frenetikus tetszés kiséri. Ujváry Fe-
renc „Vallomás" cimen énekel a tőle meg-
szokott sarm-mal és artisztikus előadással. 

A magánszámok kulturált muzsikáját ez-
úttal is Hetényi-Heidelberg Albert szerezte, 
aki az előadókat tökéletesen kiséri. 

Rövid beszámolónkat a Palace műsoráról 
azzal a jóslattal végezzük, hogy a kedvelt 
kabaré igazgatósága ezzel a repertoárral 
egyelőre elvetette a gondját az uj műsornak, 
mert ez a rekordműsor az előadás számá-
ban is rekordot fog elérni. 

SELYEM { SZALAG FŐÜZLET : - MQRQMBlfflM 

SZÖVET fttOSÖÁRÚ FIÓKÜZLETEK: H.CALV1N-TÓI. 

c s i p k e awnpiQÓHi WUÖKßü!Hff5L UŐ-UTTA 32. 
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Tánc- és sportoláshoz 
PESSL-fé le 

tartós hajhullámoh 
nélkülözhetetlenek. 

Mosás után hónapokig- is tartós. M.fsir.udjarinői fodrász 
Budapest, IV, Váci-utca T9. szám. 

Belvárosi selyemvásar 
Bpett, IV, Ferenciek-tere 4. Irányi-utca saroK 

25°/0 
a napiáron alul crêpe de chine, jupon, crêpe 
Georgette, Liberty, satin, grenadin, cüarmeuse 

a z összes b á l i s z í n e k b e n , 

T r i c o t s e l y m e k 
minden létező színekben. 

Nagy választék mintázott árudban. 

Prizmás és színházi látcsöveit. 
Fényképezőgépek R A D Ó 

V é t e l - e l a d á s . E g y e t e m - t é r 5 . 

I Kálazdy NÖYérek «. 
I Budapest, IV. kerület, Apponyl-tér 1. szánt. 
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A műkedvelő 
Alig telt el néhány hét felhívásunk óta, 

amely a magyar műkedvelők csoportosítását 
tűzte ki céljának : a műkedvelő társaságok 
csoportosan jelentkeznek, hogy részt kérjenek 
a meginduló nagyszabású programmból. így 
nem sokára már azt a szervező értekezletet 
is összehívhatjuk, ahol az egyes társaságok 
kiküldötteinek részvételével a legközelebbi 
teendőket megbeszéljük. 

A legújabb postával a következő csatlako-
zási bejelentéseket kaptuk : Debreceni „Egyet-
értés" Önképző dal- és zeneegylet. Szentgott-
hárdi műkedvelők, Báttaszéki műkedvelők, 
Kutasi ifjúság műkedvelői. Kunszentmártoni 
iparos és kereskedő ifjak önképzőköre, a Bu-
dapesti Angyalföldi keresztény szocialista 
párt műkedvelő gárdája, Budai katholikus 
legényegyesület, Barcsi dalkör, Battonyai at-
létikai club, Hóvirág társaság, Remény mű-
kedvelő társaság, Jóbarátok köre, Carnevál 
társaság, A fővárosi kerékpáregylel vigalmi 
bizottsága. 

* 

Megható ünnepség volt január 10-én az 
Aréna-kávéház szuterén helyiségében, ahol 
egy nemeslelkü emberbarát, Mitler Ignác ká-
vé« jóvoltából negyven gyermek kapott ru-
hát és tíz szegény gyermek cipőt. Az ünnep-
ségen Szierényi Bertalan és gelsei Biró Zol-
tán mondtak beszédet, a gyermekek nevében 
is hálás köszönetüket fejezve ki ritka szép 
nobilitásáért a jótékony Mitler Ignácnak. * 

A kedélyes Ifjak Műkedvelő Gárdá ja 
1923 január hó 
13-án rendezte 
első tánccal egy-
bekötött kabaré 
estélyétaz Aréna 
kávéház szuterén 
helyiségében. A 
műsor kiemel-
kedő száma. Szi-
lagyi Mátyás mű-
vészi ének elő-
adása volt. Bánk 
bánból és Car-
menbői énekelt 

részleteket a fiatal műkedvelő és kelle-
mes baritonjával szép sikert aratott. A gárda 
működéséről, azt hisszük, a jövőben majd bő-
vebben és gyakrabban adhatunk hirt, annál 
is inkább, mert néhány tagja már ma is ki ' 
tünően megállja helyét. 

CSIPKÉK-FÁTYOLOK 
N Ó OMIT KÖU5NL£CES5ÉCEX. 

i s rUGCONNCU. 

T E L U S - W . 

" K O O O M I V - U T C A J O I D Û J J O N 1 

Révay-u. 18. KIS KOMÉDIA Tel 14-22 
M<ntahAza8S4g é s Ihr K einer, Rott és Steinhardt 

a főszerepekben. Kezdete pontban 7"« órakor 

Nem lesz lyuKas 
nöl-, férfi- , gyermek-

h a r i s n y á j a és k e z l y ü j e 
mert minőségben a l e g j o b b a t , 
árban a l e g o l o a ő b b a t nyú j t j a 

S C H M I D E K ÉS B A R N A 
kizárólagos harisnya- és keztyü külön-
legességek áruháza 

Budapest, Ulli,, Rákóczi ut 57/a. (LuM-palota) 

Harisnyák minden létező cipő-színben. 
VIKTORIA : NETTER 

l a K á s t a k a r l t á s i v á l l a l a t 
Bpest, VI, VerSsmarty-u 41. Telefon : 6 4 - 3 2 

Fa-Fo fngelő 
Prak t ikus 1 - U j ! 
Egyedül i ké sz í t ő j e : 

Falus és Fodor, IV, Hajó-u. 12-14. 

és kötött jumper, ruhakülön-
legességek hozott anyagból is 
VI., Gr. Zichy Jenő-u. 39 H/3. 

Megnyilt a 

TAVASZ DIVAIARUHAZ 
Muzeumkörut 2.(a réQl Nemzeti Sz ínház Myéii) 

Nagy válasz tékban kapha tó : 
Vászon. siffon, zefir, férfi- és nöi-
divatszövetek, selyme*, férfi- és nöi-

fehérnemiiek, harisnyák. 
Tulajdonosok: Barta. Ungár és László. 

Mindenféle könyvújdonságok, kották és 
színdarabok kaphatók a Színházi Élet 
boltjában, VII., Erzsébet-körut 29. sz. 

Lohr Mária - Kronfusz VegytUztitó f kelmefestő 
„Gyár é> központ: Vili., Barou-utca 65. — Telefon 2—37.. 
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D I V A T R E V U 

A primadonna harisnyája 
Egy hires francia operettben éneklik a mér 

népszerűvé vált nótát a karcsú női lábról : 
A láb, a láb, a döntő. 
A lábnak élek, 
A láb a lélek. 
A láb a fő. 
Oh, hogy kábit a szép harisnya rajta . . . 
Oh, hogy csábit varázsa amennyi fajta . . . 
így hangzik a lábnóta, amelyet esténkint 

hatalmas tapsokkal honorál a közönség, nem-
csak azért, mivel a zene kitűnő és dal tárgya 
valóban szimpatikusnak mondható, hanem 
azért is, mert a szövegben foglaltak fedik a 
férfivilág általános véleményét. Csakugyan, 
nincs kedveltebb és bódítóbb toilettdarab a 
harisnyánál, a női harisnyánál, amely felé a 
Don Juánok epekedő pillantása és izzó sóhaj-
tása száll. A harisnya varázsa ellenállhatat-
lan, amit az is bizonyíthat, hogy a hölgyek 
erre a cikkre mindennél többet adnak és 
különösen kultuszt űznek belőle a művész-
nők, akik pedig elismerten irányitói az öltöz-
ködés művészetének. 

Hogy pedig az öltözködés művészet és 
különösen művészet rejlik a speciális harisnya' 
öltözködésben, az kétségen felül áll. Tessék 
csak megfigyelni, mennyi finom disztinkció, 
mennyi egyéniség ütközik ki a divatnő gar-
derob-titkaiból, amint más más ruhájához 
és cipőjéhez más más anyagú és szinü ha-
risnyát választ ki. Természetesen ehhez nem 
elég izlés és sikk, ehhez elsősorban egy meg-
bízható harisnyaszalon kell, ahol ebben a 
genre-ben a legnagyobb választék várja a 
vevőt ; aki, ha történetesen primadonna, ala-
posan ki is veszi a részét a válogatás jogá-
ból. Ilyen kitűnő hirnevü cég például a Nádas 
Jenő-féle, a Deák Ferenc-utca 23. szám alatt, 
ahol a legszebb és legjobb harisnyakülön-
legességek kaphatók a legolcsóbb áron. 
Nádas, a pesti híres színésznők szállítója, így 
nem csoda, hogy árui a közönség legszéle-
sebb rétegeiben ismertek, és nagy népszerű-
ségnek örvendenek. A Nádas-féle harisnyára 
csakugyan ráillik a francia operett sláger-
Száma : 

Oh, hogy csábit, varázsa annyi fajta ! Aki 
nem hiszi, próbálja meg. 

Ezüsf evő készletek 

3YLŰVÉS3Í 

Tapéták — Szövetek 

Sieôurgevnél 
Sîpponyi-têv 1. 

TÓTH JUCI 
női kalapkülönlegességel 

IV.Veres Pálné-n.iZ.II.em. 

OR. PROPPER Ö D Ö N 
VII,, RAkóczI-ut 14. Telefon: József 1 2 9 - 8 8 . 1 

ORVOSI KOZMETIKAI INTÉZETE 
S z é p s é g h i b á k e l távol í tása . Orvos i kozmet ika . Bír- I 
g y ó g y á s z a t . F é n y k e z e l é s e k . Spec i f ikus e l j á r á sok . 

P T — g ^ g a w i i n w idin lin I il IIIIWIHUH M wi I ni n •niiii iiawmtiwrTrnTri« 

m n d e n N Ő W J A 
a izczpség^Jg íaz i 
óffipóég pedig o ö k 
c ù t a n a p u d c p 
ficoznáWó alraf 

érhető el. 
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Farsang a Bluzotthonban 
A farsangi tánc- és estélyszezon erős len-

dületet ad a divatnak is, amely a hölgyek 
nagy örömére ebben az időszakban leg-
szebb virágzását éli ki. Tapasztalható ez 
mindenekelőtt a főváros egyik legelső divat-
szalonjában, a Király-utca 23. szám alatti 
Bluzotthonban, ahol naponta a divatdámák 
egész tömege rendeli meg a szebbnél-szebb 
blúzokat, pongyolákat, jumpereket. Ami nem 
is csoda, ha meggondoljuk, hogy a Bluz-
otthon villámgyorsan halad előre a népsze-
rűség utján és ugy modellujdonságainak anya-
gában, mint kidolgozásában állandóan ere-
detibb és újszerűbb lesz. Ennek köszönhető, 
hogy a művészi világ kitűnőségei ma mér 
csaknem itt szerzik be toilettcikkeiket és a 
pesti premiérek közönsége nem is tudja, 
hogy néha egy színpadi ruha megtapsolásá-
nál a Bluzotthon kreálási készségének szol-
gál zajos elismeréssel. 

Coboly- és nerz-murmota stb. jutányosán 
Breitfeld szűcsnél, IV., Váci-utca 10. 

Plank Bella táncmester, VII., Király-utca 
30. Különórák. Zártkörű csoportok. 

Művészi fényképek ! Kecskeméti-utca 19, 
Strelisky fiók-műintézet. Telefon : J. 48—78. 

bvwI^-X&iîMîJ^-ô̂ -uitíĉ cĵ u 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű R.-T. 
e hó 16 án tartott rendkívüli közgyűlése el-
fogadta az igazgatóság javastatát, mely szerint 
a társaság alaptőkéje 400 drb uj részvény 
kibocsátása által 200 millióról 280 millió 
koronára emeltessék fel. Ezt az ujabbi tőke-
emelést a termelés nagyfokú növekedése, 
valamiat az általános értékviszonyokban be-
állott nagy eltolódás tette indokolttá. Az uj 
kibocsátás eredménye folyó beruházásokra 
és bankhitelek törlesztésére fog fordíttatni. 

Az uj részvényak 4000 K ás árfolyamon 
átvehetők, m. p. 5 régi részvény után 2 uj. 
A be nem osztható 10240 drb. szabadkézből 
fog eladatni.. Az elővételi jog január hó 
27-ikéig bezárólag gyakorolható. 

^ f l / f ujdonságoü 
Lyoni s e l y e m á r u h á z Goldberger és Garai 
IV, Koronaherceg-utca 16. Teleion : 176-85. 

Z O N G O R A ÉS P I A N I N Ó 
u j és haszná l t ; javi tás és hango-
lás szakszerű j u t á n y o s á r b a n : 

VU R*koczi m 19. S7ám 
Telefon : József 121—04. DSHMAL 

Special is ta 
mode rn 

m ű « é i i i 
h a j m u n k á k b a n 

H E N N A 
hajfcsiesben, 
hajszôkitêsben 

kozmetika, 
§ l p manikűr , f ehé r 

é s színes parókák 
kölcsönzése . 

Speciail.ta pedikür 
fagrkez'iés Frost 

Behandlung) 
SZLOVÁK, I«. VdCl-u. 1 -3 . Bejárat T ü r r István a. 8 félem. 

ARISNYA 
I minden 
I olpö-
! 8ziaben 

LUKÁCS és PÁSZTOR 
ludapmt, IV., Egyetam-utca I f . 
(Irát Káraiul-palotával »iámban) 

A .1 EARSANGI OCCASIO MEGKEZDŐDÖTT! 
1 n lOlltÉS IÏM17,v' Kanin,er,nayer

 íáre ly-u. 2 Cnli/um óp rim/pt MlöDleoesséoek árnitázáiian-
Ul UüL (Szervita t emplom közelében) UÖl Julii UU ü/llVűI" Leszá l l í to t t á r a k ! t 

|H A RISI U V A , . . . . H O R V Á T H ÉS H O R V Á T H 1 
I l l N minden cipöszinben Budapest, vili, Jézsef-mrut 2S | 

Zománcedény, háztartási és konyhafelszerelésl 
C i k k e k l o « o b b b 'róúlás i forrása, nállodai L Á S Z L Ó K Á L M Á N < 6 g i » â S és vendéglői edények nagy válaaxtékban Budapest, Klrály-u.76. Király Színházzal izembss 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-

tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéz-
iratokat, rajzokat nem adunk vissza s azok 
megőrzésére nem vállalkozunk.) 

B. Valéria, Szeged. I.Cime Dahlem, Park' 
Strasse 76. 2. Cime: Vígszínház. 3. Mél-
tóztassék RózsahejtTi Kálmán iskolájához 
fordulni. Cime : VIII., Népszinház-u. 22. — 
V. Győző. Ha érez magában tehetséget és 
ezt hozzáértő egyének is elismerik, pró-
bálja megtenni az első kísérleti utat. Le-
het, hogy sikerülni fo?. — Kíváncsi elő-
fizető 1. Nőtlen. 2 . Nádor Jenő nős, a má-
sik művész nem. — Thália. 1. Négy kö-
zépiskoláról szóló bizonyítvány. A tandíj 
200 K tói feljebb. 2. 2 évig. 3, Igen, lehet. 
— W. Zs. Zomb'»r. Postára tettük. — Sz. 
J. Mátészalka. Tessék Rózsahegyi iskolá-
jához fordulni. — Habiüé. Baróti József, 
a Belvárosi Szinház főrendezője 1887-ben 
született, Felsőbakonypusztán. Reáliskolai 
tanulmányai után szinészakadémiát vég-
zett. Működött Kolozsvárt, Szegeden, Ka-
posvárott. A világháború alatt főhadnagyi 
rangot nyert, többször sebesült meg és 
Szibériából a hadifogságból 1918-ban szö-
kött haza. 1922 szeptemberben a Belvárosi 
Színházhoz szerződött. — Tavasz és sze-
relem. C ak tintával irt levelekre szoktunk 
válaszolni. — E. György. 1. 2 évvel ezelőtt. 

B u d a c e s t i l ftintapince R t . 
(Budapes t -Kőbánya . 

Kiváló mioóspyö 

1 

Tele fon . : Jiiasef 122-10.) 

\ M M 
mindenütt k a p h a t ó k ! 

/ Farsangi selyem- és \ 
fémkelme, brokat-
kiilönlegességek 

SELYEM-
ÁRUHAZ BRISTOL 

KLEIN, RONA ES TARSA 
B p e s t , IV, K o r o n a h e r c e g u t c a 16. 
( S z a p á r y - u d v a r ) . T e l e f o n : 5 3 - 7 9 

A n a p i á r n á l s o k k a l o l c s ó b b a n I 
\ E l ő z é k e n y k i s z o l g á l á s I 

KASZÁS T I V A D A R 
Erzsébet-körűt 5. szám. 

Legfinomabb saját Készít-
menyü cipők rabtára 

Mértek szerinti rendelések 

Mindennemű 

bőrkiütések és fertőző 
bőrbetegségek ellen 

használjon 

BERGER-

hátrányszappont 
valamint a közismert egyéb gyógy-
szappankészítmény eil, u. m. : 

borax-, lanolin-, gyermek-, kén-, 
tannin-, lysol- Sil). 

A valódiságot 
igazol ja 

a fácska védjegy 
és cégaláírás 

Kapható mindenütt 
G. Hell & Comp. A. G., Troppau. 

Nagybani főraktár: 

Holczer Emil Zoltán 
Budapest, VI I I , Hunyadi>u. 43 . 

Telefon : József 72—81. 

SZŰbLŰSK és K M II ESTÉLYI RUHASELYEM-
különlegességek és köppeny-kelmék. 

• M Nagy választék. Hajó-utca 16. Sütő-ntca sarok 

Dr. S E B E S N É 
kozmetikai Intézete íMen szépséghibát gyógyít 
¥11./ Miksa-«. «1. 1/10. 

Arcápolás, hamla sz t á s , speciál is szőr te leni tés , szeplő- és 
szemölcsel távol i tás , kékfény, fagykeze lések . Kozmetikai 
kü lön leges ségek : parfömök, ha jszeszek, kenőcsök legfino-
mabb f agykenőcsök . 
(New-York kávéház mögött .) Teleion : József 76—IS. 

B R E T T $ A R 0 L T A HŰI KAIiAFTERNE 
IV, PÁRISI-UTCA 2. IV, VÁCI-UTCA 9. 
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2. Csak csonkapéldányban van meg. Ára 
darabja 30 K. 3. Igen. — O. János. A 
„Luxemburg grófijában énekelték. 

Sirius. 1. A praktikusság szempontjá-
ból az a helyes, ha a szöveget kivágják a 
lapból és azt egy füzetbe beragasztják. így 
legalább sugópéldánynak is fel lehet hasz-
nálni. 2. Ha kétoldalon van szöveg-nyo-
más, ugy természetes, hogy az illető szá-
mot két példányban kell megvenni. 3. Más-
különben köszönjük szépen a tanácsokat, 
amit lehet, megteszünk. 4. Tudósításait 
közöljük — Jánosháza. 1. Nincs meg. 2. 
Egy régebbi számunkban irtunk róla. 3. 
Igen. 4. Ára 170 K és portóköltség. 5. Saj-
nos, nem szolgálhatunk vele. — Buda 
szépe. A kérdezett művésznő nyugalomba 
vonult. — Komikus. Megyeri Károly, hi-
res komikus (családi néven Stand) született 
1798 január 24-én, Tótmegyeren, meghalt 
Pesten, 1842 dec. 12-én. Atyja a gróf Ká-
rolyi uradalomban gazdatiszt volt. Ő maga 
is uradalmi gyakornok volt és hamarosan 
feltűnt ott kiváló színészi képessége. Ne-
vezetesen a főnökét nagyszerűen tudta 
utánozni, emiatt állásából elbocsátották, 
felvevén a Megyeri-nevet. 1811-ben látott 
először magyar színielőadást Hódmezővá-
sárhelyen és 1817-ben lépett szinpadra és 
Szentpétery. Fáncsy, Bartha társaságában 
játtá az úttörők rögös útját. Első igazga-
tója Kilényi Dávid volt, azután Sándorffy 

F O G A K 

TELEFON J. 51-69 

Kéretik 
I pontos cimre 

figyelni 

Sïâjpadla» nélklll csakis első-
rangú kivite ben, a mûlogak 
tökéletes rágás, Írásbeliiéi 

garantálva 
Hitelképes »gyének részlet-

fizetést kedvezményben 

F AN TL ISTVÁN 
többszörösen Mttlntetstt áll. 
vizag. fogász hírneves fogá-

szán rendelője 

VII., ThSke*y-ut 4 . 

Bútorok ugy |ók 
Behr-tSi 
csak ha u í í 

valók. 
Telje» lakberendezőn* 

Legolcsóbban vásárolhat állandó ki&llitása. 
mflxutalosnál, Andrássy-ut SO. 

B C I I f Csengery-utca sarok. 
Címre ügyeljen. Fióküzlet nincs 

Zimányi 
C l 1 K B Á S Z & 

K 
Telefon: 92—04 

» Vilm ok r 

'A 

4* K E L E T I J . 4 -
BUDAPEST, IV.. KORONAHERCEG-UTCA 17. SZ. 
Gyárt l eg töké le tesebb kivi telben: Szab. sérvkötőket , 
haskötöket , gummigörcsé rha r i snyáka t , tes tegyene» 
sitö gépeke t (inülábakat é s mükezeket) . Dus választék 
az ö s sze s be tegápolás i és kozmetikai c ikkekben, 

valódi f rancia é s angol gummiá rukban . — 

?ejmo sás 
a lehető l eg jobb sze r a ha>-
növés f e j l e s z t é s é r e ée épe to-
ben t a r t á s á r a . A ha j dúsvol ta 
é s s z é p s é g e a fe jbőr egész -
ségé tő l é s ápo lá sá tó l rOoa-
Minden kételyt kizá-
rólag, a f e j m o s á s r a 
lag a lkalma' a b b a ré-
gen bevál t Shampoon 
a f e k e t e féljél. Alapo-

' s a n tisztit e s a korpa-
. képzés t meggá to l j a . 

Valódi csak * (e 
M a g y a r o r s z á g i f ő r a k . ; » 

F a l é r t ! F e r e n c B u d a p e s t VI. P ' o M t a o . Y 

losás ra ^ ^ ^ ^ 
3b a ré- ffijSBM 
impoon '339 
. Alapo- W ^ K 
i korpa- Br 
gátol ja , r 

f e k e t e f eüe l I 

Nöi egészségügyi és bet< g« 
á n n l á c i r i l í k o ! . " Francia mortui után kés-Olt aposasi cin neu kmi, has-<s cs^s »nt«. 

Meiltattők és (ammltiarlioyak legtökéletesebb gyártása. 
H v r f i a a " FR'EiifcRT FERENC ESTÁRIA 

n J L i y f t f i e » Budapest, |V„ E ki i-ut 6. 

¥ e h é r n e i r ü , k e i e n g y e i v á s z o n a s z t a l n e m ű í e t né l ? 8 

b°zaiommai F £ N D R i C H I M H l céghez 
(Modern é s Breitner-paíota.) 

Parisban 
huncut a lány! 
Telefon: 174-93. 

de cornme-il faut hölgyek és urak csakis a CITy DROGÉ 
RIABAN szerzik be farsangi meglepetéseiket. 

Elsőrendű bel- és külföldi illatszerek, kölni vizek, szappa-
nok s az előkelő hölg-yek összes toilette cikkei. 

IV. EskU-ut 5 . (Klotild-oalo'a) 

SELYEMLAMPâERHYOH állólámpák, csillárok, kandaláberek 
L Á N Y I , Váci-utca 69. Tel.: J. 101-Sé-
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ózsef színtársulatánál találjak. , Később 
maga is felesapott igazgatónak. Állomás-
helyei ezek voltak. Debrecen, Székesfehér-
vár, Komárom, Győr, Pozsony, Pest, Mis-
kolc. Szeged, Temesvár, Kassa és egész 
Erdély. 1833 ban Budán a Várban játszik 
és társulatánál találjuk: Kántornét, Bar-
thát, Pály-t, Telepyt, stb. Midőn 1837 aug. 
22-én megnyílt a pesti Nemzeti Szinház, ő 
is idejött s mint komikus egész haláláig 
itt működött és felejthetetlenné tette nevét 
az utókor előtt. Komikus szerepekben 
rendkívüli sikereket aratott, de azért in-
trikus szerepeket is játszott. Komikai ere-
jét átvitte a magánkörökbe is, hol a tár-
saság felvidítására száz meg száz apró 
történetet és anekdótákat tudott annyi 
élénkséggel és oly plasztikai kifejezésekkel 
előadni, hogy reá s anekdótáira hosszú idő 
után sem lehetett kacagás nélkül vissza-
emlékezni. Kisded, zömök alakja volt, ezer 
kifejezésre képes arccal, nagyszerű mozgás-
sal. Hangja nem volt kellemes, söt inkább 
recsegő. Sokoldalú volt és eltérő mindegyik 
szerepében. Volt egy kalapja, melyet ha a 
fejére csapott, a közönség szűnni nem 
akaró tapsban tört ki. 

Halálára Vörösmarty ezt az epigrammot 
irta: 

Mily nevetés ez alant? 
Mi öröm van a s ír i vi lágban? 
A k - m o r árnyak közt 
Megyeri szelleme jár. 

A legszebb és legfinomabb 
a m i t 

TÓTH MIHÁLY 
cipész készit 

Budapest, VI., Gyár-utca 1. 

E M K E P I N C E 
É T T E R E I D 

mŰ\7É5ZE5TÉbyEK 

Selyemharisnyék szemfelszedése, jumper 
ruhakötés, harisnya- H A R I S N Y A J A V I T Ó 

fejelések, y, BilTány-a 16. Udvart» 

KOVESDY PALNE és FELEKY MARA 
iparművésze t i műhe lye és t a n f o l y a m a 

J i ^ Budapes t , L a u d o n - u t c a 4. II. em. 7. 

SIKLÓS ALBERÎNÉ és HLAVÁCS ERZSÉBET 
Iparművészeti Iskolája 
Budapest, VI., Ó-utca 8., II. emelet 12-

T a u t t k y F U i ö p n é k a i a p s z a l o n j â b a n Ströussler Horion modell-speciolisla 
Budapes t , Vilmos c sá szá r -u t 16. II. em. M. 

S z i n é t z n f f K n e K K e d v c z m C n * . — — — 

Szőnyegszövő tanfolyam. 
K r i s z t i n a - k ö r u t 10., III/39. Délután. 

Vaságyak, rézágyak, gyermekágyah, 
sod ronyágy be t é t ek , g y e r m e k k o c s i k l e g o l c s ó b b a n 
besze rezhe tők : K L E I N A D O L F g y á r á b a n , VIII. , 
M a d á c h - u . 34. Baross -u tcn mel le t t . T e l e f o n s z á m : 
J ó z s e f 9 6 — 6 9 . Jav í t á sok é s f é n v e z é s m é r s é k e l t á r b a n . 

ílfiNTOfi és KELEMEN íOid sialonjt 
I l VI., Felsőerdősor 20. fKflrÖßfl Mlett) 

Südfeld Gyula 
modern finom tapétákban 

V., Mária 
Valérla-s. 10, 

Hangszereli és 
gramofonoK 
karácsonyi engedményes árban 
H A N G S Z E R O T T H O N 

^ F E K E T E PHHÄLY 
B u d a p e s t , József - k ö r ü l 9 . 

Hälfen szerdán, szombaton 

Dmlliánsokat,gyöngyöket,régiségeket CZÈKELY EMIL ékszerész, 
mindenkinél d rágábban vesa w Király-n. SI. TsrÈI temDlflUtmal szemben. Telelll 

» L U X * progski^ 
ô kir. fensége József főherceg ur kamarai szállítója 
BUDAPEST, IV., MUZEUM-KÔRUT 5. SZÁM. 

Francia és angol illatszerek, kozme-
tikai különlegességek és az összes 
szinházi kellékek eredeti beszerzési 
f o r r á s a . Telefon : József 103-21. 

EXPRESS 
KÖIŐDE 

ARADI-U. 33. 
TEL.: 169-47. 

MERTEK SZERINT 
ÍZLÉSES KIVITELBEN 
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Színházi rejtvény 
Megfejtési határidő : 1923. január 29. 

madik dijat Schuster Teras, Bpest, Pacsirta-
utca 8., a negyedik dijat Schummy Manci, 
Bpest, I.. Hengermalom-ut 48. nyerték meg. 

A vidéki előfizetőknek postán küldjük el a 
dijakat, a pestieket kérjük: fáradjanak fel 
értük a szerkesztőségbe 4—6 óra között. 

A megfejtést lapunk 1923. évi 6-ik számá-
ban közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki 

I. dij : Péchy Erzsi autogrammos fényképe. 
II. dij: Egy doboz „Floris" csokoládébonbon. 
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Feé", 

Wittek. 
IV. dij : Egy doboz 

csokoládé. 
A Színházi Élet 2-ik számában közölt rejt-

vény helyes megfejtése : „Nincs jegy". 
Helyesen fejtették meg 3427-en. 
Az első dijat Török Erzsi, Bpest, Práter-

utca 60., a második dijat Berger Árpád, 
Bpest, Városliget-Mutatványostér 20., a har-

Szerkeazti : INCZE SÁNDOR 
Kiadja a „Színházi Élet" r.-t. 

Igazgató : KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen Expé-

dition Rudolf M o m . Berlin S W. 19 és fiókjai 

Egry szó ara 
20 korona, vas t agabb 

betűvel 4 0 korona APRÓHIRDETÉSEK Apróhi rde téseke t 
felvesz a kiadóhivatal 

Erzsébe t -kör t 2 9 

L a k á s nem g-ond í Művészek-
nek , művésznőknek éves lakáso-
kat bútorozot t s zobáka t nagy ár -
e n g e d m é n n y e l soronkivül ad a 
„Regis ter" o r szágos lakásközve-
titő külön osztálya, Szöve t ség-
u t ca t izenket tő. 

H a m i s f o g a t 170 kor.-ig, a rany-
ért , bril l iánsért , ezüs tér t legtöb-
bet fizet : L e m m e l ékszerész , 
Dob-utca 47. 

H a j f e s t é s Hennával párisi mó-
don , ha jmunkák legszebben Grün-
fe ldnél . Belváros, Hajó-u tca 3. 

H a m i s f o g a t , ékszer t l egdrágáb-
ban veszek: Gross Antal , József-
körút huszonhárom, félemelet . 

K o t t a n é l k ü l i zongora tan i t ás 
Budapes t l ege lső speciá l is na tu-
ralista t anárnő jé tő l . Művésznő fo-
g a d 4—7-ig, Izabel la-utca 38 . 

U t ó l a g o s d i jazássa l közvetít 
bármily igénynek megfele lő há -
zasságot . Neményi , VII, Nefe le j t s -
utca t i zenhárom, 11/13. 

A r a n y a t , ezüstöt , bri l l iánsokat 
l egd rágábban vesz SCHWARTZ, 
Muzeum-körut 21. s zám. 

P a p l a n t sokan hirdetnek, olcsón 
csak Szalai a paplanki rá lynál vá-
sárolhat , Kertesz-utca 35. 

N ő i k a l a p o k a t , művi rág é s toll-
díszeket Íz lésesen készí tek é s ta-
nítok, Horvá tné , II., Margi t -u . 7 . 

L a k á s k i r á l y l eggyor sabban 
közvet i tbutorozot t s zobáka t , iro-
dáka t , l akásoka t l akás se réke t . 
Hárs fa -u . 27 . Tel : József 66-94. 

H á l ó s z o b á k , ebédlők, t e l jes 
l akbe rendezések lego lcsóbban a 
készí tőnél : Bodon, Péter f fy Sán-
dor -u tca 42 . Garai - térnél . 

K á r p i t o s m u n k á k a t legolcsób-
ban vállal házban , házon kívül : 
Kohn, Szondy-utca 15. 

T á r s a s á g b e l i úr iasszony leg-
diszkré tebben közvetít házas sá -
gokat . Doktorné, Rákóczi-ut 64 . , 
II. 20. Telefon : József 7 3 - 9 3 . 

G o b e l i n - k é p 42—80 cm. nagy-
ságban , rámával együt t e ladó. 
Aggte leki -utca 5., III. 33 . 

P a p l a n j a csak akkor lesz szép, 
j ó é s olcsó, ha Dorschovi tz pap -
lankészi tőnél vásáro l ta . Garay-
utca 43 . s zám. 

„ A r t e s * szövőmüvésze t i iskola 
tanit ur inóket é s urakat Gobelin-
perzsa szövésre , valamint az ösx-
szes keleti t echnikákra . VI., Sziv-
utca 54. szám. 

S z a b á s , va r rás t töké le tesen el-
sa j á t í t ha t j a Kállai, a Technológiai 
I p a r m u z e u m v. szakokta tó ja di-
va t sza lon jában , Károly-körut 12. 
Ugyano t t a l e g k é n y e s e b b igé-
nyeknek megfe le lő ruhák , köpe-
nyek é s kosztümök készülnek . 

G y o r s i r á s i , gép i rás i szaktanfo-
lyamok a Belvárosi Gyorsíró Szak-
iskolában , Muzeum-köru t 23—25. 
Telefon : József 1 0 4 - 0 7 . 

N y a k k e n d Ő K e s z i t é s t nyolc nap 
alatt tanítok, köztisztviselőknek 
kedvezmény . H e g e d ű s Sándor-
u tca 15. 

H á z a s s á g k ö z v e t i t é s i ügyekben 
mél tóztassék bizalommal F a r a g ó -
i rodához fordulni . Népsz inház-
utca t izenhat . 

V a r r ó g é p e k e t m a g a s á ron ve-
szünk, j u t á n y o s á n á rus í tunk Ja-
ví tóműhely, Bachrah, Wesse lény i -
utca 56 . 

B a n g ó ~ t a n i n t é z e t , Budapest,VI, 
Andrássy-u t 20. Felvétel i , jav i tó , 
összevont , magánvizsgákra , ére t t -
ségi re l eg jobban készit elő vidé-
kieket is. Jegyze tek . 

S e z l o n o k hétezerötszáztői , sez-
lonok takaróval , ma t racok , sza-
longarni tura. Horánszky-utca hét , 
kárui tosmühelv . 

ÖTÖTT L I ORG OLT ftlVATCIKKEK KOTOTT » 
készen és [ rendelésre D! 

Harisnyák 

Kötő- és szövőüztm 
VI., Sziv-utea 16. ». 
Andrássy-ut ig Lfvùldt-
tir között. 

Thália műintázet r.-t. Felelős igazgató : Deutsch Géza. Budapest, V., Csáky-utca 12—14. 






