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Böjti prédikáció* 
A Debreczeni Szemle számára irta : DOCTOR. 

Harcos testvéreim, akik lélekszakadva tüleked
tek az Élet nagy forgatagában s rohantok ama célok 
felé, melyekről azt hiszitek, hogy azok a Boldogság, 
az Öröm s amelyek végeredményben nem egyebek, 
mint a mindent beleljesitő, felséges nyugalmú Halál, 
Elmúlás : álljatok meg egy szóra a gyönyörökben 
tobzódó farsang elmultával. 

Ne szórjatok hamut hebehurgyán a fejetekre, 
hanem meggondolással, az összes körülmények jól 
megfontolásával adjatok helyt szivetekben a bűn
bánat megtisztitó érzésének. 

Mert hát, hej ! roppant nagy önuralom, akarat
erő, önbiráló képesség kell ahhoz, hogy belássuk, 
milyen semmiségek a mi küzdelmeink, mennyire 
semmit sem érők azok az eredmények, amiket egy
általán elérhetünk. És mégis milyen önzők, kímélet
lenek, lelketlenek vagyunk, ha másnak a bőréről, 
érdekeiről, boldogulásáról vagyon szó. Keresztül gázo
lunk egymáson minden habozás és lelkiismeretfur-
dalás nélkül, ha tudunk és mindehhez tetszetős ma
gyarázatokat, elméleteket is találunk. 

A belső politikai életben le akarja tiporni egyik 
párt a másikat; külügyi téren nagy és véres világ
háborúk előszele viharzik a végletekig fokozott fegy
verkezésekben. Közben kétségbeesett élethalálharcot 
viv szomszédunk és fajrokonunk, a török, szövetséges 
társunkkal Afrika homoksivatagaiért. És ezt tétlen 
közömbösséggel nézik a világbékét dagadozó kebellel 
hirdető hatalmasságok. 

Debreczen közéletében is zúgó hullámokat ver 
fel a békétlenség irtó hadjáratot hirdető szele, ahe
lyett, hogy békés egyetértéssel munkálkodnának a 
különböző erők az utóbbi időben tagadhatlanul 
rohamosan haladó városunk jóvoltáért. 

Társadalmi téren folytonosan félelmetesebb ará
nyokban alakul ki a legzárkózottabb kasztrendszer, 
éppen a megélhetés feltételeinek elviselhetetlenül 
súlyossá válása folytán és különösen azért, mert az 
értelmiség egyre számosabb tagot számláló osztálya 
a munkás proletárok színvonala alá sülyed. A mun
kások ugyanis szervezetten, közös erővel vívják meg 
a maguk küzdelmeit, mig a szellem munkásai : nehéz 
helyzetük közepette is egymást marják, egymás vérét 
szívják. 

A Pénz után folyó hajszában igazán eltörpül a 
a hírnév, dicsőség, taps után törtetők kisded csapata. 
Ezek közt még nagyobb az ellentét, a fejetlenség 
és egymás lenézésével párosult bornírt önhittség. A 
zene, művészet, irodalom, színművészet iránt érdek
lődőknek melegen ajánlom, hogy a nagyközönség elől 
elrejtett helyekre, a kulisszák mögé valahogy be ne 
pislantsanak, mert abban a pillanatban szertefoszlik 
minden illúziójuk. Elégedjünk meg azzal, ha zabo

látlan törtetésük disszonáns lármája alkalomadtán 
közibénk is kihallatszik. 

A szerelmi élet terén állunk még legsilányabbul. 
A jó, öreg házasság intézménye túlságosan elavult 
az által, hogy közönséges portékája lett a nemtelen 
érdekvásároknak. Helyébe uj intézmény még nem 
került s ezért van az, hogy nő és férfi lelkük mélyén 
hadakozó ellenségeknek tekintik egymást. Ennek a 
csendes lelki háborúnak van a legtöbb áldozata és 
itt lehet kapni a legfájdalmasabb sebeket. Keressük 
itt is a megoldást, kapkodunk jobbra-balra, fújják 
a riadót a feministák, akik jóformán maguk sem tud
ják, mit akarnak, a törvényhozók nem is mernek a 
kényes ügybe beleszólni. Nem csinálhatunk hát oko
sabbat, mint várunk bölcsen, türelmesen a lassan, 
de biztosan közeledő egészségesebb kialakulásra: 
amikor a nő nem lesz játékszer és rabszolga, a férfi 
pedig nagy kalapokra, Poiret-toillettekre pénzt haj
kurászó, tisztességtelen munkára is kényszeritett 
igavonó. 

S ha már kegyesek voltatok meghallgatni, harcos 
testvéreim, az Élet kietlen sivatagában nyomtalanul 
elhangzó szómat : hát csak azt mondom, ne hintsetek 
hamut a fejetekre. . 

Ebben a nagy khaoszban mit sem ér a szánom
bánom, az erőtlen siránkozás, az igazi tettekre pedig 
úgyis gyengék vagyunk. 

Majd eljön talán megint egy Robespiere, akinek 
bárdja alatt ezernyi büszke , gőgös fej hull le véresen, 
hogy aztán változatlanul folytatódják az igazi cir-
culus vitiosus, az Élet hatalmas forgataga. 

Addig pedig hajrá! Legalább a mulatságaitokban 
ne legyetek képmutatók s farsangoljatok csak to
vábbra is a kegyesek számára kiszabott böjtben. . . 

A PÉNZ DICSÉRETE. 
A Debreczeni Szemle számára irta: GYÖKÖSSSY ENDRE. 

Bronzból, ezüstből, aranyból verve 
Fura kis fürge jószág, 
Kacér pengessél ide-oda pergő 
Csiklandozó bolondság. 
Belőle néz ránk a kenyér, a hús, 
A bor, a ruha, kőszén, 
Fényt és illatot szép szeme dobál, 
Villanyra tőle gyúl ki a homály, 
Ő úsztat át a szerelem, a mámor 
Ölelgető gőzén. 

Felüllet röpke gyorsvonatokra. 
És visz világot látni. 
Gömbölyű karján sétálnak elébünk 
A föld minden csudái. 
Az erős London, a kecses Paris, 
Az állig páncél Berlin, 
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Róma dús szobra, képe, kék ege 
Felénk kúszik, csak pénzt dobjunk bele, 
Csak igy szól hozzánk az uj szépségeknek 
Mézes-szavu nyelvin. 

Jaj, de ha az 6 üde szép arca 
Elkerüli a házunk ? 
Sebaj l csikorgó veszett télen is majd 
— Bor — meztéláb bokázunk. 
Minek ruha a pénztelen urnák, 
Hisz pucér minden féreg 1 
A szerelem, bor tüzes mámora 
Ne boruljon az agyára soha, 
Vigadjon, ha egy falat húst süthet 
Ünnepi csemegének ! 

Lomha túzokként gubbasszon otthon, 
Kinek nincs bő ezüstje, 
Bámuljon álmot űzve, piperézve 
Az olcsó pipafüstbe. 
Szúrja ki lelke széplátó szemét, 
Ha uj földek felé néz, 
Nyugtalan szivét jól vesszőzze meg, 
Ha friss szépségek lázáért remeg... 
Te szines, szürke, bő és szegény élei 
Áldása, átka : pénz, pénz ! 

A nézőtér* 
A Debreczeni Szemle számára irta: BÍRÓ LAJOS. 

Rábay a vonattól a szállodába hajtatott. 
— Itthon van még Udvardi kiasszony ? — kér

dezte a portástól. 
— Igenis. Most rendelt kocsit, hogy átmenjen a 

szinházhoz. 
Rábay felment a szobájába, azután átküldte a 

pincért az emelet túlsó végére : 
— Jelentse be őnagyságának báró Rábay Pétert. 
A pincér futva jött vissza. 
— Őnagysága kéreti a méltóságos urat. 
Rábay átment. A lány felöltözködve állott a 

szoba közepén és a keztyüjét gombolta. 
— Jó estét Péter, — miondta, — hát mégis eljött. 
Rábay megcsókolta a lány keztyütlen balkezét 

és mosolyogva válaszolta : 
— Nem birtam ki. Ha januárban Aradra megy," 

oda is elmegyek. Debreczenbe is. Ha Ausztráliába 
megy, oda is. 

— Jól van, — mondta mosolyogva a lány — 
majd szólok annak idején. Most kegyelemben el
bocsátom. Megyek a szinházba. Előadás után együtt 
vacsorázunk. 

Rábay újra kezet csókolt; kimentek a folyo
sóra ; a leány lefelé indult a lépcsőn, azután vissza
szólt : 

— Igaz, rezerváltattam magának egy jegyet; 
a pénztárnál megkapja. 

Mosolygott, azután lement a lépcsőn. Rábay 
utána nézett, rákönyökölt a lépcső korlátjára és a 
lépcső szőnyegét bámulta egy ideig. Azután rázogatta 
a fejét és bement a szobájába átöltözködni. 

— Tudta, hogy eljövök — mondta magában. 
Tudja, hogy szeretem. Nagyon tudja. Nagyon sze
retem. 

Fanyar kedvvel sétálgatott a szinház előtt, az
után kiváltotta a jegyét és beült a nézőtérre. Az 
emberek gyorsan gyülekeztek; hamar megtelt és 
jókedvűen zsibongott a szinház ; Rábay rossz

kedvűen és haragosan nézegette az embereket és 
fájt neki, hogy a lány mindenkié, éppen annyira a 
szomszédjáé, mint az övé. 

Előadás után együtt vacsoráztak a lány szobá
jában. Rábay rosszkedvű volt. 

— Mi baja ? — kérdezte a lány. — Sajnálja, hogy 
eljött ? Nem tetszettem ? 

— Elragadó volt, — mondta Rábay őszintén. 
Ezek a budapesti direktorok szamarak, hogy a régi 
darabokat nem játszatják. Soha olyan megható és 
édes Nebántsvirágot nem láttam, mint maga. De 
minél szebb maga, annál jobban fáj nekem. . . Maga 
mindenki számára szép. . . És az én számomra nem 
jobban, mint akárki más számára. 

A lány vonogatta a vállát. Rábay később ezt 
mondta : 

— Igaz, megvettem azt a csattot, amelyik ugy 
tetszett magának. Tessék. 

A lány kezébe vette a rubintokkal kirakott 
nehéz arany csattot, megnézte, mosolygott és kezet 
nyújtott Rábaynak. 

— Köszönöm, — mondta — maga igazán nagyon 
kedves. 

Rábay megcsókolta a kezét. Vacsora után beszél
gettek még, azután éjféltájban felállott a lány. 

— No most menjen aludni, — szólt nagyon ked
vesen. 

Rábay felállott, vette a kalapját és ment aludni. 
Másnap este Szép Helénát játszotta a lány. Rá

bay megint fanyar kedvvel ment a szinházba, bosszan
kodva méregette az embereket, de amikor a függöny 
felment és a lány megjelent a színpadon, elfelejtette 
a bosszúságot. A színházban is halálos csend lett, 
mindenki elhallgatott, ezer ember ámulta lélekzet 
nélkül a lányt. A görög királyné fehér ruhája vo.it 
rajta, a karja, a nyaka és a melle meztelen volt és a 
hasított ruhán át kilátszott a lábának — vagy a 
trikójának — a fehérsége. 

Rábay érezte, hogy körülötte még fészkelődni 
is e'felejtettek az emberek, érezte az egész szinház 
nagy visszatartott lélekzetét, érezte a szomjas, tüzes, 
nagy pillantást, amely ezer kigyúlt szemből árad rá 
a lányra. Izgatott lett. Haragot érzett az emberek 
ellen ; felháborodást ; de valami büszkeséget is, valami 
különös, fészkelődő, kiabálni vágyó büszkeséget... 
A lány lemosolygott rá és neki torró lett a feje és 
száraz lett a torka. 

Előadás után együtt mentek ki a vasúthoz. Be
ültek egy fülkébe, a lány rendezgette a fekvőhelyét, 
Rábay nézte, azután megszólalt és izgatottan resz
ketett a hangja : 

— Anna . . . nagyon szeretem magá t . . . 
A lány féloldalt mosolygott : 
— Tudom. 
— N e m . . . Anna . . . ne tréfát. Hát maga? 
— Én is szeretem magát. 
Visszafordult a takaróját megigazitani. Rábay 

melléje lépett és megölelte. 
— Na ! — mondta a lány és le akarta fejt eni a 

kezét. 
— Anna, — szólt Rábay remegve — akar a 

feleségem lenni ? 
A lány engedte, hogy megölelje, odanyújtotta 

neki az ajkát és nyugodtan válaszolta: 
— Igen. 
. . . Másnap összevesztek. A lány azt mondta, 

hogy ő tovább akar játszani, Rábay kijelentette, hogy 
nem engedi. 

— Féltékeny ? — kérdezte a lány. 
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— Nem. De nem engedhetem, hogy az én felesé
gemet mindenki büntetlenül bámulja meg. Ha az 
utcán nézne valaki ugy magára, akkor felpofoznám. 
Agyonverném. Nem akarom tűrni a színházban sem. 
Azt akarom, hogy az enyém legyen. Csak az enyém. 
Minek akar játszani ? Pénzre nem lesz szüksége, azt 
tudja. És ott élünk, ahol akarja. 

A lány ragaszkodott a színházhoz, Rábay tilta
kozott ellene, összevesztek és — Rábay elment. 
Másnap nem jött. Levelet irt : 

— Ha szeret, — irta — lemond a színpadról. 
A lány egy hét múlva megírta neki, hogy bele

egyezik az akaratába. Lemond a színpadról. Rábay 
ekkor visszajött hozzá és készültek az esküvőre. A 
lánynak még a ruháit, a kosztümjeit is el kellett adnia, 
Rábay semmit sem akart tűrni, ami a színpadra em
lékezteti. 

Az esküvő után elmentek Medgyesre, a Rábay 
kastélyába, onnan két hét múlva utazni indultak. 
Félévig utaztak, azután hazajöttek Budapestre, innen 
tavasszal megint elmentek Medgyesre. Az első hónap
jaik boldogok és vidámak voltak. Rábay mámorosan 
élvezte az asszony birtokát, gyönyörűséggel, megelé
gedetten, büszkén szerette és az asszony is jókedvű 
volt és hálás volt hozzá. Az asszony nem is változott 
meg, csendesen, nyugodtan, megelégedetten élt, él
vezte a helyzetét, a vagyonát, a férje szerelmét. Rábay 
azonban a második év elején megváltozott, megzava
rodott, elszomorodott. Az asszonyt éppen ugy szerette, 
mint azelőtt érezte, hogy bent a szivében éppen olyan 
gyöngéd szeretet van az asszony iránt, mint azelőtt; 
az asszony okos is volt, jó is, kedves is, soha egy 
percre sem adott rá okot, hogy megbánja a házas
ságot. De amikor az asszonyra ránézett, mégis valami 
hiányosságot, valami hidegséget, valami idegenséget 
érzett. Sokszor nézte meg az asszonyt. Megnézte 
figyelmesen. Végignézte kutató szemmel. Nem olyan 
szép már ? Elvirágzott volna olyan fiatalon ? Mi az, 
ami nincs rajta ? Mi az, ami hiányzik róla ? 

Nem tudott magának válaszolni, de érezte, hogy 
lehűl. Érezte, hogy meghidegszik, lassanként közöm
bössé válik az asszony iránt. Nemsokára terhére lesz. 

Mindennap rosszabb lett ez a helyzet. Az asszony 
észrevette a férje elhidegedését, kedves volt hozzá, 
iparkodott visszahóditani, szép akart lenni, kivánatos 
akart lenni, de az igyekezete csak arra volt jó, 
hogy Rábay észrevegye, bosszankodjék rajta, dühbe 
jöjjön rajta és annál nagyobb felindulással és ellen
kezéssel forduljon el az asszonytól. Maga Rábay 
sajnálta a régi tüzes szerelmét, siratta, kívánta, 
visszaóhajtotta, de ha néha megpróbálkozott a fel
idézésével és próbálta az asszonyt a régi szemmel 
nézni és próbálta benne gyönyörűségét lelni, a vége 
az volt, hogy kelletlenséget és fanyarságot érzett. 

Hallgatva, csendesen és rosszkedvűen éltek egy
más mellett. Kímélték egymást, de mindig kitörőben 
volt közöttük egy elfojtott harc és állandóan köztük 
lappangott a szakítás. 

Egy júniusi napon vendégeik érkeztek. A med-
gyesi kaszinó háromtagú küldöttsége. A kaszinó 
nyári mulatságot rendezett a Fehér Kereszt javára; 
ha a méltóságos asszony kegyes volna segítségére 
jönni a nemes törekvésnek, ha fel akarná karolni az 
árvák ügyét, ha ragyogó művészetével a táncmulat
ságot megelőző hangversenyen néhány dalt akarna 
elénekelni. . . 

Az asszony ránézett a férjére. Rábay mozdulat
lan arccal ült. 

— Ha a férjem ínégengedi, uraim, akkor szívesen 
— szólt az asszony. 

Az urak odafordultak Rábayhoz. 
— Méltóságos ur. . . könyörgünk. . . 
— Kérem, — mondta Rábay közömbösen — 

nekem semmi kifogásom nincs ellene. 
Az asszonynak fájt ez a közömbösség. — Nem 

törődik már velem, — gondolta. Összeszorult a szive, 
odamosolygott az urakhoz és megígérte, hogy énekel. 

Rábay nagy utálattal ődöngött a kaszinó nagy
termében. A feleségét bent hagyta egy másik szobá
ban és unatkozva várta, mikor kezdik a hangversenyt. 
Egy hosszú és kétségbeejtően unalmas félóra után 
végre megkezdették. 

Rábay be sem ment a terembe. Megállott egy 
oldalajtóban és onnan nézte a szereplőket. Különböző 
programmszámok után végre az asszonyra került 
a sor. Az asszony fellépett a pódiumra. Rábay közöm
bösen nézett végig rajta. A teremben egyszerre 
halálos csend lett. Rábay felkapta a fejét és körül
nézett. Mit hallgattak ugy el ? A fészkelődést is el
felejtették. 

Nyitott szájakat látott a teremben, tág, bámuló 
és lassan felgyulladó szemeket. Felnézett a pódiumra. 
A felesége nyaka fehéren világított feléje a kivágott 
ruhából. A szőke haja lágyan, aranyosan, hullámosan 
ereszkedett le a nyakára. Szép asszony. És a teremben 
milyen halálos csend van. 

. . . Tapsoltak, az asszony énekelt még, azután 
táncolt és egy óra tájban indultak haza. Beültek a 
hintóba. Az asszony belebujt a gallérjába, hátradőlt, 
nézte a világos, csillagos eget és hallgatott. Rábay 
is hallgatott. A kocsi lassan, puhán gördült velük haza
felé. Rábay egyszerre megmozdult, közelebb húzódott 
az asszonyhoz, bedugta a kezét a gallérja alá, meg
fogta az asszony meztelen karját és magához szorí
totta. Az asszony meglepetve rándult végig, felkapta 
a fejét, azután átengedte a karját és hallgatott. 

Egy hét múlva bement a férjéhez. Levél volt a 
kezében. 

— Péter kérem, — mondta — ne haragudjon, ne 
tiltakozzék, ne szóljon semmit. . . A jövő héten ját
szom az Uj Dalszínházban. Egyelőre csak egyszer. 
Szép Helénát. A többit majd meglátjuk. Itt az igaz
gató levele. Jótékony célra. A szinésznyugdijintézet 
javára. Kérem, kérem, ne szóljon most semmit. Az 
előadás után mondhat, amit akar, csinálhat, amit 
akar, megbüntethet, elhagyhat, elkergethet, — most 
ne szóljon semmit. 

Rábay nem szólt. Dacosan összeszorította a 
száját és vállat vont. Az asszony intet t : 

— Helyes. Most egy szót se. Holnap utazom 
Budapestre. Akar velem jönni ? ; 

— Nem. 
— Kérem, jöjjön velem. Kisérjen el. 
Rábay fanyarul beleegyezett, hogy jó, vele megy, 

elkíséri. Elkísérte, gondoskodott róla, udvariasan ki
szolgálta és ellátta, az előadás előtt való napon azután 
megmondta, hogy a színházba azonban nem megy el. 

— Kérem, — mondta az asszony, jöjjön el. 
— Nem. 
— Kérem. Nagyon kérem. 
— Nem. Nem akarom magát ott látni. 
— Kérem. Könyörgök, jöjjön el. Ezt az egy 

kérést még ! 
Összekulcsolta a kezét, szinte letérdelt. Rábay 

végre haragosan, dühösen, toporzékolva igent mon
dott. A színházba méreggel teli szívvel indult. Eddig 
soha sem merte végiggondolni a legbántóbb gondola-

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Jelzet: Z1028 



DEBRECZENI SZEMLE 9. szám. 

lot, amely az elméjében bujkált; mosl végiggondolta, 
szavakba foglalta, kimondta, maga elé suttogta : 

— Nem kellett volna elvennem. Nem uri nő. 
Komédiásfajzat. 

A nézőtérre az utolsó másodpercben ment be, 
hogy ne lássa senki és hogy ne lásson senkit. A néző
tér lámpái már kialudtak, behúzta a nyakába a fejét, 
besurrant a helyére és leült. 

Felment a függöny. Rábay kényelmetlenül érezte 
magát. Nem mert körülnézni, hogy ismerőst ne lás
son ; nagy harag dühöngött benne, utalta az embere
ket, akik körülötte voltak és undorodva, meredten, 
értelmetlenül nézte a színpadot. 

A nézőtéren egyszerre zúgó taps harsogott fel, 
a színpadon virágok, koszorúk jelentek meg, a padlás
ról rózsalevelek hullottak le, éljenzés, dobogás, üvöl
tözés, bravózás dübörgött át az egész nézétéren : — 
megjelent az asszony, Szép Heléna, a görög királyné 
fehér ruhájában, a karja, a nyaka és a melle meztelen 
volt és a hasított ruhán át kilátszott a lábának — 
vagy a trikójának — a fehérsége. 

Rábay ijedten, elkábítva, megdöbbenve bámult 
fel rá. Az asszony hajlongott és mosolygott, a taps, 
az éljenzés, a dobogás, az üvöltés egyre zúgott, az 
emberek mintha mind meglettek volna őrülve, az 
asszony pedig hajlongott és mosolygott. Rábay ki
egyenesedett, félénken nézett jobb felé, azután bal 
felé, senki nem vette észre, mindenki a szinpadra 
bámult és. tapsolt és tombolt. Rábay zavarodottan 
fordult vissza a színpad felé; az asszony ott állott a 
hasított ruhában, meztelen nyakkal és mosolygott. 

A taps azután elhalkult. Csendesség lett. Nagy 
halálos csend. Az asszony énekelni kezdett, azután 
járkált, beszélt, nevetett, ölelkezett, játszott és Rábay 
meghökkenve, elkábultan, kiszáradó torokkal nézte. 

A függöny lement, újra őrjöngő tapsok jöttek, 
Rábay emlékezett rá, hogy ki akart menni, ki akart 
surranni a nézőtérről. De most nem ment. Megállott 
és nézte a tapsolókat. Ismerősöket látott meg. Őt is 
meglátták. Integettek feléje és tapsoltak. Az első sor
ból azután odajött hozzá valaki. 

— Fejedelmi! — mondta és tapsolt. 
A barátai odagyülekeztek köréje : 
— Isteni — — Csodás ! — mondották és tapsol

tak. 
Áttapsolták az egész felvonásközt. Mikor ujrá 

felment a függöny, akkor lett csak csend. Nagy, ha
lálos csend. Rábay visszaült a helyére. Semmi hara
got nem érzett már. Nézte az asszonyt és csodálato
san szépnek találta. Újnak. Vagy a réginek. . . 

Érezte, hogy ezer ember bámulja lélekzet nélkül 
az asszonyt, érezte az egész színház visszatartott nagy 
lélekzetét, lefojtott lihegését, érezte az egész színház 
egyetlen nagy, szomjas, tüzes pillantását, érezte a 
nagy kigyúlt vágyat, amely odacsuszik az asszony 
felé. Érezte maga körül a felparázsló izgalmat, amely 
szinte sütötte őt. Az izgatott emberek között lassan
ként izgatottá lett, nyugtalanná, remegővé. És egy
szerre, hirtelen, váratlanul felgyúlt, fellobbant, fel
dobogott, felordított benne valami gőgös öröm, va
lami harsány büszkeség, valami kiabálni vágyó, 
fejet felfeszítő királyi öntudat. 

— Én viszem haza — gondolta megdobbanó 
szívvel. Az asszony akkor lemosolygott rá. Hideg 
borzongás futott végig rajta az örömtől és a vágytól. 
Az asszony újra rámoslygott, a szemébe nézett, ti
tokban neki játszott. 

Rábay mámorosan ment ki a színházból. Beült 

a kocsijába és türelmetlenül várta az asszonyt. Az 
asszony végre jött, a kocsi elindult, az asszony hall
gatott és mosolygott, Rábay megfogta a kezét, meg
ölelte, magához húzta és reszketve súgta neki: 

— Anna . . . Édes . . . Drága. . . 
Az asszony árengedte magát neki, azután sut

togva kérdezte : 
— Megtiltod, hogy játszani ? 
Rábay megrettent, habozott és szégyenkezve, 

de megremegve attól a sok örömtől, amely rá vár, 
súgta vissza : 

— Nem. 

LÁTOMÁS. 
A Debreczeni Szemle számára irta: VIDOR MARCZ1. 

A kert kopár volt, hárstalan. . . 
Miért kellett, óh szivem, néked sirnod ? 
Ugy mentünk ketten, társtalan. . . 
A bús avarban megtört rózsaszirmok 
Enyésző, sápadt álmukat aludták. 

Valahol messze, liliomok, tufák 
És nárciszok és illatokkal áldott, 
Szent csókok árnyán fogamzó virágok 
Lehelték felénk zengő sóhajuk. 

A kert kopár volt. 

A Nap véresen úszott el felettünk. .. 
S mi mentünk, mentünk : 
Tántorgó árnyak, egymásba kígyózva, 
Idegenül és vadul megfogózva, 

- A meddőséges, puszta talajon, 
Szomjazó szájjal, óh be szilajon ! 

Álmokat űzni. . . elmúlt avaron. . . 

Ajkunk merev volt, szemünk szótalan, 
Lelkünk kopár volt, néma, csóktalan. . 
Jaj, miért kellett kialudnod vágyam ? 
Honnan lágy illat sosem száll felém : 
Te társtalan társ, lelked rejtekén, 
Az ősz vetette ily keményre ágyam.. . 

A kert kopár volt. 

A Laczkfí opera története. 
Egy évtized után. 

A Debreczeni Szemle számára irta: Dr. SZÉLL KÁLMÁN. 

Sajátságos és kiszámíthatatlan a közönség ízlése. 
A bemutató előadás alkalmával két pártra oszlott 
a publikum, az egyik, amelyik rész már ismerte, 
meggyőződést akart szerezni, hogy előadva is meg-
felel-é a követelményeknek, a másik rész a helyi 
szerző bukásában óhajtott gyönyörködni. Ez utóbbiak 
malmára igen kedvezően hajtotta a vizet egyik 
helyi lap indokolatlan támadása, amelyben a fő
próba elmaradását rossz ómennek igyekezett fel
tüntetni, pedig ha tudta volna, hogy Zilahyné a női 
főszereplő betegen énekelte az első előadás számait, 
szivére tette volna a kezét és igazán meg nem érde
melt támadását legalább is visszavonta volna. 
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Nem akartam eddig semmit sem irni operámról, 
nehogy ugy tűnjék fel a dolog, mintha reklámot 
akartam volna csinálni hozzá. Ha előzetes dicsére
tek jelentek is meg a lapokban, ezek a szinházi iroda 
száraz jelentései voltak, amik megelőznek mindenkor 
minden újdonságot. . . 

De térjünk rá a dolog historikumára. Több 
mint tiz éve annak, hogy elkészültem darabommal. 
Először próbáltam idegen szerző szövegére zenét 
csinálni s felkértem Tury Zoltánt, a Ninon szöveg
íróját. Kértem Bartók Lajostól a Túrán Anna át
dolgozását. Kértem Bérezik Árpádtól a „Himfi 
dalait", de mindezek óriási zeneanyagot követeltek. 
Végre eszembe jutott a Kisfaludy-társaság, hátha 
ezeknek volna valamelyes alkalmas szövegük, mert 
előtte való évben járt le operaszöveg pályázatuk. 
Hosszas parlamentirozás után végre megkaptam 
Vargha Gyula pályanyertes operaszövegét a „Boszuló 
kard"-ot. 

Mohón fogtam hozzá, hogy régi vágyamat a 
magyar népies motívumokon alapuló müzenét meg
kísértsem életre kelteni. Nehéz dolog volt az Erkel 
Ferenc nyomait követni, amelyet már akkor csak
nem 50 esztendő közönyössége takart el. Nem csüg
gedtem. 

Végtelenül bosszantott, hogy ha a Lajtán tul 
két cinntányért összeütöttek s elnevezték operettnek, 
elég volt a mi jámbor és tulipánokkal kipitykézett 
közönségünknek, hogy az egeket is lehozza értük. 
Dolgoztam tovább, ritkán esett meg, hogy éjfél előtt 
aludni tértem volna. Több, mint egy negyedévet 
bajlódtam a „Bosszuló kard" szövegén s még mindig 
csak az első felvonásnál jártam. Rengeteg anyagot 
halmoztam össze, elég volna három operára. Be
láttam, hogy ez igy nem megy. Merész ötletem tá
madt, hátha én csinálnék opera szöveget s rá alkal
maznám a felhalmozott anyag egy részét. Ha nem 
sikerül a dolog, egyszerűen abbahagyom s a világ 
kereke tovább forog. De a magyar opera szöveg 
megkívánja, hogy mégis bizonyos rithmus legyen 
benne összecsendülő rímekkal. Itt volt a bökkenő. 
Nehezen ment nagyon ; kirágott pennaszáraim rost
jával feleségem másnap virágokat festett. Gyürky 
Sándor barátom felcsapott udvari pennaszár-szálli-
tómnak s amit elvesztett az ecsetek révén, megnyerte 
a pennaszárak vámján. 

Végre elkészült az opera-szöveg. Készen voltam 
vele, teritékre adtam három halottat, a többiek sem 
panaszkodhattak, mert 8—20 napig gyógyuló sérülé
sen alól egyiket sem engedtem ki a karmaim közül. 

Több példányban lemásoltam s átadtam a szö
veget 5 darab irodalmi férfiúnak, Ítéljék meg, jó-é 
operaszövegnek ? Egyhangúlag jó osztályzatot kap
tam. 

Jobb hiányában azután ráalkalmaztam a magam 
zenéjét s minthogy a Mészáros-dijra pályázat volt 
hirdetve az Operaszínház részéről, sietnem kellett, 
hogy a hangszereléssel mielőbb készen legyek. Be
küldtem. Időközben egyik kisfaludysta barátom 
figyelmeztetett, hogy hiába küldtem" be, mert az, 
akinek szánták a pályadijat, még nem készült el a 
maga operájával s igy csak az időt töltöm vele. 
Vártam 2 és fél évet s akkor.. . nos akkor az volt az 
eredmény, hogy nincs eredmény. Ismét meghir
dették a pályázatot s én ismét beadtam a Hotten
totta királyi operaházhoz Budapestre. Ismét eltelt 
a konvenciós 2 és félév, de most sem volt eredmény 
az én számomra. A hatsoros kommüniké szerint 

összesen 3 opera pályázott az enyémmel együtt, de 
dijra egyik sem érdemes. 

Miért ? ! Semmi felvilágosítás ! Az Opera ahelyett, 
hogy biztatást nyújtana, a hibákra figyelmeztetne, 
vagy kijelölne bizonyos irányt, amihez az illetők
nek ragaszkodni kellene, elégeti a himes szárnyakat 
s a durva féreg tetemét löki a néző lábaihoz. Még 
másik megfigyelést is tettem — az előbbi kudarc 
furfangossá teszi az embert — a biráló bizottság 
körülbelül 15 tagból állott. Arra vagyok kíváncsi, 
hogy az igy összeválogatott társaság közül tud-é 
csak 3 vezérkönyvet olvasni ? Esküt mernék rá tenni, 
hogy nem. Szépen, jeligés levéllel beküldött zongora' 
kivonatom s 4 darab hangszerelt kötetem, nehéz és 
fáradságos munkám eredménye úgyszólván a leg
kisebb gyűrődés nélkül jutott vissza hozzám. 

Végre visszakaptam őket. Alig pihentek Író
asztalomban egy évig, tudomásul vettem, hogy 
Zilahy kapta meg a debreceni színházat. Elküldtem 
utána Aradra. Volt neki egy karmestere, Huber 
Miksa, az ő véleménye alapján azt irta Zilahy, hogy 
íultömören van a darab hangszerelve, ritkítani kell. 
Jó ! hát ritkítsa ! Ettől kezdve újra nem láttam a 
darabomat 3 évig. Huber megvált Zilahytól, Oros
házára irtam utána, Marosvásárhelyen volt, ha Sop
ronba irtani, itt volt Hajdúböszörményben. Végre 
az az okos gondolata támadt Hubernek, hogy meg
nősül. Valószínű, hogy felesége megunta sok hur
colását a kotta könyveknek s igy végre az ő révén 
visszakaptam. 

Itthon összeültünk Mártonfalvyval. Ő már nem 
akart ritkítani, ő sűríteni akart. Hát sűrítsünk! 
Kiosztottuk a szerepeket. Székely elégedetlen volt, 
neki kevés szerep jutott, az első felvonásban. Bejön 
s a végén már a lelke is kimegy, öreg embert ad, 
minek gyötörnénk a darab végéig. Inkább csinálok 
neki egybetétet; lemértük a hangdistánciáját zoll-
stockkal. Allright. De készen legyen két nap alatt, 
mert már akkor ott irják a vezérkönyv stimmjeit. 
Jó ! Hazamentem, újra megkezdődött a pennaszár
rágás, a szövegirás elmaradhatatlan kelléke. Éjfél 
után két órára meg is hangszereltem s a Rajta jó 
vitézek-kel végződő rész még idejekorán bekerül
hetett a darabba. 

A tanácskozások tovább folytak, Mártonfalvy 
Zilahynét akarta leszuratni, de ez nagyon „Carmen"-
szerü lett volna. (Ilyenek ezek az anarchista bohémek, 
mindig a kenyéradó gazdájukat akarják láb alól 
eltenni.) Véleménye szerint ő inkább birja a kö
zönség rokonszenvét, tehát inkább őtet hadd saj
nálják. Ellenvetésem az volt, hogy szerepel a darabban 
két gyermek, talán ezeknek vágatnánk el a nyakát, 
ezek még inkább birják a közönség rokonszenvét, 
hiszen a Gácsér ur iskolájából vannak szerződtetve. 

Végre sok tologatás után szinre kerülhetett a 
darab. Kezdetben ugyan nem tudta a közönség 
miről van szó, sokan egy általam bemutatandó mű
tétre gondoltak, mások a vipera természetrajzát 
hajszolták a Bréhmben, hogy kellő szakismereteket 
szerezzenek a látandókhoz. 

A sok kilincselésem után végre előadhattuk a 
darabot. Megindulhatott a kritizálás. 

Éhez nem szólok hozzá ! 
Mert kritizálni könnyű és hálás mesterség. 

• + • • • • • • • • • • • • • • • • • • + » - , r » * » • • • • • • • • • • t * t * 

Ha jól megy sorsunk, alig törődünk az Úr
istennel, ha koldusok vagyunk, ő az egyedüli re-

[ ménységünk. 
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A böjt 
Nyakunkra szakadt a böjt, legalább a kalen

dárium szerint, mert a korszellem megengedi a böjt
ben való mulatozást is. Pedig hát az alázat és ön
megtagadás, e két nagy erény emelkedik ki a böjti 
időszak eszményiségével. Ennek a két nagy erény
nek ellentétje : a dölyf és élvhajhászat okozott leg
több siralmat a világon. E kettőn fordul meg korunk 
legtöbb romlása és szédelgése is. Magasztos feladatot 
teljesít tehát az egyház, mikor a böjt eszméjében 
két nagy erényre, az alázatra és önmegtagadásra 
hivja fel az emberek figyelmét. Nincs nehezebb 
harc, mint mikor az ember a természeti vágyak ellen 
küzd. Ki ebben a harcban győzelmet arat, az nagy 
ember. Ez a harc irta be a mártírok könyvét annyi 
fényes névvel. Az alázat és önmegtagadás tette őket 
szentekké. Martyres non mors, sed causa facit a — 
mártírokat nem a halál, hanem annak az oka teszi. 

Az alázat és önmegtagadás hiányában fel
szabadult szenvedélyek iszonyú rombolást visznek 
végbe az egyénekben és a társadalomban egyaránt. 

A hatalmas római birodalom megbukott, mert 
nem tisztelte ezt a két erényt. A legnagyobb tragé
diák, a szenvedélyek és bűnök áldozatai alázatot 
és önmegtagadást nem ismertek. A korán elvesztett 
ifjúság, a börtön falai, a gyakori öngyilkosságok, a 
tönkrement családok siralmai : mind-mind bizonyí
tékok arra, hogy az alázat és önmegtagadás fegyel
mezettsége nélkül romlásra vezet az utunk. . . Vájjon 
így böjt idején nem jut-e eszünkbe, hogy közéle
tünk akárhány elbukott hőse minek esett áldo
zatul ? 

A szenvedélyek felkorbácsolt hullámain a be
csület hányt-vetett roncsait látom. 

A böjt történetéből érdekesnek tartjuk a kö
vetkező adatokat fölemlíteni: A 653-iki toledói 
zsinat kimondta, hogy annak, aki a böjtöt meg
szegi, az egész éven át nem szabad húsételhez nyúl
nia. A lengyelek megkeresztelkedésük után még 
drákóibb törvényt hoztak: „Valamennyi fogát ki 
kell húzni annak, aki böjtben húst eszik". — Hiába, 
a régiek nem értették a tréfát. A legfáradtságosabb 
munka sem nemesitett a böjt alól. 

Följegyezték, hogy az 1360-iki angol-francia 
háborúban mindkét sereg pontosan megtartotta a 
böjtöt. 

A reformátorok persze a böjtöt is megtámad
ták, egyrészt mert mesterséges külső szabály, mely 
nem a lélekre vonatkozik, — másrészt, mert az 
egyháznak busás jövedelmet hajtott a pénzért bő
ven osztogatott diszpenzációk folytán. Érdekes, 
hogy Angliában, dacára a Rómától való elszakadás
nak, megmaradt a böjt. Mondják, hogy ez azért van, 
mert Anglia virágzó halászata súlyos csapást szen
vedett volna a böjt eltörlésével. Angliában már 
akkor is a közgazdasági érdek volt az első. A vallás 
csak másodsorban jöhetett tekinLétbe : ha e kettő 
összeütközött, az utóbbinak engedni kellett. 

Érdekes különben a böjt keletkezésének tör
ténete is. Eredetileg keleti szokás. A keleti ember, 
már a klímánál fogva is, kevés táplálékkal beéri. 
Sokkal inkább van szüksége a szellemiekre. Álmo
dozó, exaltált. Erre a népre csak ezen az utón lehe
tett hatni, Ezért böjtölt a Megváltó is 40 napig. 
De követői, az első keresztyének, mindenben akarván 
az ő példáját követni, a böjtöt divatba hozták. 

Állítólag Telesfor pápa volt az a második században, 
aki a kötelező böjtöt elrendelte. Annyi bizonyos, 
hogy a 325-iki niceai és a 365-iki lavdici zsinatok 
kánonjai megkívánják. — Nevezetes Rotterdami 
Erasmus mondája, aki mikor szemére vetették, hogy 
nem tartja meg a böjtöt, igy felelt : „Lélekben 
katholikus vagyok, de a gyomrom az kálvinista". — 
Proudhonnak, á hires szocialista irónak válasza 
pedig igy hangzott : „Hála az adónak, a munkás
ember folytonosan böjtöl". Egészségi szempontból 
a böjt nem rossz, sőt igen jó hatása van. Tavasszal 
a szervezet fokozott erővel működik, erői duz-
zadoznak, ugy, hogy a túlságos élénkség zavarhat 
és betegséget idéz elő. Ilyenkor nem árt egy kis böjt. 

Vidéki színművészet* 
(Thalia papjai papnői és a többi aprószentjei.) 

— Czikksorozat. — 
A Debreczcni Szemle számára irta: Mártonfalvy György. 

PROLÓGUS. 
A kegyelmes, méltóságos, nagyságos úrtól 

kezdve, egészen a tekintetes, nemzetes, kurta szárú, 
makrapipás, jó hegyeseket sercentő, honmentő város
atyáig, egyszóval ugy a müveit, mint a művészethez 
analfabéta társadalom, hajdanában a színészetet 
komédiának, a színészeket komédiásoknak nevezte, sőt 
egynehányan még ma is annak titulálják. 

Jellemző a régi kor emberének gondolkodás
módja, de annál szembeötlőbb a magyar színészet 
művészi fejlődése és úttörő hivatása. 

A vidéki általános kulturális viszonyok fellen
dülésével karöltve jár a magyar színművészet foko
zatos fejlődése is. 

A mai számottevő színművész kolóniának sze
gény úttörőit és előharcosait az akkori társadalom 
nem mint kulturtestületet, hanem egyszerűen éhen
kórász, csél-csap vándorkomédiásoknak deklarálta, 
és a szegény szinésznép ide-oda hánykolódott a küz
delmes mindennapi lét, idegölő, útvesztő forgatagá
ban. 

Ma már a színészet nem csak egyszerű kultur-
hivatás, hanem már jól jövedelmező üzlet is. A mai 
színi direktor egy lassacskán, de biztosan — és 
fokozatosan vagyonosodé, tőkéjét biztosított alapo
kon kamatoztató élelmes börziáner és financier is. 
Társulatának tagjai pedig — ki-ki a tehetségéhez 
mérten — mind tisztességes honoráriummal dotált 
müvészközegek, városi pót- és jövedelmi adóval bőven 
megterhelt kulturemberek és közbecsülésben élő, 
számottevő honpolgárai a mai társadalomnak. 

A mai müvésztestületet élénken tartkitja a mü
veit és kvalifikált uri osztály számottevő gárdája is. 
Vannak közöttük diplomás ügyvédek, orvosok, mér
nökök, katonatisztek stb. és igy ma már a színmű
vészet épp oly tisztességes kenyérkereső pálya, mint 
akármelyik a többi közül, és nem kell pironkodnia 
a vagyonos, esetleg nagyságos vagy méltóságos család
apának, ha egy vállalkozó csemetéje e pályát válasz
totta élethivatásának. 

Mint minden életpályán, ugy ezen is voltak, 
vannak és lesznek úgynevezett proletárok, akik nem 
színpadra valók. Szóval vannak mindkét nembeli 
istenadta tehetségek és istenverte anti-talentumok... 

No de a protekció örökös rákfenéje egyetlenegy 
I pályán sem dúl talán annyira, mint ezen. . . 
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Ha egy uri leány vagy asszony elbukik az élet 
országútján, bár az anyai örömökön kivül egyéb hiva
tást nem is érez magában, azért az előkelő, befolyásos 
csábító beprotegálja színésznőnek kezdőfizetéssel 
egy előkelőbb vidéki színházhoz. (Természetesen a 
gageját vagy egészben, vagy részben ő fizeti.) A tisz
tességes masamód lányból esetleg tisztességtelen 
színi növendék is lehet (pláne a fővárosban), ha kellő 
tőke protegálja. Ha a nyolcad gimnazista megbukik 
az érettségin, beáll kóristának, ha egy kispap kiugrik 
a reverendából, szinész-komikusnak protegálja egy 
vagyonos, de vén nőnemű mecénás stb., stb. 

A társadalom különféle rétegeinek érdeklődése 
és lelkesedése érthető, mert e pályán legkönnyebben 
bonthatja ki szárnyait a szunnyadó tehetség, s a belső 
emésztő tűz kitörő lángja világító fáklyaként vezé
reli Thalia istenasszony oltárához. Ott azután vagy 
megperzseli szárnyait, könnyelmű pillangó módjára 
belerepülve a lángba, vagy átszellemülten és dicső-
ülten feljut a Parnassusra. Megtörténik, hogy a csá
bító ördög karmaiban, elkárhozottan elmerül a pokol 
örök izzó lávatengerében... de mindenesetre boldog, 
mert üdvözítő múzsája homlokon csókolta és beso
rozta az örökké vidám bohémek ama társaságába, 
ahol szabad az élet, reményteljes a bizonytalan jövő, 
szabad a szerelem, édesebb a küzdelmes lét és rózsa
színűnek látják a világot a sistergő görögtűz és festett 
vásznak idyllikus tündérbirodalmában.' 

Hja !. . . mert nem minden esetben mese az, hogy 
az Olympuson ambróziával s nektárral traktálják az 
istenek Thalia istenasszony fenkölt papnőit. 

Az ezen rovatban felsorolt zenemüvek és szakönyv-
vek kaphatók Csáthy Ferencznél, Debreczen legrégibb és 
legnagyobb zenemű kereskedésében (Piac-u. -.). 

Versek a hétről* 
FARSANG UTÁN. 

A Debreczeni Szemle számára irta MONGODiN. 
Csörgősapkáját vágja az a sutba, 
Aki fáradt, gethes, vén talán, 
Aki fiatal, az most szedje újra 
A böjti napok rózsás hajnalán. 
Vig Karneválért öltsön gyászt magára, 
Sírjon békén, aki sirni akar, 
Él Karnevál és élni fog, hiába, 
Annak, aki még erős, fiatal. . . 
Az élet oly szép, mig tudunk örülni 
S hamar öregszünk, nagyon is hamar. 
Óh, vanidőnk sok, hamuban csücsülni, 
Ha lángunk múlik s fehér lesz a haj. 
Mig dus a fürtünk s fellángol a vérünk, 
Vétek a bánat, vétek a halál 
S mig a vénségnek jármába nem érünk, 
El a hamuval, éljen Karnevál!. . . 

FEBRUÁR DICSÉRETE. 
Imádlak, drága február, 
Ki csak négy hétbül állasz, 
A hónapok közt, báj ha van, 
Egyedül február az, 
A rövid s néha száraz. 

Oly édes élni a dicső. 
Illanó februárban, 

Kivált, ha nem zord és kemény, 
De enyhe napsugár van, 
Mely ott setteng utánam. 

Hadd zengjen téged: február 
A ditiramb s az óda, 
Hadd fogyjon érted február, 
A bor, sör és a szóda, — 
Mint már évszázad óta. 

Alig, hogy jösz, máris haladsz, 
Sietsz, lábad nem ólom ; 
S bár március, május hava 
Szebb a trieszti mólon, 
Én csak neked adózom. 

Adózom, mert az elsejét 
Nem kell epedve várnom, 
Te elpusztulsz s marad mi volt, 
Négy hetes tünde álom. — 
No meg az adósságom. 

í A HÉT ESEMÉNYEI 1 
V A 
% > • » • » • » • > » » » » • > • > • » « « • « « « « • « « • < • < « & 

Debreczen város közéletének ujabb levegőtisz
titója is akadt dr. Révi Nándoron kivül. Nemo is 
cikkelyeket irt a héten egyik helyi lapba s bár hang
fogóval, de ugyanazt a nótát variálja, amelyiket 
dr. Révi Nándor tülköl városi politikánkról már egy 
év óta. A városi tanács tagjai pedig elhatározták, 
hogy sajtópert indítanak. Nagyon helyesen! Mert 
idáig csak azt láttuk, hogy egy rakás ember becsü
letébe beleharaptak azok, akiknek van foguk hozzá. 
De hát az a becsület, bár kényes egy portéka, amellett 
nagyon szívós. Senki el nem pusztíthatja, hacsak 
saját maga el nem pusztítja magát. Ez esetben pe
dig hamar kész a temetési szertartással a mi bün
tető igazságszolgáltatásunk. Épen ezért dr. Révy, 
Nemo és társai lehiggadhatnának végre s nyugodtan 
bevárhatnák mikor kiviláglik az igazság. Mert bizton 
kiviláglik, akár az ő részükön van, akár a másik 
oldalon. Utóbbi esetben eleget nyugtalankodhatnak 
majd akkor, mikor hátukon lesz a vizes lepedő s 
mindenki elfordul tőllük, azok is, akik most ösztö
kélik őket a harcra, akiknek éhes a lelkük a bot
rányra. 

* 
(!!) Miután az ember mégis csak szeretné, ha május 

elsején nem a hajléktalanok menhelyén ébredne fel, 
hát lakás után néz. És ha három gyereke közül kettőt 
le tud tagadni, ha megelégszik ebédlőszoba helyett 
egy be nem fűthető előszobával, vagy ha hajlandó 
jó vízért a szomszédnak, kapukulcsáért a házmester
nek külön lakbérpótlék fizetéseket folyósítani, néha 
kap is lakást, száz perecenttel drágább áron, mint 
mondjuk 6—8 esztendővel ezelőtt. De akkor azután 
festessen, zárat csináltasson, restauráljon, mert olyan 
lakás, ahol mindezt a házigazda végezteti a saját 
költségén, igazán csak Eldoradóban van, ott azután 
mindjárt kolbász, meg sodor kerítéssel, szendvicsek
ből kirakott küszöbbel, Kugler-bonbonnal parket-
tezett szobákkal. Vagy ha a főutcán, az ahoz közeli 
nagyobb utcákon akad igazi modern lakás, akkor 
megszerezheti azokat még a következő feltételek 
alapján : 1. Tíz esztendeig nem eszik csak egy tál 
ételt ebédre s nem vacsorázik csak minden második 

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Jelzet: Z1028 



8. D E B R E C Z E N I S Z E M L E 9. szám. 

napon. 2. Téli-kabátot nem csináltat, csak minden 
20 esztendőben egyet, akkor is lehetőleg úgynevezett 
átmeneti posztóból. (Ami azért átmeneti, mert a 
szél könnyen átmegy a gyönge szövésű kelmén.) 
3. A cipőjét minden páros esztendőben megtalpal-
tatja, páratlan esztendőben megfejelteti. 4. Szín
házba, hangversenyre, moziba, kávéházba nem jár, 
lapra nem fizet elő stb. Mindezek ellenében lesz 
lakása, vízvezetéke, villamos világítása s rendelke
zésére áll a közkórház, ha történetesen, de nem min
den ok nélkül, beleőrül a debreczeni lakásviszonyok 
tanulmányozásába. 

* 
= A nagy kaszásnak a héten is bőséges aratása 

volt. A sok közül egy nagyon értékes vezérét vitte 
el városunk előkelő társadalmának : dr. Popper Mórt. 
Tetőtől talpig ember volt. Semmi egyéb és ez nagy 
szó. Az élet tülekedő harcaiban nem törtetett előre, 
nem beszéltetett magáról. Csak dolgozott, cseleke
dett. És Debreczen város szellemi fejlődéséből mégis 
jobban kivette a maga részét, mint az a sok stréber, 
akinek nevétől visszhangosak a közéleti küzdelmek. 
A temetésén megnyilatkozott részvét, dr. Körösi 
Kálmán igazán klasszikusan szép beszéde igazolása 
volt annak, hogy az igaz értéket még Debreczenben 
is megt udják becsülni. 

* 
( = ) Ötfilléreseket veret a pénzügyi kormány. 

A mostani egyfilléres nagyságú nikkel pénzdarab 
március elsején forgalomba is kerül. Ma, mikor 
már a bélyeg, a szivar stb. ára miatt szinte nél-
külözhetlen ez a pénzdarab, akadnak olyanok, 
akik ugyancsak kedvezőtlen fogadtatásban része
sitik az ötfilléreseket. A cigányzenészek például 
idegenkedve fogadják az ötfilléresek jövetelének 
hirét. És nehogy akadjon olyan ember, aki azt hiszi, 
hogy kávéházi szórakozásainál bármit is megtakarít
hat azáltal, hogy az úgynevezett tányérozásnál 
5 fillért hullajt bele a tálcába 10 filléres helyett, a 
zenészek már most kijelentik, hogy 5 fillérest nem 
fogadnak el. Ha pedig a közönség egy része mégis 
ragaszkodna az 5 filléres tiszteletdíjhoz, akkor külön 
fognak tányérozni a szomorú magyar nóta és külön 
a csárdás után. Mert lehet a drágaság egyre nagyobb, 
a 10 filléres meg felényire kisebb, aki szórakozni 
akar, az fizessen és ha drágább lett a hus, a lakás, 
ne igyekezzék épen a szellemi szórakozásokon spó
rolni. 

(!) Az aszfaltbetyárok ellen. A külföld a magyar 
specialitások közül eddig jobbára csak a tsikóst 
a gullascht és a tsardascht ismerte. Most — hála 
Bodának — a fővárosi Rostásnak, megszületett egy 
ujabb magyar különlegesség is, a „Rendelet az aszfalt
betyárok ellen". Furcsa csodabogár, de tanú rá a 
m. kir. államrendőrség hiv. közlönye, hogy meg-, 
jelent. S igy valószínűleg szükség is volt rá. Hát ; 
ez a szükség bizony egy kis szépséghiaa a mi kultu
rális voltunkon. Hiába zengünk önmagunkról dics
himnuszokat, állunk piadesztálra, hogy jobban lás
sanak, mint a nyugati kultúra őreit, ez ilyen ren
deletek s az, hogy ilyen rendeletekre szükség van, 
egy kis középkorias szint kölcsönöz a mi frissen. 
festett kulturhirünknek. Az igaz, hogy a középkor 
rablólovagjai, kik elállották a szüzek útját, vala
hogyan romantikusabbnak látszanak, mint a mi 
szeladonjaink, kik iskoláslányokra vadásznak az 
intézetek és templomok környékén. No, de a megtorlás 
is elég prózai, nem mint hajdan — párbaj, — hanem. 

egy főkapitányi rendelet, melyben dr. ' Boda ki
oktatja a rendőrséget a megfelelő eljárásra s melyből 
tanulhat a debreczeni rendőrség is. Szépen vagyunk ! 
Vaj' mi jön ezután ? 

* 
Soha türelmesebb nációt, mint a magyar ! Meg

csókolja azt a kezet, amely pofon csapja. Pedig sok 
pofont kapunk ! Most ismét egy arculcsapás hirét 
hozzák Amerikából. New-Yersey, Amerika legfon
tosabb iparállamának kormányzója, töpiratot adott 
ki, melyben felszólítja az Egyesült-Államokat, hogy 
magyar kivándorlót ne engedjenek partra szállni, 
mert azok szellemi nivója alacsonyabb a kínai 
kulikénál. Az amerikai magyar szövetség tiltakozó-
gyűlést tartott erre. Elég helytelenül, mert ilyen 
hülye váddal szemben a védekezés maga is gyenge
elméjűségre vallhat. Szerencsére az a közkereslet, 
amelyben a magyar munkaerő Amerikában részesül, 
elégtétel a kormányzó támadásával szemben, de 
azért feltolakszik ajkunkra az a kérdés, hogy tudja-e 
Wilson kormányzó, hogy Amerika vas- és bánya
ipara a magyarságnak köszönheti azt, hogy a vilá
gon az első helyet foglalja el. Valószínűleg nem tudja, 
mert akkor máskép beszélne s nem tagadná le a 
magyarság érdemeit és azt, hogy Amerika mennyit és 
mit köszönhet a sok bevándorló magyarnak. 

* 
+ A császár, a császár ! Aehrenthal meghalt. 

Épen ugy, mint mondjuk Nagy János és Kis István. 
Aehrenthalnak épen ugy voltak jó emberei, mint 
Nagy Jánosnak és Kis Istvánnak. És volt köztük 
egy jó embere, igazi tisztelője, egy öreg ember, 
akinek Aehrenthal sok jó szolgálatokat tett s a töb
bek közt szerzett neki két tartományt is. Mondjuk 
olyan formán, mint, ahogy Nagy János, aki szegény 
ügynök ember, valamelyes pompás birtokot a ke
zére játszott Kisfalusi, Nagyfalusi Kis Istvánnak, 
aki azután hálából össze is barátkozott Nagy János
sal. . . Mikor pedig Nagy János haldoklott, hát 
körülvették a jó emberei s bizony csak benézett 

• hozzá a gazdag szomszédja Kis János is, aki még 
j meg is vigasztalta Nagy Jánost, hogy : Na, nem kell 

búsulni, nem minden betegségnek halál a vége . . . 
Szegény Aehrenthalt azonban nem látogatta meg 
az az öreg ember, akinek szintén megvannak már 
számlálva az ő hátralevő évei. Pedig szerette volna. . . 
De nem engedte az udvari etikett, a burgbeli körül
tekintés. . . És ezért bizonnyal szomorkodott és 
búsult egy kicsit valaki. Talán Aehrenthal is, to
vábbá a császár. . . a császár. 

A modern berendezésű Mátyás pincét Piac- és 
Kossuth-utca sarkán március hó 1-én veszi át Ifj. 
Weichinger Károly sógora Sternád Ferenc jónevü 
vendéglős, ki is a helyiséget Pilseni sörház cim alatt 
vezeti tovább. Kitűnő magyar és francia konyha. 
Pilseni és müncheni sörök, valamint a legjobb bo
rok állanak a finom izlésű közönség renvelkezésére. 

Uralkodni hamar lehet megtanulni, de kormá
nyozni nehezen. 

A románc nem pör, hogy végső megoldás is 
legyen benne. 

* 
Ha sajtóhibát látok, mindig azt hiszem, va

lami ujat találtak fel. 
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Az Éjszaka. 
(Három egyfelvonásos. Irta: Vidor Marci. Bemutaták a 

debreczeni színházban 1912 február 22-án.) 
A legteljesebb elismeréssel kell adóznunk Zilahy 

Gyulának, hogy az ultramodern irodalmi irányzat 
egyik igen érdekes termékét : Vidor Marci 3 egy
felvonásosát annyi viszontagság után mégis szinre-
hozta. 

Vidor Marci az az iró, akinek értékes és érdekes 
gondolatai a legélénkebb figyelmet érdemlik meg. 
Mindhárom egyfelvonásos darabjának egységes té
mája az a folytonos és örök küzdelem, amely a nő 
és férfi közt folyik a szerelmi élet terén. Ebben a 

. küzdelemben ellenségekként állanak szemben egy
mással nő és férfi. A nő érzi helyzete alantas, lealázott 
voltát és szeretne ebből felemelkedni. A férfi küzd 
a nőért, a gyönyörök forrásáért, épp azért le akarja 
igázni ravaszul, csalárdul, hogy minden önállóságától 
megfosztva, rabszolgájává tegye. 

Ez az alaptéma, melyet a szerző három külön
böző változatban, biztos művészi kézzel, bár kissé 
bizarr helyzetben állit elénk. A „Züllés" cimüben 
egy külvárosi csapszékbe vezet bennünket. Rózát, 
az orgazda korcsmáros leányát feleségül akarja venni 
részint szerelemből, de inkább érdekből a pénzéért 
Feleki István szobrász. Garas Péter félig elzüllött 
festő magasan szárnyaló gondolatvilága azonban 
megutáltatja a leánnyal a nyárspolgári életet, mely
nek egyetlen fontos eleme a pénz és ott hagyva 
vőlegényét, apját, kiszökik az éjszakába, a züllésbe. 

Napsütött olasz kert a „Mária" cimü színjáték 
milieu-je. Mária, az irónő utálja a férfit, aki csak 
az élveket hajhássza, udvarias és alázatos a hóditás 
előtt, de ha célját elérte, tűrhetetlen zsarnok. Ezért 
elutasitja magától a szerelmes Benjámint. Az egyedül
létet sem birja ki, gyermeket akar, aki az ő szivének 
vére legyen, de ugy, hogy az apa még se formál
hasson semmi just hozzá. Ezért nászra hivja a ki
kötőben horgonyzó hajó kapitányát, aki másnap már 
világkörüli útjára megy, hogy soha többé vissza ne 
térjen. A liliomos nász, a szeplőtlen fogantatás 
realisztikus apotheozisa ez a jelenés. 

A modern férfi és nő tulfinomult idegrendszeréből 
pattant ki az „Akarat" cimü egyfelvonásos cselek
ménye. Bádogh idegorvos valósággal rákényszeríti 
szerelmét Kadossánéra, akit idegesség ellen gyógy
kezel. Azt mondja neki, hogy betegségét a szerelmi 
kielégültség gyógyíthatja csak meg s parancsoló fel
lépésének a gyönge asszony, aki pedig irtózik a 
bűntől, nem tud ellentállni. 

Elsőrangú kvalitásai mellett fogyatékosságai is 
vannak a műnek. Az iró témái, felfogása a kidolgo
zásban frappirozó hatásúak. Színpadi technikája 
azonban nem kifogástalan, a párbeszédek néhol sza-
kadozottak. Olyan apró hibák ezek, melyeknek Vidor 
Marci további müveiben, — bizton elvárjuk — már 
nyomuk sem lesz. 

A kitűnő iró intencióit Csige Böske értette meg 
és adta vissza a leghívebben. Mária kényes szerepében 
épp oly fenséges, mint megrázó a játéka. Papp Tusi 
(Kadossárié) kifogástalanul alakította a szenvedő, 

gyenge akaratú, alapjában becsületes gondolkodású 
szerepét. Vajda Ilonka (Róza) is tehetségének javát 
adta, hogy aztán a fertőbe merülő leány lelki világába 
nem képes teljesen beleélni magát, az egyéni szem
pontból csak javára könyvelhető el. A férfiak közül 
Virányit (Bádogh dr.) kell kiemelnünk, Kelemen és 
Kemény is jók voltak. 

A kitűnő rendezés Zilahy Gyula mesteri kezét 
dicséri. Általában teljes volt a siker, amely előrelát
hatólag állandóan műsoron tartja a darabot. 

A szereplőket és a jelen volt szerzőt igen sokszo.i 
kitapsolta a lámpák elé a közönség. 

Impressziók. 
A „Debreczeni Szemle" számára irta: VIDOR MARCI. 
Őszintén bevallom, „Az Éjszaka" bemutatójának 

estéjén némi elfogultsággal léptem a debreczeni szín
padra, hogy darabom előadásának menetét figyelem
mel kisérjem. Nem a színpadi siker vagy balsiker 
titka izgatta képzeletemet, de különös erővel foglal
koztatott az a gondolat : miképen érvényesülnek az 
irói intenciók s a színpad világában megelevenedett 
eszmék az előadó művészek felfogásában ? Közel 
tudják-e hozni a nézőket „Az Éjszaka" lényegéhez 
és céljához és megtudják-e mutatni azt az utat, mely 
az iró lelki intenciójának lorrásához vezet ? Aggo
dalmaim és kétségeimet némileg jogosulttá tette az, 
hogy magam is éreztem, hogy nem nagy hatásokra 
fölépitett müvem, mely inkább az örök emberi han
gulatoknak egy pár ecsetvonással való megjelenítése 
— nagy színpadok levegőjében egy kissé megfakulhat 
s tán szinét is veszti, ha nem megértő művészek 
szűrik át e hangulatokat a lélek retortáin keresztül. 
A szuggesztív erő átvitelének inkább kedveznek a 
kisebb keretek és az intim, meleg légkör, mely meg
alapozván a hangulatot, fogékonyabbá teszi a közön
séget a halványabb benyomások, a rejtett és itt-ott 
kicsillámló szépségek iránt. Az „Éjszaka" hangula
tokban elmélyedő festője — az ő különös életfel
fogásával, „Mária" asszonyos asszonya és az „Aka
rat" szilaj erejű orvosa, ezek a kiválasztott ember
típusok hogyan nyernek szint és életet — a színészi 
sugallat által ? 

Együtt éreztem alakjaimmal, szenvedtem velük, 
emelkedtem és sülyedtem általuk és két óra leforgása 
alatt ismét végig álmodtam az életüket. 

Mi történt kint a nézőtéren, nem tudtam, ott 
álltam a színpadon, a kulisszák mögött, nem törődve 
a körülöttem folyó külső élettel. Bent voltam a szín
padon, a lámpák előtt s nem az eleven színészeket 
figyelgettem, magam játszottam velük és éltem 
bennük. 

Diszharmonikus érzés nem zavart s a zengő 
összhang mint egy lágy, selymes álom font keresztül. 

S ekkor jöttem tudatára annak, hogy nem csupán 
játékos színészek vitték diadalra eszményeimet, — 
de megértő, lelkes emberek, akik az intellektuális erő 
és érzés fájdalmait és gyönyörűségeit élik át az élet
ben is. 

Minek nevezném meg őket ? Többek volnának 
igy ? Csige Böske, Vajda Ilonka, Papp Etel ? Vagy 
Kassay, Kemény, Virányi, Békéssy, Ligeti, Máté ? 
Én megértettem s megszerettem őket. 

Most Zilahy Gyuláról, erről a művészlelkű em
berről, átható intelligenciájú rendezőről és művészről 
kellene irnom egy sort. Nem teszem, — mert hiúság 
volna őt felfedezni — a magam egyéniségén 
keresztül. 
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A rablólovag. 

Biró Lajos drámájáról már elmondottunk min
den jót, minden szépet. Ami az előadást illeti, azzal 
meg lehet tünk volna elégedve, ha a két vezető sze
repben nem Thuryné Csige Böske és Virányi Sándor 
kerülnek össze. Előbbi a legnagyobb skálájú drámai 
szülésznőnk, akinek beszédorganuma talán zeneibb 
is, mint kellene, utóbbi skálája pedig szűk határok 
közé utalt , szürke tónusokra alkalmatos. Tessék 
már most egy duet tet elképzelni, ahol mollakkordok 
ölelkeznek össze a dur-ütemekkel, ahol az egyik 
rikitóra mázolja a pasztellszíneket is, a másik meg 
lehalkitja még az egyébként elmosódó sejtelmes 
tónusokat is. 

Papp Etelka és Désy Alfréd valósággal felül
emelkedtek az ensemblé szintjén s Virányi Sándornak 
is legjobban sikerült a Papp Tusival való jelenete. 
Kivülök Szilágyi Ernő alakítása érdemes az el
ismerésre. 

Kemény Lajos elviselhetlenül theatralis volt, 
hamis páthosza kirívó, Ligeti Lajos drámai szerep
ben való kísérletezése, ha nem is tökéletes, de szép 
eredményekkel jár t s kis és hálátlanul jelentéktelen 
szerepében most is kifogástalan Bérczy Ernő. 

Színház után menjünk a Hajnal mulatóba. 

— Lőbl Gyula és Társa látszerész és fényképészeti 
szaküzlete Piac-u. 63. szám. Telefon szám 869. 

| IRODALOM. 1 

A Csokonai-kör felolvasó ülése. 
A múlt héten, szombaton délután t a r to t t a e 

saisonban negyedik felolvasó ülését a Csokonai-kör 
s ta lán egyik sem volt az ideiek közül olyan értékes 
müsoru s kiválóképen érdekes, mint épen ez. 

A műsor érdekességét Oláh Gábor legújabb 
drámájának ,,Az embernek fia"-nak részleges be
muta tása követte. A fényes költői pályafutására 
Debreczenből elindult s ez idő szerint Czirkvenicán 
betegeskedő Oláh Gábor hatalmas tárgyat választ 
drámájául, melyet most jelentetett meg a Hegedűs 
és Sándor könyvkiadó hivatala s mely minden 
valószínűség szerint szinre is fog kerülni a debreceni 
szinpadon. (Teljes értékében legközelebb fogjuk mél
tatni.) 

A hatalmas, imponáló erejű alkotás egy jele
netét Kemény Lajos, a debreceni színtársulat kiváló 
jellemszinésze mu ta t t a be, igazán jelentős külső 
siker mellett. 

Ugyanakkor, mint vendég verseket olvasott 
fel Gyökössy /La]o_s, az országosan ismert poéta, 
kinek egyik versét jelen számunkban mutat juk be. 

Szabados Ede a Csokonai-kör által pályadíjjal 
k i tünte te t t költői elbeszélését m u t a t t a be, Nagy 
Vilmos pedig sikerült humoros rajzával ara tot t nagy 
sikert. 

Világkönyvtár. Kropotkin Péter herceg világ-
hirü munkája : Egy orosz forradalmár emlékiratai 
eposzi erejű hatalmas alkotás. Szerzőjét nem annyira 
politikai törekvése és tudományossága, mint inkább 
e munkája te t te az emberi kultúra, a haladás és fel
világosodás egyik legjelentősebb előharcosává. Ahogy 
az orosz állapotokat az emberi szolidaritás leg
magasztosabb nézőpontjáról rajzolja, emberi szen

vedéseket és küzdelmeket feltár, az orosz társadalom 
rétegeit ecseteli — a legsötétebb mélységektől a leg-
csillogább magasságokig — igaz, megkapó színekkel 
és ahogy ebbe a miliőbe illeszti bele a maga kalan
dos, izgató drámai fordulatokban gazdag életét ; 
abban az emberiség örök, egyetemes küzdelmeinek 
nagyszerű képe tárul fel. Innen van, hogy bár orosz 
kulturképet ad s bár orosz emberekről szól, szava 
az egész emberiségben kelt mély visszhangot. Soha 
nem lankadó, megfeszített érdeklődéssel követi az 
olvasó lapról-lapra a szerzőnek a maga egyszerűségé
ben művészi tökélyü előadását és mikor leteszi a 
könyvet, gondolatok és érzések kelnek benne, me
lyek a lelket gazdagítják. Gergely Győző gondos 
forditása hűen adja vissza a mii minden szépségét, 
két kötetben, Ízléses kiállításban és bámulatos olcsó 
árért — egy-egy vaskos kötet ára kötve 1 korona 
90 fillér — nyújtja a Világkönyvtár ezt a nagyszerű 
munkát , mely minden könyvesboltban kapható. 

— Az ezen rovatban felsorolt müvek kaphatók Hegedűs 
és Sándor könyvkiadóhivatalában Kossuth-utca 11. szám. 

bA szerelem gyönyöre : szeretni. Jobban sboldo-
git a kapott , mint az adott csók. 

* 
A fiatalaság folytonos részegség. A szellem má

mora. 
* 

Aki nagyon mértékletesen él, nem oly okos, 
mint aminőnek hiszi magát . 

* 
Keveset beszélünk, ha nem a hiúság beszél 

belőlünk. 
* 

Nincs olyan sebes lomhaság, melyei a szegénj'ség 
utói ne érne. 

Ne kérdezd soha, hogy : mit ér nekem ez a világ ? 
hanem azt, hogy : mit érek én a világnak ? 

* 
A szerelemféltés együtt nő a szerelemmel, de 

ném mindig hal meg vele együtt . 
* 

Nincs oly súlyos helyzet, amit a türelem és ön
megtagadás nem tudna elviselhetővé tenni. 

VÁROSI SZÍNHÁZ. 
HETI MŰSOR: 

Vasárnap, január 25-én 
d. u. Elvált asszony. Operett. Mérsékelt helyárakkal. 
este Ártatan zsuzsi. Operett. Kis bérlet. 

Hétfőn, február 26-án 
Csitri. Vígjáték B) bérlet. 

Kedd, február 27-én 
Ninos tovább. Szinmü. C) bérlet. 

Szerda, február 28-án 
Rabló lovag. Szinmü. A) bérlet. 

Csütörtök, február 29-én 
Leány vásár. Operett. Újdonság. Bérletszünet. 

Péntek, március 1-én 
Leány vásár. Operett. Bérletszünet. 

Szombat, március 2-án 
Leány vásár. Operett. Bérletszünet. 

Vasárnap, március 3-án 
d. u. Csikós. Népszínmű. Mérsékelt helyárakkal. 
este Leány vásár. Operett. Kis bérlet. 
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Hajnal Mulató 
Debreczen, Petőfi-tér 7. szám. 

Igazgató-tulajdonos 
HAJNAL GYULA 

Február 15-ikétól kezdve szenzációs 
új műsor. A legkiválóbb fővárosi 
kabaré és orfeumi művészek fellépte. 

Csodás atrakciók! 

IANÜS 
SAS-UTCZA 2 . SZ. 

TELEFON 3—28. 

Február hó 26. 27. és 
28-án. 

A 

Debreczen k 

ir 
Társada 

ASTA 
Csütörtökön, pé 

MEGMENTVI 
Szenzá 

Szombaton, 

©er 
Társada 

jött) hét szenzá 
ASTA NIELSE 

Özönsédének kedve 

ZSAZSA 
Imi dráma 3 fe 
N1ELSKN parádés 

titeken, febr. hó 

I A TENGE 
ciós dráma 2 fel 
vasárnap március 

TAKARODÍ 
Imi színmű 3 ft 

SZÍNHÁZ 
Igazg. tulajd. 

SUCHÁN REZSŐ. 
Hétfőn, kedden, 

szerdán. 
ciói! 
N 
icze felléptével 

• * » 
[vonásban. 
szerepe. 

29. és márcz. 1-én 

R MÉLYÉBŐL. 
•onásban. 
hő 2. és 3-án 

1. " * j 
slvonásban. 

Azonkívül mirddi alkalommal a hét legszebb újdonságai ! 
Előadások mindennap pont 6-tól. 

AZ ELSŐ PILSENI RÉSZVÉNY SÖRFŐZDE 
és a MÜNCHENI „SPATEN"-sörgyár ker. képviselete 
Hajdú, Bihar, Szabolcs, Szatmár és Borsodvármegyék terüle

tére ugy hordós, mint üveges sörökben 

Fischbein Jenő sörnagykereskedőnél 
Debreczen, Hatvan-utca 30 szám alatt. 

Fenti sörgyártmányok kimérve kaphatók Debreczenben a Piac-
és Kossuth-utca sarkán levő 

Pilseni sörház pinoéje éttermében és sörcsarnokában. 

Hirdetmény. 
A református egyháznak a Hatvan-utca és 

Egyház-tér szegletén levő telken épülő bérházban a 
földszinten raktárral és pincehelyiségekkel ellátandó 
boltok, továbbá ugy a földszinten, mint az első-, 
második- és harmadik emeleten fürdőszobával, mel
lékhelyiségekkel ellátott modern lakosztályok lesz
nek, melyeknek bérletére a bérház épitő-bizottság 
az eddig is megnyilatkozott nagy érdeklődés folytán 
már most alakalmát szolgáltat. 

A tervrajzok az egyház hivatalában Hódy Béla 
levéltárnoknál, az építési irodában Tóth István és 
Marion Imre ügyvédnél vannak letéve. Az érdeklődő 
közönség a hivatalos órák alatt tájékoztatást nyer 
a boltok méreteiről és tartozékairól, a lakosztályok
ról és mellékhelyiségekről, továbbá az előirányzott 
bérösszegekről. Az ajánlatok a bérösszeg 10 százalé
kának bánompénzül letételével nevezett urakhoz 
adhatók be, kik azokat határozás végett a bérház-
épitő bizottsághoz terjesztik. 

A lakosztályok 1912. évi november 1-től adat
nak bérbe ; a boltok pedig 1912. évi augusztus 1-től, ez 
utóbbiak ugy, hogyha augusztus l-ig az állványok 
elbonthatok nem lennének, ezek lebontásáig leg
később november l-ig a bérösszegből 20 százalék 
engedmény adatik. 

A bérház-épitő bizottság 1912. évi január hó 
10-én tartott üléséből. 

Dicsői! József 
lelkészelnök-

^ i w j m j " ' '•-••• •••• • >• '• •' ..r^<iuAjuu»Ai«MiuuuMUAwgqcw^iu*JAjMUAa«ju*jAjaaMu«jAUMiWj^ju«HMju^^f^r 

Donogán ̂ Somossy 
Debreczen, Kistemplom-bazár. 

Menyasszonyi kelengye. Kész fehér
nemű. Női divat és szőnyeg árúház. 
Szabott árak. — Előzékeny kiszolgálás. 

MEGHÍVÓ. 

Neumann Nándor Vegyészetigyár Részvénytársaság 
1912. évi febr. hó 28-án d. u. 3 órakor a Hajdumegyei Népbank, mint Szövetkezet hivatalos helyiségében tartja 

renden közgyűlését, 
melyre a t. részvényesek ezúton hivatnak meg.* 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Az igazgatóság jelentése az 1911-ik év üzleti eredményéről. 
2. Az 1911. évi zárszámadás és mérleg, valamint az évi nyereség mikénti felosztására vonatkozó igazgatósági javaslat, 

továbbá a felügyelő-bizottság zárszámadás és mérleg megvizsgálásáról szóló jelentésének előterjesztése és ezek alapján a felmentvény 
magadása az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére. 

3. Három felügyelő-bizottsági tag választása 3 évre. 
4. Két uj igazgatósági tag választása. 
5. Az alapszabályok módosítása. 
6. Indítványok. AZ IGAZGATÓSÁG. 
JEGYZET: Az igazgatóság Jelentése és a múlt évi mérleg a vállalat helyiségében a közgyűlést megelőző 8 napon köz

szemlére van kitéve és azokat bárki megtekintheti. 
*Az alapszabályok 13. §-a értelmében szavazati joggal csak az a részvényes bir, ki részvényeit a le nem járt szelvényeivel 

együtt 5 nappal a közgyűlés megtartására kitűzött határidő előtt, az igazgatóság által a hirdetményben megjelölt helyen leteszi. A 
letett részvényekről a részvényes a letett részvények és az ezek alapján gyakorolható szavazatok számát feltüntető igazolványt kap. 
A letétbe helyezett részvények csak a közgyűlés befejeztével és az elismervény visszaadása ellenében adhatók ki. 
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Tavaszi ruháit 
tisztittassa 

Wacha Róbert 
ruhafestő és vegyi-tisztitó gyárában 

Simonffy-utca 55. 
é 
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