


MIT  JÁTSZANAK  A SZÍNHÁZAK?  Ä  Baross-tér  32.  
Tr i . !  Ш-337.  

OPERA.  Csütörtök:  Szöktetés  а  
szerályból.  (В.)  —  Péntek:  Aida,  
(С.)  —  Szombat  d.  u.  4-fcor:  
Bánk  bán.  (If j .  e.)  —  Vasárnap  
d.  п.:  Pillangó  kisasszony.  Este:  
Cigánybáró.  —  Hétfő:  Nincs  elő-
adás.  -  Kedd:  Rigoletto.  (A.)  —  
Szerda:  Rózsalovag.  (E.)  (S.  VTÓ.)  

NEMZETI  SZÍNHÁZ.  Csütörtök:  
Cyrano.  —  Péntek:  Cyrano.  (VI.)  
—  Szombat:  Cyrano.  (VII.)  —  
Vasárnap  d.  u.:  Téli  zsoltár.  
Este:  Cyrano.  (VIII.)  -  Hétfő:  
Cyrano.  (К.  2.)  —  Kedd:  Cyrano.  
—  Szerda:  Cyrano.  (3,  7.)  

NEMZETI  KAMARASZINHAZ:  
Minden  este  és  délután:  Kaland.  
(•/J4,  >/«8.)  

i tADACH  SZÍNHÁZ.  Mindennap:  
Négy  asszonyt  szeretek.  ('/«4,  '/«S.)  

VÍGSZÍNHÁZ.  Csütörtök:  E g y  fi l -
lér.  Péntek:  E g y  fillér.  —  Szom-
bat  d.  u.:  Szilveszteri  kabaré.  
Este:  E g y  fillér.  -  Vasárnap:  
Szilveszteri  kabaré.  (V.)  —  Hét-
fő :  Szilveszteri  kabaré.  (F.)  —  
Kedd:  E g y  ' fillér.  №4,  %»•)  

MAGTAB  SZÍNHÁZ.  Minden  este:  
Gyergyől  bál.  vasárnap  d.  u.:  
Hajnalodik.  ('/«4.  '/<8.)  

ANDBASSY  SZÍNHÁZ.  Minden  es-
te:  Baj  van  Snlomcval,  vasár-  és  
ünnepnap  d.  u.:  Neliéz  ma  férj-
hez  menni.  (Vi4,  '/»8.)  

FŐVÁROSI  OPERETTSZÍNHÁZ:  
Minden  este,  vasár-  és  ünnepnap  
d.  u.:  Ilyenek  a  férfiak.  ('/«4,  '/tó.)  

KAMARA  VARIETÉ.  3-tól.  Hurrá,  
1941111  (Vr9,  szombat:  ii,  9,  vnsár-
св  ünnepnap:  V:4,  '/«7,  9.)  

PÓDIUM.  Mindennap:  Tekintettel  
arra . . .  (5.  9.)  

KOMÉDIA  ORFEUM."  Mindennap:  
Éjjeli  őrjárat,  ('/tó,  VtD.)  

ROTÁL  VARIETÉ.  Mindennap:  Ro-
yal  trott.  {'/tő,  9.)  

ERZSÉBETVÁROSI  SZÍNHÁZ.  Min-
dennap:  Névtelen  asszony,  ('/tő,  
'/t9;  vas.:  '/<4,  '/«G,  '/.6.)  

JÓZSEFVÁROSI  SZÍNHÁZ.  Min-
dennap:  EzUsttükröa  kávéházban.  
(Vt6,  '/.9;  vas.:  '/el,  "/.8,  '/«9.)  

KISFALUDY  SZÍNHÁZ.  Minden-
nap:  Gólyaszanatórium.  ('/tó,  '/i9:  
vas. :  '/«4,  '/«8,  '/tó.)  

M I T  J Á T S Z A N A K  A  M O Z I K ?  
ШЕШ 

IV.,  Petőfi  S.-u.  6.  
Tel . :  181-244.  

Magyar,  Fox,  Luce,  Ufa  híradók.  
A  bölcsőtől  az  iskoláig,  (Kultúr-
film.)  A  rajzos  híradó  1940-ről.  
<íl.  rész.)  Részletes  beszámoló  a  
Jogászbálról.  Rókavadászat  Cam-
pagnában.  (Színe»  film.)  Folyt,  
előadások  10—24  óráig.  Páholyok  
elővételben  is.  

Károly  király-út  3.  
Tel.:  422-722.  

Magyar  és  Ufa  híradók.  Zárt  tár-
gyalás.  Tasnádi,  Págcr,  Timár.  
Előadások:  '/t4,  '/i8,  Vtio.  Az  
első  előadás  mindennap  mérsékelt  
helyárakkal. 

5,  hétre  prolongálva.  
A  hazajáró  lélek.  Karády.  Páger,  
Somlay.  Híradók.  Előadások  kez-
dete  Vt4,  Vr6,  V«8,  'AlO,  vasár-  és  
ünnepnap:  lá2-kor  is.  

C I T Y  FI  L M S Z I N H Á Z  
V..  Vilmos  császár-ót  36—33.  

Tel . :  111—140.  
Frankenstein  fia.  Karloff.  Lugosi.  
_  Magyar  és  Fox  híradó.  Előadá-
sok  hétköznap:  '/tó,  '/«8.  '/.10,  
szombat,  vasárnap  és  ünnepnap  
5/t4-kor  is.  

« Q B Ç Q  Budapest,  IV.,  Váci -
V  1  utca  9. Telefon:  13-28-13  

2.  hétre  prolongálva.  
Udvari  bál.  Deanna  Durbin,  Szőke  
Szakáll.  Híradó.  Előadások  hétköz-
nap:  '/tó,  Vs3,  '/lit),  szombat,  vasár-
és  ünepnap  Vt4-kor  :s.  

l l l l m i T f t  T I I ->  Erzsébet-kőrút  
*-'Ц1НЖ)«Уд-14  13.  Tel . :  322-499.  
Magyar,  Fox,  Lnce.  Ufa  híradók.  
A  bölcsőtől  ax  iskoláig.  (Kultúr-
film.)  A  rajzos  híradó  1940-ről.  
(II.  rész.)  Rókavádászat  Campa-
gnában.  (Színes  film.)  Folyt,  elő-
adások  9—24  óráig.  Páholyok  elő-
vételben  is.  

Bethlen  Gábor-tér  3.  
Tel. :  225-003.  

itriWumi!  «.  hétre  prolongálva.  

Oz,  a  csodák  csodája.  Judy  Gar-
land,  Frank  Morgan.  Luce  és  
Magyar  híradók.  Előadások  hétköz-
nap:  '/«4,  '/tó,  '/J8,  '/«10,  vasár-  és  
ünnepnap  Vi2-kor  is.  Vasárnap  d.  e.  
' / « l l -kor :  Tovarls.  Charles  Boyer,  
Claudette  Colbert.  

Hollán-u.  7.  (Szent  
U  István-kőrútnál.)  T e -

lefon:  111-994.  
Nápoly  a  csókok  tüzében.  Viviane  
Romance  Híradó.  Előadások  hit-
köznap:  '/«4,  '/tó.  '/«8,  '/«10,  vasár-
ós  ünnepnap  Mi2-kor  Is.  

ШШ 

OMNIA  KSlcsey-ntca  2.  Tel . :  
130-125. 

2.  hétre  prolongálva.  
Eladó  birtok.  Szeleezky,  Páger.  
Magyar  és  Ufa  híradó.  Előadá-
sok  hétköznap:  5.  '/<8,  '/«10.  szóm-
ba.s, vasár-  és ünnepnap  4,  8,  8,  10.  

P A L A C E  F I L M S Z Í N H Á Z  
Erzsébet-kőrút  8.  Telefon-  221-222  

4.  hétre  prolongálva.  
Igen  vagy  nem?  Muráti,  Szörényi,  
Págcr,  j á v o r .  Magyar  világhíredé.  
Előadások:  11,  2.  4.  8,  8,  10  óra-
kot1.  Az  első  előadáson  mérsékelt  
helyárak. 

RADIUS  N a g y m e z ő n .  22-24.  

Egy  asszony  három  élete.  Bette  
Davis.  Charles  Boyer.  Híradók.  
Előadások:  '/«6,  '/«8,  '/.10,  vasár-
és  ünnepnap  V«4-kor  Is.  

Híkóczl-út  70.  Tel . :  
224-443. 

Z,  a  korbácsos  ember.  Noah  Berry.  
Híradó.  Előadások  hétköznap:  11,  
l ,  3,  5,  '/tó,  '/«10,  vasár-  és  ünnep-
nap:  10,  12,  2,  4,  6.  8,  10.  

ROYAL  f |  Erzsébet-kőrút  45.  '  
fiPOLLU  Telefon:  222-002.  

Dankó  Pista.  Jávor,  Simor,  Lakács.  
Híradók.  Előadások  hétköznapokon:  
'/«6,  Vi8,  '/.10.  szomh.,  vas.  és  ün-
nep:  4,  6,  8,  10.  

F I L M S Z l N H l Z 
Teréz-kőrút  60.  Tel . :  

114-411.  114-510.  
5.  hétre  prolongálva.  

Arviz  Indiában.  Tyrone  Power,  Myr-
na  Lnv,  George  Brent.  Híradó.  Elő-
adások  kezdete:  '/tó,  '/«8,  '/«10,  szom-
bat.  vasár-  és  ünnepnap:  3-kor  is.  

SAkácía-u.  4.  (Nem-
TUDIO  zeti  Színház  mellett.)  

Tel . :  225-276.  
Mindenki  mást  szeret.  Uray,  Déry,  
Szilágyi-Szabó.  Híradó.  Előadá-
sok  kezdete  mindennap:  11,  2,  4.  
6,  8,  10.  Hétköznap  az  első  három,  
vasár-  és  ünnepnap  az  első  két  elő-

J c A L A 

jek?.  *Ргрр  halásztanya- s s 
készített  blrkagulyása  éppen  olyan  különleges-
ség,  mint  az  Európaszerte  ismert  szólkane.küll  
hala.  —  Tnla'donos főz !  Kispest,  Petőfi-tér  6.  szám  (Vár wháza  elölt).  Telef.-nszám :  147-150  

Véliuaiút  IcáitéUáz  íttccvni  Utl^iií^z  
НУЙИА  ÍTFSL  2  ÓCÁIG,  

Vörös  Jonest  muzsikál.  Tulajdonos : Sóghl  István  

új  éttermében  
h a n g u l a t o s  esték  
zamatos jó bor mellett 

Budapest,  VII.,  Erzsébet-körút  17  

BISZTRÓ 
Kltünö  konyha.  

VADKACSA  Döbrentei  u.  9.  
Nyitva  este  9—reggel  2-lg. Cigányzene. Telefon :  155 687 

Kltíinö  magyar  konyha  
H i d e g  b n f f e t  

Erzsébet-körét 48 
T e l e f o n :  421-391  

U N D E L  V E Z E T !  
a Sít. GELLÉRT  szállóban ós az  Á L L A T K E R T I  
vendéglőben ételével, Italával, figyelmességével 

A  m ű v é s z v i l á g  o t t h o n a  a  
B A R JAVA D A N C I N G 
Zoltán-utca  17  (Tőzsdepalo'a).  Műsor.  Ének.  Tónc  

Asztalrendelést  lelefon  113-307  i s  113-882  

V I K T O R I A  iücöeS  Шгшп  
— — — —  BERLINI -TÉR  S  — « — —  

É|jel  2  óráig  nyitva  
C s á k v á r y ' s 

COLONIAL BAR 
Aranykéz-utca  5.  T e l e f o n i  189-766  

Zongoránál 
C s á k v á r y  és  D a r v a s  Zsuzsa  

CAFÉ  BAGATELLEMADÀCH  SZÎNHÂZ m e l l e t t-  к*го1у ^ и *  21  UZSONNA,  V A C S O R A .  Küllőldl  napi-  és  képeslapek  

P O M M E R Y - B A R  S Z É N A - T É R  У  
"  Telefon:  357-368,  

Legszebb  kfs  lokál. —  Éjjel  2-lg tánc. — Műsor  336-325  

„Öublóbkttttít jnc" 
étterem  -  Irányi-o.  17.  T.  381-151  

Ш З  Й Н Ш Ш Г Й Ц П С "  Budán  
L, Bors-u.  9.  T.  153-024.  Télen  lí  nyitva!  

f i ó k k i a d ó h i v a t a l á b a n 

VI. , TERÉZ-KŐRÚT  2  
Telefon.  2 2 - 0 1 - 0 2  

/ 

Pesti esték 

Fizessen elö 



I R T A :  T A M A S I  A R O N  

Január  25-én  mutatja  be  a  Nemzeti  Szín-
ház  Tamási  Áronnak,  az  erdélyi  irodalom  
egyik  legjelentősebb  tehetségének  »Vitéz  
lélek«  című  darabját.  

lamá&t  Леш  ezeket  vMudatta.  nelcmk  úf  daeei&fácóí  :  
Halla  Péter  30  éves  székely  fiú  az,  akiben  a  »vitéz  

lélek«  él  és  aki  a  test  háborúja,  vagyis  a  világháború  
után,  meghirdeti  a  lélek  háborúját  a  falujában:  hogy  amit  
a  gépekkel  és  a  testtel  leromboltak,  hajlékot,  falut,  éle-
tet,  azt  a  lélek  háborújával  kell  újra  felépíteni...  A  lé-
lek  háborújának  fegyverei  az  alázat,  a  hit  s  az  akarat,  
ezekkel  kell  hozzáfogni  az  építéshez,  hogy  újra  felépüljön  
a  hajlék,  a  falu  és  a  nemzet.  Ebben  az  építésben  a  lelki  
erőn  van  a  hangsúly,  az  alázatosságon  és  a  szerénységen.  
Balla  Péter  a  inaga  kicsi  helyén  indítja  meg  a  léleknek  
ezt  a  háborúját,  mégpedig  úgy,  hogy  vásárol  egy  szama-
rat,  ami  itt  nemcsak  a  szegénység  szimbóluma,  de  az  
igénytelenségé  is.  Ezen  a  szimbolumon  keresztül  akar  új  
szellemet  vinni  a  kicsi  székely  faluba  azzal,  hogy  az  
építést  a  legszerényebb  eszközökkel  és  legalulrúl  kezdi.. .  

Péter  (belép,  meglepődik,  majd  mosolyogva):  Adjon  Isten!  
(Leveszi  a  sapkáját.)  Hogy  mint,  Kristóf?  (Kezet  fog  véle.)  

Kristóf  (feláll,  de  sapkáját  nem  veszi  le):  Szervusz.  Péter.  
Megvagyunk.  Dologgal.  Hát  te?  (Leül.)  

Péter  (kezet  fog  Rozálival  is):  Isten  hozott,  Rozáli!  Néz-
zünk  otia:  hogy  kit,ötéi,  milyen  szépen!  S  inegurasodtál  . . .  
(Kristóf  felé.)  Érdem  szerint.  (Rozálinak.)  No.  ülj  le  te  is,  fog-
lalj  helyet.  (Az  asztal  mellett  leülteti.  Derűsen.)  Ne  vegyétek  
rossz  néven,  hogy  csak  ilyen  alkalmatosság  van  itt  nálam.  
Gondoltam,  úgyis  építek  majd,  hát  ennyiben  hagytam,  ahogy  
vót  —  «  így  osztáu  se  künn,  se  benn!  ahogy  Nikita  bácsi  
mondja.  Okos  ember  nem  is  veszi  le  itt  a  sapkáját.  

Kristóf  (önkénytelenül  a  sapkája  felé  nyúl):  Húzásban  van  a  
levegő. 

Péícr  (nevetve,  miközben  az  asztalra  teszi  a  sapkáját,  s  
maga  is  leül  az  asztal  mellé):  Van,  aki  a  vendégeit  is  megköti  
ilyenkor,  nehogy  a  levegő  kihúzza  őket  az  ablakon.  

(A  két  férfi  kényszeredetten  nevet.)  
Rozáli  (közben  maga  elé  húzta  a  bibliát's  nézegette.  A  kény-

szerű  helyzetben  olvassa):  »Várjad  az  Urat  és  őrizd  meg  az  Ü  
útját  és  fölmagasztal  téged,  hogy  örökségül  vedd  a  földet;  és  
látni  fogod,  mikor  elvesznek  a  bűnösök  «  

Péter  (kezét  a  bibliára  teszi).  
(Csend.) 

Péter:  Bizonyosan  valami  iigyetük  van  velem.  Ugy-e?  
Kristóf:  Azért  jöttünk.  
Rozáli:  Igen,  mert  az  Isten  nem  úgy  végezte,  ahogy  mi  

gondoltuk,  Péter.  Te  esztendőkig  jártál  -a  házunkhoz,  mert  sze-
rettük  egymást.  De  nem  tudtunk  egybekelni  mégsem.  Mert  jött  
a  háború  s  téged  elvittek  katonának.  Négy  esztendeig  vártam  
reád,  Péter!  Azt  mindenki  tudja  itt  a  faluban.  Aztán  a  többiek  
hazajöttek,  te  nem  jöttél  haza.  Azt  gondoltam,  soha  sem  jössz  
immár  baza.  í g y  lettem  a  Kristóf  felesége.  Az  a  becsület,  hogy  
ezt,  itt  az  uram  előtt,  megmondjam  neked.  

Kristóf:  Gondoltam  én  is:  ha  olyan  erősen  akarja,  hát,  mért  
ne  mondja  meg.  Szemtől-szembe.  8  előttem.  

Péter:  Tgaz.  Amit  a  szív  beszélt,  az  mulandó  volt.  De  nem-
hiába  múlt  el,  ha  becsület  virágzott  belőle.  

Kristóf:  Becsület,  s  jóság.  
Péter:  Jóság?  
Rozáli:  Ügy,  ahogy  Kristóf  mondja.  Mert  mi  nemcsak  be-

csületesek  akarunk  lenni  hozzád,  hanem  jók  is.  Emberségesek.  
Akik  segítünk  neked,  amiben  lehet.  Mert  így,  ahogy  most  csi-
nálod,  semmire  sem  mész.  Gondold  csak  el:  már  öt  hete,  hogy  
haza  kerültél:  s  nincsen  sehol  semmi!  S  ami  van,  az  a  semmi-
nél  sokkal  rosszabb,  mert  a  falu  csúfjára  s  a  magad  vesztére  
vettél  egy  szamarat,  csináltál  utána  egy  kicsi  szekeret  s  avval  
kacagtatod  magadat!  

Péter:  Ti  nem  tudjátok,  hogy  én  mért  vettem  szamarat.  
Senki  sem  tudja.  A  csillag  az  eget  jelenti!  

Kristóf:  Hallgass  ide,  Péter,  mondok  ón  valamit.  Tételezzük  
fel,  hogy  a  te  szamarad  nem  az  eget  jelenti,  hanem  az  amerikai  
nemzeti  bankot.  Akkor  is  azt  mondom,  hogy  függeszd  fol  a  
szamarat.  Add  el,  ha  megveszi  valaki.  Ha  nem  veszi  meg,  
csapd  el  a  világba,  hadd  menjen,  amerre  a  füle  húzza.  Nem  
idevaló  állat.  Nevetség  tárgya  lettéi  miatta.  Az  emberek  kike-
rülnek,  ha  látnak.  Máris  csak  egynéhányan  vagyunk,  akik  ba-
rátsággal  viseltetünk  irántad,  de  holnap  nem  akad  már  senki  
a  faluban,  aki  bétegye  ide  a  lábát,  a  te  házadba.  Elhiszed-e?  

Péter:  El.  
Kristóf:  Akkor  repíted  a  szamárt,  úgy-e?  
Péter:  Nem.  
Kristóf  (egyszerre  feláll  s  egyre,  nagyobb  rábeszéléssel  ma-

gyaráz):  Hallgass  ide,  Balla  Péter!  Én  is  bárom  esztendeig  vol-
tam  katona  s  annyi  helyet  béjártam,  hogy  a  világon  annyi  
nincs  is.  Sok  olyan  emberrel  beszéltem,  aki  okosabb  volt,  mint  
amilyen  én  vagyok,  vagy  te  vagy.  S  tudod-e  hogy  mit  kerekí-
tettem  ki  a  legvégire  igazságnak?  A  gépet!  Legfontosabb  a  gép.  
Te  Péter!  A  pénzt  gépekkel  csinálják,  a  jó  ruhánakvalót  gé-
pekkel  csinálják,  az  újságot  gépekkel  csinálják.  Te!  Még  em-
bert  is  esi  TI álnak  gépekkel!  

Rozáli  (mintha  a  körmére  akarna  ütni  Kristófnak):  No-no!  . . .  

Péter  (nevet).  
Kristóf:  Nem  ellened  mondom,  Rozáli,  de  igaz.  Én  olvastam  

az  újságban,  bogy  tudnak  géppel  embert  csinálni!  De  ne  tud-
janak,  akkor  is  nyilvános  dolog,  hogy  a  gépek  világában  élünk.  
Ha  pedig  abban  élünk,  haladjon  mindenki  véle;  ahogy  én  is  
véle  haladtam,  amikor  cséplőgépet  vettem.  (Péterhez.)  Mit  gon-
dolsz,  hány  véka  búzát  keresett  nekem  a  cséplőgép  a  tavaly?  Há-
romszázharminckettőt! 

Gyermekek  (az  ablak  alatt):  Három  méter.  Csizmaszár,  
Halta  Péter  Bakszamár!  

(Csend.) 
Kristóf:  Péter,  a  tiéd  nőstény?  
Péter:  Az.  
Gyermekek:  Három  méter,  Balla  Péter!  
Kristóf  (odamegy  az  ablakhoz  s  kihajolva  kiáltja):  Hogy  

akasszanak  lel,  sok  tolvaj!  (Visszafordul  s  beszéd  közben  előbbi  
helyére  megy.  )  Egyszóva l . . .  Hol  is  hagytam  el?  

Péter:  hogy  háromszázharminckét  vékát  kerestél  a  tavaly.  
Kristóf:  Ügy  van.  Annyit  kerestem  a  géppel.  Nem  diesok-

vésből  mondom  ezt,  hanem  mért?  Semmi  egyébért,  kedves  ba-
rátom,  csupán  egy  dolog  miatt,  amit  mi  otthon  Rozálival  ket-
ten  megbeszéltünk.  Vagyis  azt  mondjuk  neked:  Péter,  liagyd  
abba  azt  a  szamár  életedet  s  gyere  hozzánk  a  gép  mellé.  Én  
egy  hónap  alatt  teljesen  gépészt  csinálok  belőled!  S  osztán  ara-
táskor  te  elindulsz  a  géppel  s  amit  korestek,  annak  harmad-
része  legyen  a  tiéd!  Jól  van-e?  

Péter:  Erre  az  egyre  nem  számítottam.  
Rozáli:  Kristóf,  adjunk  neki  gondolkozási  időt.  
Kristóf:  Nem  adok!  
Péter:  Jobb  is,  ha  nem  adtok.  Mert  én  is  adtam  volt  egy  

szer  Rozálinak  s  addig  gondolkozott,  amíg  melletted  ébredett  
fel,  Kristóf!  Ezt  nem  azért  mondom,  hogy  szemetekre  vessem,  
mort  minden  jól  van  így,  -ahogy  van.  Rozáli  becsületes  volt,  az  
ura  is  becsületes  volt.  Most  rajtam  a  sor.  

Kristóf:  S  te  mit  mondasz,  lássuk!  (Leül  a  kicsi  székre  s  
megint  rágyújt.)  

Péter:  Én  azt  mondom,  hogy  valamikor  szerelmet  beszólt  
a  szív  s  az  múlandó  volt.  Nem  bírta  ikii  a  hosszú  időt.  A  hót  
esztendőt,  amit  én  hányódva  töltöttem.  Hármat  a  harctéren  
s  négyet  az  idegenben.  S  a  tetejibe  még  a  nemzetem  is  le  volt  
verve,  amikor  hét  év  múlva  ide  visszajöttem;  s  apám  el  volt  
temetve.  A  viharban  széjjel  foszlott  a  fészek  is,  amelyben  szü-
lettem.  Itt  ültem  napokig  (mutatja)  az  ajtóban,  minek  a  szár-
nyát  letörve  találtam.  Jób  csak  testi  sebekkel  ült,  én  lelkem-
ben  a  tövisekkel ! . . .  Itt  ültem  napokig  s  azon  gondolkoztam,  
hogy  mit  kéne  csinálni.  Kristóf!  Engemet  is  gépek  vettek  kö-
rül  hét  esztendeig.  Egyik  süvített,  a  másik  zúgott,  a  harmadik  
bolondított.  Te  dicsérted  őket,  én  szamarat  vettem  a  helyükbe.  
S  azt  gondoltam:  én  ezzel  a  szamárral  felépítem,  amit  a  gépek-
kel  lerombolt  az  ember!  Ott  kezdem  legal ól,  ahol  egy  vesztett  
embernek,  s  egy  vesztett  nemzetnek  mindig  kezdeni  kell.  Ki-
csiből.  alázatosan  és  hittel.  Isten  és  föld  között  indultam  cl  s  
ott  megyek  egyenesen  végig;  s  majd  amikor  megállok,  azt  fog-
ják  mondani  nekem:  mivel  hittél  és  meg  nem  tántorodtál,  te  
vagy  az  ember  s  a  magyar!  

Rozáli:  Kristóf,  adjuk  el  a  gépet!  
Kristóf  <feláll,  s  Péterhez):  Egy  rongyos  biciklit  sem  adnék  

a  szamaradért.  Megértetted?  
Péter:  Az  én  szamaramnak  nincsen  ára.  
Kristóf:  Szóval  nem  jössz  a  gép  mellé?!  
Péter:  Rozáli,  mit  olvastál  abból  a  könyvből?  »Várjad  az  

Urat  és  őrizd  meg  az  ö  útját  és  fölmagasztal  téged,  hogy  örök-
ségül  vedd  a  földet;  és  látni  fogod,  amikor  elvesznek  a  bű-
nösök  . . . «  

Rozáli  (magához  húzza  a  könyvet,  fejét  ráhajtja  és  sírni  
kezd). 

Kristóf  (Péterhez  ingerülten):  Micsoda  dolog?  Ne  bőgesd  a  
feleségemet! 

Péter:  Férje  vagy,  de  nem  tudod,  ki  bögeti  őt.  
Gyermekek  (a  kapunál):  Dalia  Péter,  Három  méter!  
Sári  néni  (a  kapunál):  Nem  takaródtok  mingyárt  ol  innét!  
Kristóf:  Rozáli!  Fel  onnét  s  gyere!  Egy-kettő!  



Fájdulom-,  vem  láltam  annakidején  
Kiss  Ferenc  ügyneveseit  régi,  nyolc  
év  előtti  Cyranóját,  amellyel  a  kriti-
kák  oly  szenvedélyes  igyekezettel  ha-
sonlítják  össze,  mai,  1941-es  Cyra.no-
alakítását,  így  hát  nem  Indok  véle-
ményt  alkotni  magamnak,  hogy  mi  a  
különbség  a  két  alakítás  között.  De  
szerény  véleményem  szerint  ez  -nem  
is  lényeges.  A  differencia  legfeljebb  a  
kritikusokat  érdekelheti,  a  közönséget  
alig.  A  mai  közönség  a  mai  Cyranóra  
kíváncsi,  arra,  akit  ma  láthat  és  nem  
a  nyolc  év  előttire,  aki  eltűnt  az  idők  
homályában  a  közönség  szeme  elől  
mindörökre,  s  legfeljebb  a  kritikusok  
emlékezetében  él.  A  kritika  —  ez  ki-
bírhatatlan  érzésem  —  olyan  a.p-
plombbal  foglalkozik  Kiss  Ferenc  Cy-
rano jávai,  mintha  a,  szereppel  kap-
csolatban  külön  követelményeket  óhaj-
tana  felállítani  a,  színművésszel  szem-
ben,  azért,  mert  a  parádés  szerep  ala-
kítója  egyben  —  a  Színművészeti  Ka-
mara  elnöke  is.  Nevetséges.  A  Szín-
művészeti  Kamara  elnökének,  azért,  
mert  ily  díszes  állás  fénye  ragyogja  
be  robusztus  alakját,  ahhoz  is  joga  
volna,  hogy  —  egyébbé  n t  с  sa  p-
niv  aló  színész  l e g  y  e n,  merő  
véletlen,  hogy  történetesen  egyike  a  
magyar  színpad  legegészségesebb  te-
hetségeinek,  aki  egyéniségének  vészes  
és  fenyegető  vetítésével,  horkanó  orr-
cimpákkal  fúj  tüzes  hatreiménként  
lángot  és  tüzet,  s  reszkettet-  meg  vako-
latot,  kupolát  és  sziveket,  valahány-
szor  a  színpadon  szólnia,  megadatik.  
Kiss  Ferenc  elsőszámú  főt-ulajdonsága,  
leg penetrántabb  egyéniség-kifejezője  
valóban:  az  egészséges  fizikum  lebír-
hatatlan  emberi  ősereje.  El-  tudnám  
képzelni,  hogy  ha  egyszer  úgy  isten-
igazában  kieresztené  a  hangját,  
mondjuk:  a  visszakerült  Pietrosz  tete-
jén,  ez  a  hang  átharsanna  hegyeken  
és  tengereken  átal  Kaliforniáig  —  s  
Johnny  Weismüller  a  hollywoodi  Tar-
zan  remegő  inakkal  ismerné  el  a  fel-
vevőgép  előtt,  hogy:  »E'mán  igen,  
Ernán  döfi!«...  Ezért  is  oly  félelme-
tes  Bánk-alakítása:  nemes,  komor  és  
vad,  mint  a  bölény,  »akinek«  véknyába  
nyíl  süvölt,  amikor  megcsalaitatásá-
ban  szinte  mintegy  két  lábra  ágas-
kodva  s  véres  tajtékot  tör  elve,  ordítja  
szét  fájdalmát!  Ezért  érezzük  Lear-
jéből  a  megbántott  királyi  méltóság  
paroxizmusig  fokozott  indulatát,  hogy  
a  hideg  verejték  lepi  el  homlokunkat,  
— Macbethjének  lelki  mardosásoktól  és  
rémképektől  üldözött  grandiózus  figu-
rája  azért  oly  drámaian  megrendítő  
és  például  Petrucciójának  szüksége  is  

Cyrano ;  Kiss  Ferenc  
(Escher  felv.)  

van  erre  a  lebírhatatlan  erőre  a  leány-
párduc  szelídítő  szuggesztivitáshoz!  
De  Cyrano  talán  mégis  az  a  szerep,  
amelynél  kevesebb  erő  is  megtenné,  
hogy  úgy  mondjuk,  kevesebb  —  lóerő!  
Mert  Kiss  Ferenc  olyan,  mint  egy  120  
lóerős  versenymotor.  Egyéni,  befűtött-
ségétől  olyan  feszültség  támad  szín-
padon,  nézőtéren,  de  talán  még  az  
Anonym  us-szobor  körül  is  odakünn  a  
hideg  téli  délelőttben,  hogy  ezzel  a  
vagonnyi  szellemi-  dinamittal  fel  le-
hetne  robbantani  és  a  levegőbe  lehetne  
röpíteni  akár  az  egész  környéket.  Már  
pedig  Cyrano  nem  mindig  bömböl  s  
ha  a  romantika  pátosza  úgy  is  kí-
vánja:  nem  deklamál  mindig  egy  ve-
zénylő  tábornok,  vagy  egy  szolgálat-
vezető  zupás  őrmester  esengő  kom-
mandó-hangján.  Cyrano,  a  költő  és  
kocsmai  »Raufbold«  szellemes  is  és  
gunyoros  is,  —  az  irónia  atmoszférája  
pedig  nem  mindig  bírja  el  a  bombár-
donrecsegést.  Legyen  szabad  ezt  egy  
közvetlen  példával  illusztrálnom:  a  
gascogneiak  bemutatásának  monológ-
ját  például  igazéin  szépen,  tüzesen  s  
azzal  a  —  majdnem  azt  mondanám.  

hogy  —  slaraf-vidámsággal  és  jókedv-
vel  adta  elő,  amelyről  leg  elsősorban  
azt  lehetett  érezni,  hogy  mennyire  
kedvére  való  a  részlet,  milyen  öröme  
telik  benne,  milyen  szerelmes  a  szö-
vegbe  és  —  a  saját  nyelvébe  is,  amely  
az  imádott  szavakat  éppen  kiejti.  De  
ugyanakkor  minden  második  szól,  
esetleges  színezés  helyeit  (s  néha  feles-
legesen)  egy  katonabanda  nagydobjá-
nak  puffanó  dinamikájával  ejtett  ki,  
hogy  a  szövegel  a  háttérben  lelki  fü-
lünk  számára  kissé  egy  katonazenekar  
»Prinz  Еидеш-marsa  kísérte...  Túl-
ütemes  volt,  túl  harsány,  túl  pate-
tikus.  Ha  én  lettem  volna  a  rendező,  
arra  kértem  volna  meg  Cyranót,  hogy  
a  nyalka  és  hősi  csapat  fölött  érzett  
boldogságérzetét  és  büszke  férfiörömét  
szelídebb  és  lágyabb  hang  modulációval  
érzékeltesse  —  a  dobper  g ésszerűen  ki-
hangsúlyozott,  deklamáció  rovására  in-
kább  líraibb  és  festőibb,  mint  túlzot-
tan  drámai  és  egyenesen  harcszerű  esz-
közökkel! 

Mindenesetre  nagy  alakítás  Kiss  Fe-
renc  Cyranója.  Zengő  és  zúgó,  teret,  
szívet  és  véredényeket  betöltő.  Csillog,  



I to x a no:  Mátra у  Iírzsi  
(Angele  íelv.)  

sőt  foszforeszkál,  mini  az  állati  szem  
tüze  a  sötétben.  Tehát  vad  és  zabolát-
lan,  mint  az  égiháború  villámlása.  
Szerelmi  sóvárgásában  megindító,  csa-
lódásában  fájdalmas,  mély  részvétet  
keltő  és  hősien  imponáló.  Az  elnök  na-
gyon  is  kitett  a  színészért  és  —  vie>e-
verza... 

M ál ray  Erzsi  Roxane-ja  egy  nagyon  
finom  és  nagyon  rutinírozott  s  főleg  
rendkívül  ápolt  tehetségű,  dekoratív  
szépségű  színésznőnek  szép  és  megin-
dult  alakítása.  Neki  is  ugyanaz  a  baja  
*Herz«-ben,  ami  Cyrano  alakítójának  
»Pique«-ben.  Roxane  légies,  lenge  báj-
alak jóhoz  mérten  Mátray  Erzsi  túl-

Christian:  llnsváry  László  
(Escher  felv.)  

zottan  impozáns,  túlzottan  királynői  
és  túlzottan  drámai  is.  Roxane  vég  
eredményben  mégis  csak  bájos  bakfis,  
százszor  inkább  Hófehérke,  mint,  
mondjuk,  Melinda,  vagy  Erzsébet  an-
gol  királynő!  A  különbséget  a  túlzot-
tan  rózsaszínű  külsőségek  mégsem  
Hintethetik  el  teljesen.  Csak  nagy-
részt.  Mert  nagyrészt  —  valóban  el-
tüntetik.  Persze,  a  színésznőnek  pél-
dátlan  színpadi,  kultúrája,  virtuóz  szö-
veghangszerelési  technikája,  és  klasszi-
kusan  nemes  játékművészete  segítsé-
gével.  Volna  ebből  az  alkalomból  egy  
szubjektív  természetű,  kissé  kotnyeles  
megjegyzésünk  is.  A  legnagyobb  mér-
tékben  helytelenítjük,  hogy  Mátray  
Erzsi  megelégszik  a  klasszikus  szere-
pekbe  való  elskatulyázottság  exiliumá-
val.  Egy  ilyen  dekoratív,  pompás  da-
rab  nő  valóságos  kiállításszámba  
megy  a  színpadon,  —  mért  nem  kér  
részt  magának  a  Nemzeti  Színház  re-
pertoár-műsorán  ist!  Nagyon  szívesen  
látnók  őt  valamilyen  szép,  modern  
amerikai  vagy  francia  darabban  pél-
dául  .  .  .  Biztosan  érdekes  volna  
Roxane-on  túl  egy  amerikai  Elektrá-
ban  vagy  egy  izgalmas  Geraldy-
drámában  is!  

Ungvár  y  Christianja  csak  a  bele-
kötési  jelenet  friss  és  szemtelen  pilla-
nataiban  tetszett.  Itt  elragandóan  
fiatal  és  magabízó  volt.  Egyebekben  
vagy  úgy  csaholt,  mint  egy  foxterrier,  
vagy  feleslegesen  hörgött  és  rezegtette  
a  hangját,  mint  egy  énekes  koldus.  
Kovács  Károlynak  különösen  a  gas-
cogneivá  való  átvedlési  jelenete  fogott  
meg,  ahol  ételt  és  italt  a  gascognci  
gőg  fellobbanásával  utasít  vissza,  Az  
undok  figurát  egyszerre  szívünkbe  fo-
gadtuk.  Megmelegítette  a  szívünket  
Lánczy  Margit  felvillanó  pasztellje  is,  
és  se  szeri,  se  száma  kedves  ismerő-
seinknek  a  szereposztás  irdatlan  listá  
ján.  Táray  Ferenc  játékmesteri  teen-
dői  és  feladata,  egy  Vérmezőn  felállí-
tott  száztagú  katonabandát  vezénylő  
karmesternek  száz  szemet  és  száz  fü-
let  igénylő  feladatához  hasonlítható.  
Németh  Antal  rendezése  pedig  nagy-
stílű,  átfogó  és  Rostand-ian  költői.  A  
díszleteket  Horváth  János,  a  jelmeze-
ket  Nagyajtay  P.  Teréz  tervezte.  

jjza:  banczy  Margit  
(Angelo  fclv.i  

Guiclic  íjról':  Kovács  Károly  
(Escher  íelv.)  



A  hegedűsök  játszani  
kezdenek... 

Kosán  megjelenik  a  
páholyban  . . .  

Cyrano. . .  (úgy  ül  •  ott 
nagy  kényelmesen, mint-

ha  otthon  volna)  

С y  r a n о  :  Thespis  kö-
penyén  lyukat  szakíts •  "  
nem  kívánok  éi  
(Feláll  és  tele  zacskót  

dob  fel  a  színpadra)  

К о  X  á n :  Fájt  Amíg  kötöm  C y r s n o :  Nyakleves!  
az  ujjad,  mindent  megmagya-  (örömrivalgás.  A  kadé-
rázz!  Hány  volt  ön  ellen,  tok  bukfencet  hánynak  

mondja?  örömükben)  

C h r i s t i a n  (Roxán-
hoz):  Ó,  csókolj! -

Ragucncau  a  kis  asztal-
nál  ül  és  inspirált  arc-
cal  verseket  skandál  az  

u j ja in . . . 

A  v i c o m t e :  mondok  én neki 
olyat,  de  mindjárt,  hogy  vére  
fagy ! . . .  Önnek  az  orra  . . .  

hm . . .  az  orra . . .  nagy ! 

A  Duenna . . .  K o s á n :  Nem  így!  Tagolja  
széj jel ! . . .  C h r i s t i a n :  Aja-

kodon  szeretnék  függni . . .  

C y r a n o :  Ajaj ! . . .  Görcs  
•van  a  szívein  tá ján . . .  

M O L N Á R  C.  P Á L  F A M E T S Z E T - S O R O Z A T A  
A  C Y R A N O  D E  B E R G E R A C - R Ó L  

Carbon  de  Castel-Jaloux  К о  X  á n :  Megmondtam,  úgy-e?  Cyrano  area  mind  job  
ban  elváltozik  . . .  

A  kard  kihull  Cyrano  
kezéből  és  Le  Bret  kar-

jaiba  roskad  . . .  





Mengelberg  a  kar-
mesteri  pulpituson  
(Hózsa  felv.i  

Az  elmúlt  héten  Beethoven  Eroica-
szimfóniá  jávai  tért  vissza  sokoldalú  
működésének  egyik  legfontosabb  te-
rületére  a  betegségéből  szerencsésen  
felépült  Dohnányi  Ernő.  A  filharmo-
nikusok  élén,  az  operaházbeh  karmes-
teri  dobogón  ismét  megjelent,  karcsú  
alakja,  finom  ősz  feje,  szellemes  mo-
sol  i/o.  Majd  egy  éven  ól  kimelme  es  
gyógyíttatnia  kellett  a  Jobbkarjat.  
Most  is  még  kissé  óvatos  lendülettel  
'kezelte  a  karmesteri  pálcát,  de  Beet-
hoven  titánt  nagyságának  teljes  lelki  
odaadással  hódolt.  Egyébkent  a  kény-
szerű  pihenés  alatt  is  dolgozott  Doh-
nányi,  befejezte  nagy  Madách-kanta  
téját  Az  új  alkotás  bemutatojut,  a  
tavaszi  szezon  nagy  zenei  eseményet,  
feszült  érdeklődéssel  varjuk:  mifele  
új  magyar  szépség  született  meg  az  
érdekes  szellemi  találkozasbol?  

Addig  is  egy  másik  nagy  muzsiku-
sunk  óceántúli  diadala  tölt  el  mind-
annyiunkat  büszke  örömmel.  Bartok  
Bélák  aki  az  ősszel  Amerikaba  ment,  
díszdoktorrá  avatta  a  Columbia-
egyetem.  Az  a  rendkívüli  hangsúlya  
elismerés,  amelyben  odakint  Bartok  
részesül,  rajta  keresztül  a  népművé-
szét  ős  forrásából  megújhodott,  иJ,  
magyar  zeneművészeiét  állítja  világ  
távlatba.  Ki  tudja?  Ezt  az  amerikai  
utat  talán  olyanféle  fontosságú  ese-
ményként  fogja  tanítani  a  zenetörté-
net,'mint  teszem  Haydn  londoni  elet-
korszakát...  .  ,  .  ,.  

Itthonról  is  van  meg  fontos  felje-
gyezni  valónk:  Mengelberg  Vilmos,  a  
Székesfővárosi  Zenekar  illusztris  ven-
dégdirigense,  az  amsterdami  Conzert  
gebouw  világhírű  kar-  és  atyames-
tere  elindította  nagyszabasu  Beetho-
ven  - ha ng verseny  so rozatat.  à  vájcöoi  
jött  az  oroszlánfejű,  kemenydereku  
kis  hollandus,  ahol  tekintélyes  föld-
birtokán  szabad  idejében  szemelyesen  
gazdálkodik.  Nagy  természetimádó,  de  
ugyanúgy  szereti  és  érti  a  képzőmű-
vészeteket  és  az  architektúrát..  Aligha  
képzelődés,  hogy  egyéniségének  ez  az  
általános  fogékonysága  kisugárzik  a  
művészetére  ^  I í n ) ) í  VMor  

Herczeg Ferenc: 
A  HOSSZÚ  ÉLET  TITKA  

A  RENDETLEN  ÉLETMÓD  
A  hidlegkútiúti  Herczeg-villa  bejárata  előtt  negy  

csodálatos,  behavazott  tiszafa  all  ort,  mmtha  a  
csöndre  ügyelne,  a  magyar  írók  fejedelmeitek  nyugal-
mára  Ezek  a  fák  Berezeg  kincsei  köze  tartoznak:  
büszke  rájuk,  mert  még  külföldi  kerteszekis  megáll-
nak  a  villa  kapujában,  hogy  megcsodálják:  Ьеш  а  
ház  úri  előkelőd  de  nem  hivalkodó:  mindenen  érzik  
Herczeg  Ferenc  ízlése.  A  dolgozószoba  konyvespolea-
nak  szélén  néhány  fénykép,  valamennyi  ajanlassal:  
MussMnt  Ша1  Mór,  Görgey  Arthur  a  szabadsag-
harc  nagy  és  tragikus  h a d v e z é r e  Bárd ^ k l ó s  a  ko  to.  
tVvptlen  kénen  nincs  ajanlas:  íij.  Legrady  uxto  iciiy  
képén!  aki  йегегер  keresztfia,  a  boldog  gyermek  
mrvanis  még  nem  tud  írm,  leven  kéteves...  Ott  van  

s a  S f t ^ l  
ságos  múzeum:  Herczeg  színpadi  munkainak  eloada-
sam  készült  fényképek,  temerdek...  

* 
A  szalon  Tommy  birodalma,  >)aki«  zsemlyesrzínü  

szálkásszörü  tacskó  s  a  haz  kedvence.  Komoi  es  
büszke  iellem  csak  a  gazdájaval  baratkozik:  ha  az  

,  inas  vagy  a  kertész  hozzányúl,  mártírpofával  (bocsa  
1  nat  Tommy-  arccal!)  tűri  az  inzultust...  Tommy  1л-

Silmának'kapcsolt  része,  mondhatnam  gyarmata  az  
ebédlő  ahol  ellenőrzi,  hogy  mi  marad  neki.  de  az  et  
kezést  természetesen  másutt  bonyolítja  le.  Az  ebedlo  
dísze  к  íönben  egv  csodálatos  japán  selyemhmizés,  
amely  egy  történelmi  dráma  egyik  harci  jelentet  ab-
rázolja.  ^  

Vannak  emberek,  akiknek  nincs  koruk:  Herczeg  
Ferenc  is  ilyen.  Mintha  az  örökkévalóság  tüze.  amely  
a  lélekben  él,  a  testet  is  konzerválná  olyan  friss,  
fiatal  és  egészséges,  hála  a  jó  Istennek,  bzeles  valtam  
meahskl  a  kabát.  Amikor  elkísérem  sétájára,  előttem  
mtgy  a  keskeny  úton  önkénytelenül  eszembe  jut,  hogy  
bizllv  még  most  is  kockázatos  vállalkozás  lenne  a  7<  
éves?Herczeg  Ferenccel  versenyt  evezni  a  Dunán...  

Herczeg  Ferenc  íróasztalánál  

A Gellértben  rendezett  
löncsön:  Mengelberg,  
a  balján  Huszthy  fő-
városi  tanácsnokkal  

(Sándor  Ágnes  telv.)  

Herczeg  Ferenc  
keze, a híres  rövid  

ceruzával 



—  Hogyan  őrizte  meg-  a  fiatalságát,  kegyel-
mes  uram?  —  buggyan  ki  az  önkénytelen  kérdés  
belőlem,  amikor  megállunk  a  kertkapunál.  

Neyet  és  bizony  isten  úgy  csillog  a  szeme,  mint  
c-gy  húszesztendős  diáké.  

—  Az  egészség  és  a  hosszú  élet  titka  —  szerintem  
—  a  rendetlen  életmód.  Világ  életemben  összevissza  él-
tem:  akkor  eszem,  amikor  megéhezem,  akkor  dolgo-
zom,  amikor  kedvem  kerekedik  egyszer  éjszaka,  
masszőr  hajnalban,  újra  máskor  délben,  ahogy  jön.  
Igaz  hogy  sokat  sportoltam,  —  mostanában  í s  sétál-
gatok  eleget.  De  azt  se  rendszeresen.  Ahogy  kedvem  
van:  sokszor  napokig  nem  mozdulok  ki.  

—  Sokat  dolgozik,  kegyelmes  uram?  
—  Eleget...  Most  a  darabomon,  aminek  még  

nincs  címe:  éppen  maguknál,  a  Film  Színház  Iroda-
lomban  jelent  meg  egy  részlet  belőle.  Zrínyi  Ilonáról,  
Thökölyről  szól,  történelmi  színmű  hat  képben.  Min-
den  munkámat  ceruzával  írom  meg,  azután  én  magam  
gépelem  le:  nem  szeretek  diktálni  és  meg  akarom  tar-
tani  munkámmal  a  közvetlen  kapcsolatot  mindaddig,  
amíg  nyomdába  vagy  színpadra  kerül.  

* 
Mielőtt  kimegyünk  a  Hidegkúti-útra,  Herczeg  Fe-

renc  megmutatja  a  kertjét.  A  kisajtónál  medvebocs  
nagyságú  komondor  őrjöng,  míg  oda  nem  érünk.  Her-
czeg  bemutat  bennünket  egymásnak:  

—  Ez  itt  Mackó,  a  villa  őre.  Nappal  játékos  cse-
csemő,  éjszaka  vérszomjas  vadállat.  Nemrégiben  be-
törtek  hozzám,  —  az  inas  fönn  az  emeleten  csípte  el  
a  hívatlan  vendéget.  Itt,  —  mutat  föl  az  emeletre  —  
a  villa  hátulsó  részén  mászott  föl . . .  Akkor  nagy  ta-
nácskozást  tartottunk,  aminek  eredményeképpen  ide-
költözött  Mackó,  »aki«  addig  Légrády  Ottóék  híres  
komondortenyészetének  volt  egyik  »növendéke...«  

Künn  a  havas  .Hidegkúti-viton  jó  messziről  Bethlen  
Margit  grófnő  és  M árai  Sándor  köszönnek  oda  Her-
czegnek:  ők  is  erre  sétálnak...  Mire  előkapom  a  
fényképezőgépemet,  már  el  is  tűnnek...  Kellemet-  1  

len  ...  Kedves  találkozás  lett  volna.  
—  Szeret  itt  lakni,  kegyelmes  uram,  az  isten  háta  

mögött?  —  kérdezem  a  kapuban,  amikor  hazaérünk.  
—  Hogyne  szeretnék.  Csönd  van,  —  feleli  —  nagy-

szerűen  lehet  dolgozni,  senki  nem. zavarja  az  embert.  
De  azért  legszívesebben  Badacsonyba  dolgozom,  nyá-
ron.  Ott  még  nagyobb  a  csönd...  

Elbúcsúzunk.  Magas,  atlétára  valló  alakja  eltűnik  
a  négy  híres  tiszafa  között.  Benn  a  hall  bejáratánál  
megjeienik  Tommy  és  szemrehányó  tekintetet  vet  gaz-
dájára  az  ajtó  üvegén  keresztül:  elfelejtette  magával  
vinni... 

(Irta  és  fényképezte  Demjén  József)  

Hosszú  idő  után  először  kaptunk  újra  
Hollywoodból  filmképeslapokat.  Sok  olyan  
hollywoodi  dolgot  tudtunk  meg  belőlük,  
amelyeket  a  napisajtó  —  minthogy  más,  
fontosabb  dolgokkal  van  elfoglalva  —-  egy.  
általán  nemi  is  közölt.  Így  megtudtuk  belő.  
liik  a  következő  általános  érdeklődésre  szá-
mítható  hollywoodi  híreket:  

1.  Hedy  Lámarr,  (Hedy  Kiesler)  Mandel  
volt  hirtenbergi  fegyvergyáros  volt  fele.  
sege,  aki  Hollywoodban  Gene  Markey  film.  
producerhez  ment  feleségül  kél  év  előtt,  —  
hogy  így  biztosítsa  filmkarrerjét  •— s  aki-
nek  a  házassága  annakidején  a  filmfőváros  
egyik  legnagyobb  szenzációja  volt  —  nem-
régiben  elvált  az  urától.  Óriási  inter-
júban  közli  a  nyilvánossággal,  hogy  a  leg.  
nagyobb  barátságban  váltak  el,  de  »sajnos,  
a  házasság  és  a  karrier  nem  fér  meg  egy  
csárdában...« 

(Motion  Picture.)  

2.  Katherine  Hepburn,  aki  egy  évig  a  new-
yorki  Broadwayn  szerepelt,  visszament  Hol.  
íywoodba.  Alig  kapott  szerződést  újra.  Hja,  
Hollyxvood  hamar  felejt.  A  »Philadelphia  
Störy«  című  ûj  filmje,  amelyben  visszaté-
résül  után  először  lépett  fel,  azonban  olyan  
nagy  siker,  hogy  megint  ő  az  elsőszámú  fő-
kedvence  Hollywoodnak.  

(Modern  Screen.)  

3.  Hollywoodot  még  mindig  izgatja  és  ál-
landóan  visszatérő  témája  a  lapoknak,  hogy  
vájjon  Chaplin  elveite-e  Paulette  tíoddar-
dot,  vagy  nem.  Teljes  bizonyossággal  ezt  
eddig  egyik  újság  sem  volt  képes  megtudni.  
Most  nagy  diadadal  írják  meg,  hogy  egy  
koktél-partyn  így  mutatta  be  Chaplin  Pau-
le  te  Goddardot  egy  külföldi  vendégnek:  »A  
feleségem!«  —  »Tehát  mégis  elvette«  —  üvöl-
tik  széjjel  a  világba.  

(Picture  Play.)  

4.  Egy  Antheil  nevű  hollywoodi  gentleman  
azt  a  businesst  találta  ki  magának,  hogy  
asztrológiai  alapon  számítja  ki,  hogy  kinek  
ki  való  és  ki  nem  való.  Például  Katherine  
Hcpburnnak  Leopold  Stokowsky,  vagy  hozzá  
hasonló  típusok  valók.  Betty  Grablcnek,  
Jackie  Coogan  elvált  feleségének  a  Tyrone  
Powcr.stílust  ajánlja,  Deanna  Durbinnak  
a  Henry  Fonda-tipust,  Bette  Davisnak  vi.  
szont  élettársul  Lawrence  Oliviert  írja  elő,  
Ginger  Hogersnek  pedig  Don  A rne ehet. 
Hollywoodban  a  legnagyobb  botrány  siste.  
reg  Antheil  úr  jóslászati  laboratóriuma  kö-
rül,  mert  a  kitűnő  gentleman  egyáltalán  
nem  törődik  azzal,  hogy  olyasvalakiket  
ajánl-e  egymásnak,  akik  boldog  házasság-
ban  élnek  és  esetleg  több  gyerekük  is  van,  
vagy  olyanokat,  akik  még  szabadok  és  en-
nélfogva  követhetnék  Antheil  úr  tanácsait.  

(Modern  Movies.)  

5.  Úgyszólván  mindegyik  magazinban  ol.  
vassuk,  hogy  Deanna  Durbin  és  Waugham  
Paul  f iatal  segédrendező  a  legrövidebb  időn  
belül  összeházasodnak.  

(Photoplay.) 

6.  Ki  emlékszik  még  Glória  Swanson  so-
kai  nősült  férjére,  Henry  de  la  Falaise  
márkira,  aki  előszeretettel  nősül'  hires  és  
gazdag  hollywoodi  sztárkörökbölf  Legutolsó  
felesége,  Constance  Bennct  férjhez  akar  
menni  Gilbert  Rolandhoz  ...  

(Motion  Picture.)  

7.  Köztudomású,  hogy  Marlene  Dle'richet  
annakidején  kinevezték  Hollywood  legszebb,  
lábú  sztárjának.  Egy  újabban  megtartott  
lábszépségversenyen  a  széplábú  Marlene  
teljesen  lemaradt;  tizenkilencedik  lett.  

(Modern  Movies.)  



IVÁNYI  GRÜN WALD  BÉLA  
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA 
GRÓF  A L M Á S S Y  T E L E K I  É V Á N Á L  

A  nagybányaiak  a  magyar  művészet  itündöklő  kor-
szakát  jelentik.  Közülök  jött  Iványi  Grünwald  Béla  is.  

Művészi hagyatékának kiállítása lenyűgöző élményt  ad.  
A  nagybányaiak  természetimádatával  telített  művészié-
lek  ragyogó  színekben  és  fényekben  mesél  egy  külön  
világról.  Arról  a  szebb,  jobb,  tisztább  világról,  mely  a  
lélek  átszellemült  pillanataiban  formálódik  ki  a  szív  bel-
sejében. 

Iványi  Grünwald  szerencsés  kor  szülöttje  volt.  A  
Cézanne  és Gauguin  által  hozott  új  látásmód  neki  is  fel-
szabadulást  jelentett  és  látva  a  külföldi  törekvéseket,  fel-
fogásban,  kompozícióban  ő  is  őszintébben  és  bátrabban  
tudta  adni  saját  magát.  Képei  messze  túl .vannak  a  látás-
élményen,  külön  világot  jelentenek  ezek  az  ablakokon  ki-
besuhanó  fények,  megbujtan,  vagy  zengő  harmóniában  
kitáruló  színek,  víziós  balatoni  párák,  misztikus  életüket  
élő  cigányok,  zárt,  finom  vibrálású  virágcsokrok,  kitá-
ruló,  hallgatag,  magyar  tájak.  Iványi  Grünwald'  Béla  
külön,  élő  világát,  mely  itt  maradt  köztünk  és  szerető  
melegséggel  szól  hozzánk  szépséget,  és  harmóniát  osztva  
szét  két  kézzel,  pazarul.  

Cs. 

В AS I L I D E S  S Á N D O R  
M O L N Á R  C. PÁL 
C S E R  K Á R O L Y  
É S  C S E R  J O L Á N  
K I Á L L Í T Á S A 

Molnár  C.  Pál:  Pompei látomás 

Négy  művész  érdekes  és  értékes  
munkájával  nyílt  meg  a  Műbarát  
kiállítóhe'yiség  második  Basilides  
Barna  által  rendezett  kiállítása.  

Basilides  Sándor  komoly  és  elmé-
lyült  művészi  lelkületet  tükröző  
olajképei  a  művész  különböző  ide-
jéből  valók  és  híven  mutatják  a  
törekvőit  és  a  megtalált,  saját  kife-
jezésmódot.  Erős  kompozíeióérzékkel  
megfestett,  finoman  cisszehangolt-
színű  képek  ezek,  melyekben  a  stí-
lus  hajlékonyan  alkalmazkodik  a  
kép  tárgyához,  sohasem  veszítve  el  
azonban  jellegzetes  alapszellemét.  A  
külső  optikai  hatásnál  mélyebb  cé-
lok  felé  mutató,  átérzett  élmények-
ről  beszélnek  Basilides  munkái  vi-
lágos  és  őszinte  hangon.  

Molnár  C.  Pál  ragyogó  techni-
kájú,  remek  fametszetekkel  szerepel  
a  kiállításon.  A  mesterségbeli  tudás,  
a  bravúros  raffinéria  lenyűgöző  .bi-
zonyságai  ezek  a  metszetek,  oly  
tündöklő  stílusköntösbe  öltözve,  hogy 
az  ember  csak  akkor  tud  mélyebben  
szellemükhöz  férni,  mikor  az  első  
elániulásan  túljutott.  A  fekete-fehér  
szellemes  játékával  megoldott,  töké-
letesen  komponált  munkák  stílus-
egysége,  az  elgondolás  és  kivitel  
összhangzó  komolysága  a  régi  mes-
tereknél  található  csak  meg  ilyen  
tökéletesen.  Molnár  C.  Pál  szellemé-
bon  és  stílusában  a  mai  kor  gyer-
meke,  de  szívében  és  elmélyülő  áhí-
tatában,  ahogy  a  művészethez  nyúl.  
régmúlt  korok  bensőséges  művésze-
tére  emlékeztet.  

Cser  Károly  szobrai  dekoratív  ha-
tású,  szép  munkúk,  nemes  egyszerű-
séggel,  jól  komponálva.  Cser  Jolán  
kerámiái  sokkal  nívósabbak,  mint  
amit  kerámiában  általában  látni  
szoktunk. 

Az  egész  kiállítás  érdekesen  válto-
zatos  összeállítású  és  a  négy  telje-
sen  különféle  művészt  ízléses  harmó-
niában  tudta  csoportosítani.  Cs.  

Basilides  Sándor:  önarckép  

Cser  Károly:  Angyali  üdvözlet  

Molnár  C.  Pál:  Könyvművészet  

Basilides  Sándor:  
Kesztyűt  búzó  nő  Basilides  Sándor:  Mária  

Virágok  korsóban  és  tálban  

Falu  végét  



»Hallod-e,  Rozika,  te . . .  Gyerünk  a  moxlba  be. .  .<  Roztkát  
néhány  évvel  ezelőtt  a  Magyar  Színház  színpadán  csábították  
ezzel  a  szöveggel  a  moziba.  Rozika  azóta  önálló  lett,  őt  magát  
láthatja  majd  a  közönség  a  moziban.  Éry-Halász  és  Elsemann  
Mihály  sok  sikert  aratott  zenés  vígjátékát  a  Mester  Film  

Rátbonyi  Akoa  rendezésében,  Tolnay  Klári,  Jávor  Pál  és  Rajnay  
Gábor  főszereplésével  filmre  vitte  és  a  film  a  szilveszteri  előze-
tes  bemutatón  nagy  sikert  aratott.  A  film  egyik  legmulatságo-
sabb  »gag«-Je  virágcsokrok  körül  forog,  ezt  a  kacagtató  ötletet  

mutatjuk  be  képeinkben  



„Magyar  Dankó Pista, áldjon meg az  Isteni-
Kanyargó Ér mentén... Óh szállj csak rám álom! 

Lássam meg a multat. Aranyozott szárnyon 
Borulj rám: Hadd tudjak gyirmekmódra sírni, 
zálljon meg oly kéj, mit nem lehet elbírni." 

(Ady  Endre)  

Dankó  Pistáról,  a  legendás  emlékű  
cigány  nótaköltőről,  viharos  és  tra-
gikus  életéről  filmet  készítettek.  Kal-
már  László  rendezte  és  Dankó  Pista  
nótáit  Debreceni  Kis  Lajos  cigány-
zenekara  interpretálja  a  filmen.  Ez  
a  200-iJc  magyar  film,  amelyet  ün-
nepélyes  külsőségek  között  mutatnak  
be  a  Royal  Apolló-ban  és  az  Átrium-
ban. 

Jávor  Pál  mint  Dankó  Pista,  
Lukács  Margit  a  cigány-

lány . . .  
(Hunniád-Mester  Film)  

Most  van irttap  lemenőbe'..  
Jávor  Pá4  és  Simor  Erzsi  

Cigánytánc  Moszkvában  
Jávor  és  Lukács  Margit „ 



Premierekben  igen  mozgalmas  volt  ez  a  
liét.  Nem  kevesebb,  mint  öt  filmet  néztem  
végig,  köztük  hármat  ugyanazon  a  napon.  
Így  történt,  hogy  a  harmadiknál,  a  »Fran-
kenstein  fiá«-nál  már  nem  túlnagy  lelke-
sedéssel  ültem  le.  Ezért  nem  is  szívesen  írnék  
ma  erről  a  filmről,  mert  eszembe  jut  egy  
ismerősöm,  aki  azt  mondta,  hogy  egy  »nem  
hivatásosa,  kritikus  ítéletét,  rendszerint  erő-
sen  befolyásolja  a  hangulat,  amelyet  a  
külső  körülmények  miatt  érez.  Ezért  nem  
is  térek  ki  a  részletekre  túlságosan.  A  sor-
rendet  a  bemutatott  darabok  fajsúlya  sze-
rint  állapítottam  meg.  s  így  tehát  Kétség-
telenül  a  Bette  Davis—Charles  Boyer.  
filmé  az  elsőség,  amelyet  a  Radius  film-
színház  mutatott  be  

EGY  ASSZONY  HÁROM  ÉLETE  
címen. 

Szerétném  elmondani,  hogy  Charles  Bo-
vert,  a  film  gyönyörű  hangú  hősét  szemé-
lyesen  ismerem.  Véletlenül  egymásmellé  
kerültünk  Párizsban,  Maxim's-núl  és  mi-
előtt  még  egy  közös  ismerős  bemutatta  
volna,  bizonyos  lelki  kapocs  szövődött  köz-
tünk,  tudniillik  mind  a  ketten  azonos  me-
nüt  fogyasztottunk,  én  hiúságbál,  ö  mu-
szájból.  A  menü  különböző  salátákbál  és  
narancsléből  állt  és  sajnos,  semmivel  sem  
kerül  kevesebbe,  mint  például  az  a  pom-
pás  »sole  frits.«,  amit  egyik  asztaltársunk  
fogyasztott.  De  igazán  nem  ez  a  majdnem  
feledésbe  ment  kis  epizód  befolyásol,  ami-
kor  kijelentem,  hogy  Prasslin  herceg  ne-
mes  és  boldogtalan  figurájára  az  egész  vi-
lágon  nem  lehetett  volna  tökéletesebb  sze-
replőt  találni  Boyernál,  mint  ahogy  Bette  
Davis,  a  női  főszereplő  is  egyedülálló  je-
lenség  a  maga  nemében.  Ez  a  két  rendkí-
vüli  művész  viszi  a  csupa  finom  lelki  rez-
gésből  szőtt  történetet  a  színjátszó  művé-
szet  megközelíthetetlen  magasságaiba.  A  
dráma  Louis  Philipp  Párizsában  játszódik  
1845-ben:  Prasslin  herceg  uj  nvelőnőt  al-
kalmaz  Deluse  kisasszony  személyében  há-
rom  lánya  és  kisfia  mellé.  A  nevelőnőre  fő-
ként  azért  van  szükség,  mert  a  herceg  félti  
a  gyerekeit  a  nagy  szépségű,  de  idegbeteg  
hercegnétől,  akivel  évek  óta  már  csak  lát-
szatházasságot  él.  A  hercegné  ugyanis  fél-
tékenységével  pokollá  teszi  életüket.  Deluse  
kisasszony  csodálnivaló  jósággal,  okosság-
gal  és  önfeláldozással  szerzi  meg  magának  
a  gyerekek  rajongását  és  a  herceg  minden  
földi  vonatkozástól  tiszta  szerelmét.  Az  
asszony  és  a  lány  magától  kiéleződő  pár-
harcában  belejáíszik  a  személyzet  intri-
ka ja  és  a  párizsi  sajtó  xágalomhadjárata  is.  
Pillanatnyilag  a  hercegné  kerekedik  felül,  
a  lánynak  távoznia  kell  a  háztól.  De  ami-
kor  az  asszony  gyűlölete  Deluse  kisasszony  
becsületét  is  rombadöntéssel  fenyegeti,  
Prasslin  herceg  az  évek  óta  felgyülemlett  
indulatok  paroxizmusúban  megöli  feleségét.  
A  vizsgálat  során  nemcsak  a  gyilkos  fér}  
ellen  emelnek  vádat,  hanem  a  nevelőnő,  
mint  felbujtó  ellen  is.  Minden  azon  fordul  
meg.  vájjon  sikerül-e  tisztázni  a  bíróság-
nak,  hogy  a  herceg  és  lány  szerették-e  egy-
mást.  Es  a  herceg  inkább  megmérgezi  ma-
gát,  semhogy  kimondja  a  halált  hozó  
»igent«.  A  bíróság  bizonyítékok  hiányában  
felmenti  Deluse  kisasszonyt,  aki  egy  sze-

• relmes  amerikai  prédikátor  segítségével  új  
életet  kezd  az  óceán  túlsó  partián.  Ez  nyil-
ván  a  harmadik  élete.  A  második  szemünk  
elölt  játszódott  le  a  hercegi  házban,  míg  az  

\  elsőre  csak  pár  halvány  utalást  kapunk  a  
filmben.  De  ez  nem  is  lényeges,  hanem  a  
szavakba  vem  fogható  lelki  vihar,  amely  a  
három  rendkívüli  ember  között  lejátszódik.  

Mert  ha  feleség  és  anya  szemével  nézem  

a  filmet,  vannak  momentumok,  mikor  ez  a  
túlzottan  szerelmes.  féltékeny  asszony  
(Barbara  O'Neil  megdöbbentően  szép  ala  
kUása)  megalázottságőban  többet  szenved,  
mint  a  szerelmével  üldözött,  de  ezt  méltá-
nyolni  nem  tudó  férj.  

Maga  a  film,  a  felépítés,  fotográfiák,  a  
stílus  és  rendezés  tekintetében  a  legmaga-
sabb  értékek  közül  való  

Ugy  látszik,  az amerikai  filmrendezők  sem  
mennek  a  szomszédba  egy  kis  földrajzi  té  
védésért,  erre  gondoltam  az  

UDVARI  BÁL  
premierjén.  Ugyanis  a  film  bájos  hősnője.  
Deanna  Durbin  szénásszekeren  utazva,  egy  
éjszaka  lefolyása  alait  ér  Bécsbe  Szüágy-
somlyoról.  Ezt  a  világrekordot  azt  hiszem,  
egyetlenegy  szénásszenér  sem  fogja  többé  
megdönteni.  Előadás  után  megtudtam  egy  
beavatottól,  hogy  Joe  Pasternak,  a  Durbiit-
film  rendezője  szilágysomlyói  születésű  és  
ezzel  a  kis  földraj  A  kilengéssel  tulajdon-
képpen  gyengédségének  tanújelét  akarta,  ad-
ni  szűkebb  pátriája  iránt.  

Később  arra  is  rájöttem,  hogy  kár  az  
ilyen  kedves,  romantikus  történetektől  hi-
telességeit,  vagy  logikát  követelni.  A  cél  
ugyanis  az,  hogy  a  néző  jól  szórakozzék  és  
a  mese  fordulatain  másfél  órára  visszaút  
módja  magát  egy  nyugalmasabb,  szebb  
korba,  amikor  a  fiatalság  szíve  Strauss  és  
Souppé  keringöin  fogott  tüzet.  Színpadon  
és  filmen  mindig  szívesen  taUílkozik  az  em-
ber  a  »gemütlich«  császárváros  életével.  
Csak  azt  sajnálom,  hogy  Deanna  Durbin  
ezúttal  alig  énekel,  holott  épp  hangjának  
varázsával  fészkelte  be  magát  sziveinkbe.  
Színjátszó  képessége  most  is  elragadó,  épp  
úgy,  mint  Szőke  Szakállé,  akit  oly  örömmel  
üdvözöltem  az  amerikai  filmben,  mint  mi-
kor  az  ember  egy  idegen  nagyváros  utcá-
ján  egy  váratlanul  felbukkanó  ismerőst  
pillant'  meg.  A  film  határozott  közönségsi-
kernek  íaérkezlk.  ha  nem  is  fogja  utolérni  
a  korábbi  Durbin-filmek  népszerűségét.  

A  régi  Bécsről  szóló  amerikai  film  után  
egy  valódi  bécsi  filmet  is  bemutatott  e  hé-
ten  az  Uránia.  Címe:  

AZ  ÖRÖMAPA  
Főszereplője  a  mindig  mulatságos  és  nagy-
szerű  Hans  Moser.  Itt  egy  tiroli  kis  vegyes-
kereskedőt  játszik,  aki  vidám  tévedések  
sorozatán  át  rendbehozza  Bécsben  szobalá-
nyi  sorban  élő  leánya  gondjának  alaposan  
eirontolt  házaséletét.  Moseren  kívül  szoli-
dan  összeállított  vígjátéki  együttes  szol-
gálja  a  szerző  érdekeit.  A  film  kissé  nehe-
zen  indul.  Később  a  tendencia  rohamos  ja-
vulást  mutat  és  már  a  közepe  előtt  eléri  
egy  kitűnő  vígszinházi  előadás  tempóját._  

Apropos  »tempó!«.  Sietni  kell.  hogy  elér-
jek  a  Citybe,  ahol  a  

FRANKENSTEIN  FIA  
vonz  nagy  tömegeket.  A  boldogult  Fran-
kenstein  papához  nem  volt  szerencsém,  de  
nagy  a  gyanúm,  hogy  a  tíz  év  előtti  Dra-
kultivál  tarthiu  ott  közeli  rokonságot.  A  fil-
met  nyomasztó  atmoszféra  s  a  felvételek  
állandó  sötétsége  jellemzi.  Az  a  pár  gyil-
kosság,  ami  a  filmben  történik,  nem  tett  
rám  különösebb  hatást,  csak  akkor,  amikor  
a  bonyodalom  и  gyermekszoba  környékére  
is  kiterjedt,  óriási  közönségsiker  a  film.  a  
jegyeket  egy  héttel  előre  eladták.  Mindez  
arra  mutat,  hogy  nem  is  a  filmben,  hanem  
bennem  van  a  hiba,  aki  ezt  a  műfajt  nem  
tudom  kellőkénven  értékelni.  

Úgyszólván  egy  fél  •perccel  lapzárta  elölt  
néztem  meg  az  

EGY  CSÓK  ÉS  MÁS  SEMMI  
bemutatóját,  így  csak  távirati  stílusban  tu-
dok  pár  szót  írni,  de  fenntartom  magam-
nak  azt  a  jogot,  hogy  jövőheti  beszámolóm  
ban  visszatérhessek  rá.  Nagy  örömmel  
konstatálom,  hogy  egész  kivételesen  nagy-
szerűen  sikerült!  A  főszereplő  Tolnán  
Klári.  Jávor  Pál  és  Rajnai  Gábor,  sőt  az  
epizódisták  is  a  legszerencsésebb  összhang-
ban  oldottták  meg  feladatukat.  Ráthonyi  
Ákos  rendezése,  ezúttal  is  egész  kitűnő.  A  
produkció  a  jókedv  jegyébe  született  —  
egyenlőre  annyit,  hogy  nagyszerűen  mulat-
tam. 



J Á V O R 
P Á L : 
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N A P L Ó M 
HÉTFŐ:  Minthogy  a  fele-

ségora  influenzás  lett  és  ko-
moly  légcsőhurutot  kapott,  
elhatároztam,  hogy  —  fel-
megyek:  egy  hé. re  pihenni  
a  Svábhegyre,  nehogy  za-
varjam  őt,  szegénykét  a  kő'  
bőgősében.  Tehát  már  szom-
bat  este  bejelentettem  a  
filmgyárban  és  a  színház-
ban,  hogy  egy  teljes  hétig  
vakációzni  fogok  a  Sváb-
hegyi  szanatóriumban.  Min-
denkinek  megmondtam  az)  
is,  hogy  az  égvilágon  sem  

mivel  se  zavarjanak,  se  mozival,  se  színházzal,  se  magán-,  
se  közüggyel,  mert  úgyse  fogok  reagál  nil  senlkire  ós  sem-
mire.  Pihenek  és  ezzel  passz!  Elvégre  a  színész  is  ember  . . .  

KEDD:  Ez  a  nap  se  kezdődött  csúnyán.  Délig  aludtam,  
mint  a  bunda,  utána  lementem  az  étterembe  ebédelni.  A  szana-
tórium  főorvosa  rábeszélt,  hogy  úgynevezett  »Bircher  Brenner«  
nyerskosztot  egyem.  »Üsse  kő«,  —  gondoltam  —  »mit  árthat?!«  
Ebédután  úgy  is  éreztem  magaim,  mint  egy  friss  gumilabda.  
I f jú  voltam  és  ruganyos.  El  is  határoztam,  hogy  hosszabb  
gyalogtúrát  teszek  és  nekivágtam  a  gyönyörű  havas  svábhegyi  
világnak.  Cél  a  Normafa!  Itt  történt  a  szerencsétlenség.  Azt  
kérdi  a  pincér  tőlem:  

—  Művész  úr.  kérem,  most  készült  el  a  friss  házi  disznótor,  
májas-véreshurka  és  az  ezerízű  kolbász.  Nem  parancsolna,  egy  
kis  kóstolót?  

A  Birehor  Brenner  Dr.  úr  által  táplált  gyomrom  ebben  a  
pillanatban  akkorát  korgott,  mint  egy  diinnkircheni  hajóágyú.  
Haláltmegvető  hősiességgel  így  szóltam:  

—  Üsse  a  kő!  Hozza!  Dupla  kolbásszal  és  káposztaeikával...  
. . .  Aznap  este  lemondtam  a  vacsoráról.  
SZERDA:  Ma  már  csak  reggel  kilencig  aludtam.  A  norma-

fai  kilengésre  való  tekintettel  pehely könny üt  reggeliztem.  
Mintha  azonban  valami  bajom  lett  volna.  Hiányzik  va lami . . .  
Csak  tudnám,  hogy  mi i . . .  Felveszem  a  telefonkagylót,  meg-
kérdem  Közkedvelt  Jenőt,  a  portást:  »Nem  kerestek?«  »Az  ég-
világon  senki  sem«  —  feleli  Jenő.  Nem  értem  a  dolgot.  Jó,  jó,  
igaz,  hogy  megmondtam,  hogy  az  égvilágon  semmi  miatt  se  
zavarjanak,  de  azért  még  sincsen  egészen  rendben,  hogy  Miklós  
nem  telefonálja  meg,  hogy  mi  van  azzal  a  szüzsével,  melyről  a  
rriult  héten  tárgyaltunk. . .  s  hogy  Pista  sem  értesít,  hogy  
mikor  nézhetem  meg  a  kópiáját  a  multhetí  forgatásnak . . .  Egy-
másután  tiz-et  telefonálok.  Közben  megérkezik  a  postás  egy  
oxpresszlovéllel:  filratárgyalásra  hívnak.  Nahát  ez  mégis  csak  
disznóság:  már  két  napig  sc  hagyják  nyugodtan  pihenni  az  
embert!... 

CSÜTÖRTÖK:  Két  szerzőtárssal  —  elárulom  —  operettet  
írok.  Olyan'  slágert  fabrikálunk  össze  egvernlt  erővel,  mint  
három  p i n t y . . .  Nem  is  tudtam,  hogy  ezt  is  tudom.  Titkos  Ilona  
érkezett  meg  a  szanatóriumba,  azt  mondja,  hogy  halálos  beteg,  
fáj  a  dereka.  Szerintem  semmi  baja  sincs,  csak  kényeskedik.  
Olyan  egészséges,  friss  és  fiatal,  mint  e.gy  if jú  svábhegyi  
f e n y ő . . . 

PÉNTEK:  Még  egy  művésznő  érkezik  paciensnek  a  szana-
tóriumba,  gyalkciri  filmpartnorem  Turay  Ida.  Turay  délután  
hosszabb  időre  eltűnik  a  szanatóriumból,  mikor  megkérdezzük,  
hegy  hol  volt,  hebeg,  dadog  össze-vissza.  Az  ágyban  olvastam  
Németh  László  feir'iilaaà  cikkét.  Hihetetlen  mulatságos  tud  lenini  
egy  ilyen  komoly  író  . . .  

SZOMBAT:  A  feleségem  telefonál,  hogy  hála  Istennek  job-
ban  van,  nosza  intézkedtem,  hogy  azonnal  jöjjön  fel  ő  is  egy  
kis  levegőváltozásra  a  Svábhegyre.  0  délelőtt  megérkezik  a  
tünde  fogaskerekűn.  Nagvohbszabáziú  jágo-,  biliárd  és  römi-
csatát  vívunk  Jáváméval.  Titkossal  és  Turayval . . .  

VASARNAP:  Hála  Istennek,  lejár  a  szabadságom,  hiába,  
nem  tud  az  ember  hetekig  tétlenül  élni.  S  ez  a  Bircher  Brenner  
is  kezd  már  a  gyomoridegeimre  menni.  Muki,  a  feleségem  es-
tére  tejfeles  paprif  ásesi.rhét  ígér  vacsorára. . .  Utolsó  pilla-
natban  még  lefotografáltatom  magam  három  svábhegyi  kedven-
cemmel:  Bijonval,  Jackieval  és  Daisy vei,  a  szanatórium  gyö-
nyörű  foxterrier  mamájának,  Beesy  őnagyságának  gyeimekei-
vel.  Elragadó  pofák  a  kisöregek,  de  egészen  nem  hasonlítanak  
az  anyjukra,  csak  —  félig.  A  fáma  szerint  ugyanis  a  mama  
sokat  sétált  a  Normafa  táján  egy  Lord  nevű  impozáns  farkas-
kutyával  és  ez  a  körülmény  állítólag  pregnáus  nyomokat  
hagyott  a  kisdedclj  fizimáikáján.  Hogy  'is  mondja  a  nóta?  »így  
jár  az,  aki  mindig  bort  iszik  és  utcahosszat  muzsikáltat  magá-
nak  ...«  

Báró  W L A S S  I T S  G Y U L A  nyilatkozik  a  m a g y a r  f i l m  új  utairól  

„ Ö r v e n d e t e s  fejlődés  a z  e g é s z  v o n a l o n :  
elég  e r ő s n e k  ítélhetjük  f e l k é s z ü l t s é -
günket  a r r a ,  hogy  a  r é g ó t a  á l m o d o t t  
c s ú c s t e l j e s í t m é n y t  m e g k í s é r e l j ü k . .  

Hivatali  helyiségében  keressük  fel  báró  Wlassits  Gyulát,  az  
Országos  Nemzeti  Filmbizottság  elnökét,  akinek  kezében  az  
újjáalakult  és  mind  nagyobb  lendülettel  fejlődő  magyar  film-
gyártás  szálai  végső  fokon  futnak  össze.  A  hivatalos  állami  
ellenőrzés  irányítója  ő  s  most,  hogy  a  magyar  filmgyártás  200-ik  
filmjével  jubiláris  esztendejébe  lép,  ebből  az  alka.ómból  kérdést  
intéztünk  hozzá  a  magyar  tilm  alapkérdéseit  illetőleg.  

A  kegyelmes  úr  előszobája  mindig  tele  van  ismerős  arcok-
kal,  a  moggar  Hímét et  neves  képv.selöi  adnak  itt  találkozót  nap-
ról-napra  egymásnak,  liogy  e  nagy  léptekkel  fejlődő  magyar  
•iparág  kérdéseiben  tájékozódjanak  s  eligazítást  kapjanak.  

Tenger  dolga,  két  fontos  tárgyalás  és  száz  Г .лtos  telefon-
beszélgetés  között,  szíves  mosollyal  fogad  báró  Wlassits  Gyula  
s  szakszerűen,  gyorsan  vázolja  lel  előttünk  kérdéseinkre  a  ma-
gyar  fil  m  politika  kérdéseit.  

—  Mi  a  véleménye  a  magyar  filmek  témaszegénysé-
géről  s  mi  az  oka,  liogy  ezek  a  témák  nagyrészt  egy  szűk  
körben  topognak?  

—  Nemrégiben  régebbi  filmjeinkről  írva,  találóan  állapí-
totta  meg  egyik  írónk,  hogy  a  régi  magyar  filmek  legtöbb  htl>a-
pontját  —  a  szokványos  témakör  szűk  voltán  kívül  —  a  cselek-
mény  hosszadalmaskodása  s  a  kacagtatási  alkalmak  erőltetett  
beillesztése,  egyszóval  a  helytelen  adagolás  szolgáltatta.  Az  el-
fogulatlan  kritikus  nagysikerű  újabu  termésünket  általában  
már  nem  vádolhatja  ebből  a  szemszögből.  Forgatókönyv-íróink  
és  rendezőink  szakértelme  kifejlődött,  megjött  érzékük  a  témák  
sokrétűségének  vonzóereje  iránt  s  tudják  jelentőségét  annak,  
hogy  a  cselekmény  vonalvezett.se  törésmentes  és  lendülete,  sodra  
kifogástalan  ítell  hogy  legyen.  Mint  nemzeti  filmgyártásunknak  
hivatalomnál  fogva  egyik  irányító  tényezője,  őszinte,  örömmel  
n j ugtázom,  hogy  a  »Film,  Színház,  Irodalom*  avatoit  szerkesztő-
sége  —  mely  a  magyar  filmgyártás  dús  virágba  szökkenését  jó-
ideje  szerető  gonddal  kíséri  —  a  nekem  fellett  kérdések  kapcsán  
ma  már  olyan  irányba  mutat  érdeklődést,  melynek  problémai  
csak  a  filmgyártás  elismerten  magas  színvonalán  merülhetnek  fel.  

—  Mi  a  feladata  a  magyar  filmnek  a  nemzeti  eszmé-
nyekkel  szemben  és  milyen  irányban  szolgálhatja  leg-
jobban  ezeket  az  érdekeket!  

—  Nem  mondok  újat,  mikor  kérdésükre  a  legnagyobb  hatá-
rozottsággal  vállalom  azt  a  felfogást,  mely  szerint  vitán  felül  
áll  a  film  nemzetnevelő  hivatásának  fontossága.  Erről  a  meg-
győződésemről  ebben  az  évadban  már  két  vezércikket  írtam  az  
Országos  Színművészeti  és  Filmművészeti  Kamara  hivatalos  lap-
jába,  hangsúlyozva  a  filmalkotók  felelősségét  és  lelkükre  kötve  
filmjeink  íróinak,  rendezőinek  és  gyártóinak,  hogy  komoly  hiva-
tástudatot  várunk,  tőlük,  nemcsak  technikai,  hanem  művészi  és  
erkölcsi  tekintetben  is.  Megnyugvással  állapíthatom  meg.  hogy  
intelmem  nem  volt  pusztában  elhangzó  szó.  

—  Technikailag  és  anyagilag  eléggé  megalapozott-e  
ti  magyar  filmgyártás  ahhoz,  hogy  a  nagy  klasszikus  ma-
gyar  műveket  (Az  ember  tragédiája,  Bánk  bán,  Egri  csilla-
gok)  filmre  vigye  —  vagy  még  korai  erről  beszélni?  

—  Ami  ezt  a  kérdésüket  illeti,  azt  mondhatjuk,  hogy  hála  
Istennek,  közeledünk  feléje.  A  »/l/ürcíőrfcsc-film  már  Eötvös  Jó-
zsef  »Karthausi*-jának  a  megfilmesítésén  dolgozik,  Radrányi  
Géza  pedig  Madách  életének  vászonra  vitelét  forgatja  fejében,  
a  hálttérben  a  Tragédia  motívum-foszlányainak  kialakulásával.  
Amit  a  kultuszkorináuyzat  a  reprezentatív  nagy  magyar  törté-
nelmi  film  érdekében  tehet,  történettudós,  miniszterünk  vezény-
lete  mellett  feltétlenül  tneg  fogja  tenni.  Mióta  a  film-ügy  nem-
zeti,  kultúrpolitikai  irányítása  a  vallás-  és  közoktatásügyi  mi-
niszter  kezébe  került,  csak  a  folyó  évben  kezdődő  állami  költ-
ségvetés  során  volt  mód  fedezetről  gondoskodni  nagy  történelmi  
film-pályázat  kiírására  s  állami  hozzá já. ulás  biztosítására,  ama  
filmgyái  tó  vállalat  részére,  mely  az  ilyen  nagy  feladatra  vállal-
kozik.  Legközelebb  kijövünk  vele,  

—  Nem  volna-e  kívánatos,  hogy  fil  m  gyártáson к  az  
olyan  témákat  részesítené  előnyben,  —  szentben  a  divatos  
középosztály-problémákkal  —  amelyek  a  kispolgár,  kis-
ember  munkás  életét  ölelik  fel?  

—  Most,  inidőn  a  200-ik  magyar  hangos  játékfilm  jubileumát  
a  magyar  filmvilág  hivata'cs  képviselője  egybekapcsolhatta  és  
feldíszíthette  olyan  imponáló  statisztikai  adatok  közlésével,  me-
lyek  a  magyar  filmek  külföldi  elhelyezésének  ölrvendetes  fejlő-
déséről  és  jelentős  sikeréről  tanúskodnak,  elég  erősnek  ítélhetjük  
felkészültségünket  mind  arra.  hogy  a  régóta,  álmodott  csúcs-
teljesítményt  is  megkíséreljük,  mind  pedig  arra.  —  ós  ez-ml  fala-
lek  uito'só  kérdésükre  —  bogy  a  bevált  mintákat  félretéve,  bá-
tor  kézzel  nyúljunk,  a  magyarság  legmagyarabb  és  lrgnf'lvr'>b  ,  
problémáihoz.  így  я  magyar  film  is  a  maga  módján  hozzá  fog  '  
járulni  a  nagy  feladathoz:  »A  világ  számára  megtartani  egy  
nemzetet...« 

Papp  Antal  



kezdődtek,  házardfHáján,  A  szabó  kivasalta  
Newyorkban  vett,\nem  is  mondom  meg,  hogy  
hány  száz  dollárSs  frakkomat,  házvezető-
nőm,  a  dicső  »Bori  nénin  már  kora  délután  
sikálni  kezdte  a  kezeit  a  frakking  gomb-
felszerelési  műveleteihez  s  már  kora  este  
az  egész  szerény  kis  garszonlakásom  tele  
volt  a  bálra  való  készülődés  hadfelszerelési  
tárgyaival.  A  szekrényajtón  mint  komor  kí-
sértet  lógott  mahagóni  akasztóján  az  ame-
rikai  frakk,  a  kétujjnyi  selyemlampasszal  

\  A  nagyérdemű  közönségnek  bizonyára  sej-
telme  sincs  ró. a,  hogy  egy  újság  szerkesz-

tőségi  hierarchiájában  a  báli  riporter  
'angja  körülbelül  az  egyéves  önkéntes  
freiter  rangjával  egyenlő.  Ez  alatt  már  
csak  a  közbakai  vízállás-rovatvezető  szerény-
kedik.  Nem  is  emlékszem  az  idejére,  hogy  
mikor  voltam  utoljára  báli  tudósító,  lévén  
ez  a  rang,  mondom,  az  ifjabb  és  legifjabb  
kollegák  számára  fentartva.  A  *Film.  
S zinh  áz  -1  г о dal  om<i  heti  szerkesztő-

A  pálcás  urak  felkísérik  Lázár  Andor  volt  
Igazságügymlnlsztert  a  bálterembe  

A  hadlrendbe  felállított  esárdás-nyttópárok  

ségi  értekezlete  azonban  egyhangúan  úgy  
határozott,  hogy  a  farsangnak  eiső  nagyobb  
eseményére,  a  jogászbálra  a  lap  szerkeszrlő-
jét,  szerény  személyemet  delegálja.  Mit  volt  
mit  tennem,  a  népszavazás  éden  nem  lázad-
hattam  fel  s  így  kényte  en-kelletlen,  mint  
deresedő  öreg  kutya,  meghajoltam  a  határo-
zat  előtt,  bevallom,  részint  azért  is,  mert  az  
újságírói  vizslavér  felbizsergett  azért  ben-
nem  egy  kicsit:  hogy  vájjon  milyennek  is  
látom  majd  azt  a  bizonyos  híres,  vidám  
pesti  jogászbált,  amelyet  én  még  soha  éle-
temben  nem  láttam  •..  

* 
Az  előkészületek  már  kora  délelőtt  meg-

ellátott  nadrág  az  ágyon  hevert  kiterítve,  
a  hófehér  páncél-ing  (a  bestia)  egy  karos-
székben  szerénykedett,  mintha  keltőig  se  
tudna  számolni,  a  toalettasztalkán  egy  pár  
glaszé-kesztyű  fehérlett  s  a  hófehér  piké-
nyakkendő  —  mindez  impozáns  volt  és  fé-
lelmetes.  De  a  hideg  akkor  futott  végig  iga-
zán  a  hátamon,  amikor  a  kesztyű  és  a  nyak-
kendő  mellett  megpillantottam  az  öt  centi-
méter  magas,  vadonatúj  szárnyas  frakk-
gallért.  Eszembe  jutottak  megboldogult  ifjú-
ságomnak  azok  az  inkvizitori  emlékei,  ami-
kor  a  nagyenyedi  diákbálra,  a  dési  vár-
megyebálra,  vagy  éppen  a  kolozsvári  jogász-
bálra  való  készülődéseim  során,  öt-hat  gal-

lért  is  bemocskoltam,  amíg  sikerült  végre  
inggomb-végre  tűzni  a  csontnál  keményebb,  
hófehér  nyakörvet...  

Aggodalmaim  ezúttal  sem  voltak  felesle-
gesek,  Kilenckor  kezdtem  neki  az  öltöz.  
ködésnek  és  pont  féltízkor  még  mindig  ott  
álltam  a  tükör  előtt,  vérvörösen  és  kidagadó  
nyakizmokkal,  miközben  y>Bori néni«  —  mi-
után  már  egy  féltucat  hajtűt  összevissza  
görbített  —  egy  ádáz  cipőgombolóval  pró-
bálta  az  átkozott  pallért  a  torkomra  illesz-
teni.  Segédcsapatként,  egy  széken  állva,  
Nusi  nevű  menyasszony-lánya  dugta  be  az  
ujját  véresre  dörzsöl'  ádámcsutkám  és  ал  
ing  gomblyuka  közé,  hogy  a  gombot  ravasz  



Az  úgynevezett  »elnöki  nyitó«  csárdás-párjai  A  palotás  bálkirálynői  

A  lányok  felsorakoznak  a  palotáshoz  

ellentámadással  próbálja  a  gallérlyukba  be-
dugni.  A  jó  Istennek  sem  akart  a  dolog  si.  
keriúni.  Már  éppen  azon  gondolkoztam,  hogy  
—  utam  bocsá'  —  szmokingba  öltözködöm  
és  sóvárgó  hálával  gondoltam  a  tér/i-
emberiség  ismeretlen  megváltójára,  aki  a  
kétsoros  szmoking  és  a  hozzávaló  puha  se-
lyeming  divatját  feltalálta,  amikor  az  ing-
gomb  egy  ravasz  rukkerrel  mégis  csak  be-
csúszott  a  —  bizonyára  golyóálló  —  fehér  
páncélingbe.  Miután  a  gomb-csata  nyomait  
hosszabb  púderező  akcióval  eltüntettük  a  
valamikor  fehér  plasztronról,  őszinte  rész-
véttel  gondoltam  száz  és  száz  férfitársamra,  
akiket  azonos  sorsuk  ezen  a  téli  estén  ha-
sonló  báli  gyönyörűségekre  kényszeríthetett.  
Nem  hazudok,  pontosan  háromnegyed  óráig  
tartott  az  öltözködésnek  ez  az  egyetlen  mű-
velete  —  és  ugyan  mit  jelent  ehhez  
a  torturához  képest  a  leghátul,  
gombolósabb  női  ruhák  milliárd  
g ombny  i  begombolási  műve-
leteit... 

* 
A  Vigadó  —  amint  mondani  szokás  —  

»fényárban  úszott«  о  hideg  estében  s  már  
a  nagy  ruhatári  előcsarnok  is  tele  volt  iz-
galmas  sistergéssel,  mintha  ezer  és  ezer  
szódavizes  üveg  fogantyúját  nyomták  volna  
láthatatlan  kulisszák  mögött...  A  piros  
szőnyegekkel  borított  lépcsők  mindkét  ol-
dalán  frakkos,  fehér  trózsalolos,  pálcás  
urak  álltak  sorfalat  s  a  lépcső  tetején  
reflektorok  vakító  tüzében  fotográfusok  és  
filmriporterek  hada  szegzett  lencsét  a  fel-
felé  hömpölygő  tömegnek.  Mert  rengetegen  
voltak  a  jogászbálon,  legalább  kétszer  
annyian,  mint  amennyien  kényelmesen  el-
fértek  wlna  a  Vigadóban,  —  ez  bizonyos  
mértékben  nem  is  volt  kellemes,  mert  a  
nagy  tömegben  alig  tudtak  a  párok  tán-
colni.  A  nagy  terem  maga,  amelynek  kö-
zepét  körben  felállított  pálcás  urak  tartot-
ták  szabadon  a  felvonuló  előkelőségek  ré-
szére,  varázsos  '»látványt  nyújtott«.  A  lá-
nyok  fehérruhás  tömege  mint  felriasztott  

Bahos  Margit  Babos  Terézia  Schilling  Éva  

káposztás  lepke,raj  a  réten,  úgy  lepte  el  a  
báltermet  s  ezt  a  fehér  hóvirágpázsilot  
csak  néha-néha  tarkította  egy-egy  színes  
estélyiruha...  A  folyosókon  csicseregve  
tolongott  a  kipirult  leányhad.  Az  arany  Ke-
retű  tükrök  előtt  gyenge  vállacskáikkal  
remegve  vizsgálták  meg  szép  arcukat  utol-
jára  a  jogászbál  kisasszonyai.  —  szállt  a  
púder  illatos  felhője  és  г olt  dolguk  a  
ciklámen  és  karminpiros  rúzsrudacskák-
nak  —  a  mamák  aggódva  álltak  gyerme-
keik  mögött  s  remegő  ujjakkal  igazítottak  
még  egy  utolsót  a  rakoncátlan  fürtökön,  
kötötték  újra  az  elszabadult  pártákat,  iga-
zítottak  helyre  egy-egy  vállszalagot,  kap-
csoltak  be  egy-egy  gombot  és  rántottak  
még  egy  utolsót  a  félrecsúszott  fodiokon...  
Persze  majdnem  minden  kislány  mögött  
vagy  mellett  ott  settenkedett,  vagy  állt  
őrt  az  illetékes  gavallér,  a  frakkos  »jogász-
gyerek:«,  egy-egy  snájdig  hadnagy  úr  vagy  
izgatott,  piruló  önkéntesecske.  Ó,  boldog  
izgalom,  túlfűtött  káprázat  és  örökszép  
báli  éjszaka!  Harsogó  fanfái  ok  zenéje  
melleit  érkeztek  a  bál  védnökei  és  lady  
patronessei,  vitéz  S ág h  Károly,  a  rokon-
szenves,  fiatal  bálelnök  Karafiáth  főpol-
gármestertől  engedélyt  kért  a  bál  megnyi-
tására  s  a  terem  közepére  libbentek  a  
díszpalotás  párjai  tizennégy  hófehér  se-
lyem  magyarruhás  tündér  és  tizennégy  
selyemdolmányos  dalia.  A  zenekar  rázen-
dít  a  gyönyörű  magyar  tánc  méltóságtel  
jes  ütemeire  s  a  selyemdolmúnyos  daliák  
kényes,  kecses  és  éldelgöL  léptekkel  vezetik  
be  a  táncot,  bókolván  és  hajlongván  höl-
gyeik  előtt,  akik  mint  szellőhajlította  fe-
hér  rózsák  viszonozzák  a  bókot...  Forró,  
harsogó  taps  jutalmazza  a  gyönyörű  p  o-
dukciót,  aztán  a  bálelnöki  megnyitó  tánc  
következik  Senyey  Ákos  főszertartásmester  
fehérbotos  vezényletével,  majd  zeneszóra  
felsorakoznak  a  táncospárok,  trendben  és  
szorosan  egymás  mellé  felcsal  lakozva,  mint  
egy  Vérmezőn  tartott  katonai  díszszemlén,  
mert  ha  cssze-vissza,  rendszertelenül  áll-
nának  fel,  senkinek  sem  jutna  hely  a  
tánchoz.  Ez  egy  kissé  merevvé  és  szertar-

Snlyok  Ildikó  Tusa  Lili  Király  Lili  
A  J o g á s z b á l o n  r é s z t v e t t  k o l o z s v á r i  k i s l á n y o k  

A  magyarruhás  erdélyi  lányok  



Szépség-kiállítás  a  galérián  A  porcellánkékszemü,  búzaszőke  Eperjesy  Mária  táncai  
a  tegjobbfrakkú  Schusehuy  Auréllal  

ícísossá  teszi  az  egész  bált,  mert  hiszen  az  
ember  képzeletében  egy  valódi,  igazi,  
forróvérű  jogászbál  úgy  él,  hogy  barna-
fürtű,  jóképű,  mokány  és  tüzes  »jogász-
gyerekek«  derékon  kapják  a  párjukat  s  
egy  hangos  оuíuju«-val  akkorát  penderíte-
nek  rajta,  hogy  ámultukban  kialusznak  a  
nagy  csillár  lámpái,  miközben  kényesre,  
ropogósra,  tetszelgősre  rakják  ki  a  világ  
leggyönyörűbb  táncát,  a  magyar  csárdást,  
ki  nyíri,  ki  szabolcsi,  ki  meg  —  kolozsvári  
módra... 

* 
Egy  ára  tájban,  vén,  irigy  komondor,  

nem  bírtam  tovább  a  szépségnek  és  ifjú-
ságnak  e  lángolását  és  viharzását  és  megint  
egyszer  búcsúzva  a  tűnő  ifjúságtól,  leíior-
gasztott  fővel  lebandukoltam  a  vakítóan  
kivilágított  lépcsőkön.  Most,  hogy  e  bo-
rongó  végakkord  hangulatában  a  »Film-
Szín ház-iroda  lom «  báli  riportját  diktálom,  
megnézem  jegyzeteimet  és  azokban  olva-
som,  hogy  a:  bál  közvéleménye  Ghiczy  
Juditot  tartotta  a  bálkirálynőnek.  Ezüst-
tel  átszőtt,  fehér  selyem  báli  ruháján  tüz-
nörös  rókakeppet  hordott  az  olajbarna  
arcú,  tüzesszemű,  sudár  kis  dámácska,  
akit  körülrajongott  a  bál  gaval'értársa-
dalma.  Ve  minthogy  nekem  mindig  egyéni  
ízlésem  volt,  nekem  egy  virágváílú,  vilá-
goskék  szemű,  búzaszőke  angyali  kis  te-
remtés  tetszett  legjobban,  —  nevet  —  néz-
zük  csak:  megvan!  —  Eperjesy  Mária.  
Többet  se  égen,  se  földön  nem  tudok  róla.  

* 
A  jogászbál  nagyon  szép,  úri  magyar  

mulatság  volt.  Főérdemük  van  ebben  1 m-
r  é d y  János,  Zánkay  Péter  és  Szentmi-
helyi  András  ügyvezető  elnököknek.  De  
ebben  is  van  egyéni  véleményünk.  Mi  úgy  
láttuk,  hogy  a  bál  két  legtehetsége-
sebb  és  legaktívabb  rendező  közremű-
ködője  S en  y  e y  Ákos  szertartásmester  és  
Seh  и sc  liny  Aurél  alelnök  voltak.  
(Utóbbinak  volt  a  legjobb  frakkja.  a  jogász-
gyerekek  között.)  

(MFI-Fílháxy  lalv.  
Ker ingő . . . Hajnal  felé . . .  

Sznpé-csendélet... 

Zsombory  Erzsébet  
(Angelo  {elv-)  Vass  Ida  

g a l é  r i á l a :  



Teleki  Béla  és  neje.  Mailálh  Mária  grófnő,  
aki  maga  is  kiváló  énekművésznő,  többször  
a  függöny  elé  tapsolták  a  tehetséges  fősze-
replöket,  ' Mitotay  Gizellát,  M ára  и  Edét  és  
l ! alélt  a  Ferencet,  

* 
őmoraviezai  Jmrédy  Klári  és  harkai  

Schiller  Pál  házasságot  kötöttek.  
A  Balatoni  Táncesté  lut  feb-

ruár  15-é  n  tar  t j  ák  meg  a  Gellért,  
szállóban, 

* 
A  férfi  hatalma  az  erő,  az  akarat.  

Eszköze  a  sport.  
A  nő  hatalma  a  szépség,  a  báj.  

Eszköze:  a  Mar vei  Puck  köluivíz.  
* 

Szeleczky  Zitáról  elterjedt  az  az  álhír  a  
filmgyártók  körében,  hogy  ő  csak  12.000  
pengőért  vállal  filmszereplést.  A  művésznő  
a  legerélyesebben  megcáfolta  ezeket  a  hí.  
reket. 

* 
Nagy  divatban  van  a  Tarján-étterem  ú j  

esztendő  éta.  Estéről-estére  zsúl'olt  a  gyö-
nyörű  terem  a  Lukács-fürdőben  és  a  mult  
szombaton  olyan  pótszékes  ház  volt,  hogy  
Tarján  monoklija  úgy  csillogott  az  öröm-

től.  mint  a  karbunkulus.  Valóságos  »szil  
vesz/terek  szilvesztere«  volt  ez  az  este  . . .  
A  névsorból  megemlítjük  többek  között  
Somssich  László  grófékat,  Szentkirályi  
Earkasékat,  Keglevich  grófékat.  Törs  T'-
bor  feleségét,  Mátray  Erzsit,  Bonczos  ál-
lamtitkárt,  egy  csomó  MÉP  képviselővel,  
Wangel  Gyulát,  Halmy  Józsefet  és  család-
ját.  az  Esti  Kurír  szerkesztőségének  tag  
ja it  Rátkai  Károllyal  az  élen,  Bátory  Ala  
dúr  miniszteri  osztályfőnököt  és  családját,  
Somorjay  tűzoltóparancsnokot  és  család-
ját,  Wahrman  Ernőt.  Darányi  Imrét,  Frey  
Endrénét,  Ferenczy  Mareelt,  gróf  Ambró-
zyékat,  Megay  Meizler  képviselőt,  Révay  
István  grófot ,  Mickle  mérnökéket,  dr.  
Nitsche  Zo l tánékat . . .  A  színművészetet  
Szondy  Biri  képviselte  társaságával,  a  di-
zőzfrontot  pedig  Szőnyi  L e n k e . . .  A  nagy  
vonzerő  titka  szerintünk  a  Tarját  kétórás  
zárórája  ne  és  Debreceni  Kis  Lajos  an-
gyali  selyem-magyar  muzsikája  . . .  

elrontott  hajak  rendhehozása.  
V  i  f  к  Uaifedés  

V á ü ó 
hölgyfodrásr,  hajfestö  
kozmetikusnál, 
IV., Petőfi  Sándor-utca  1. sz. 
(Apponyi-tér) 

Telefon:  188-549  • Elsőrendű  munka !  • Szolid  árak!  

Herceg  Festetics  György  szűkebb  pátriá-
jában.  a  szépséges  Balaton  sfővárosában«,  
Keszthelyen  az  elmúlt  hetek  szenzációja  a  
Dunántú  l  Művész  Színház  néhányhetes  mű.  
ködése  volt.  Galetta  Ferenc  stagione-társu-
lata  minden  tüzérségi  előkészítés  nélkül,  
meglepetésszerű  rohammal  foglalta  el  a  kö-
zönség  nemtörődömséggel  megerősített  kö-
zöny  adásait.  A  társulat  kétségtelenül  leg-
forróbb  estje  azon  a  napon  zajlott  le.  ami.  
kor  a  kormányzó  úr  a  hercegi  vadaskert-
ben  fácánvadászaton  vett  részt.  A  vadá-
szat  befejeztével  ugyanis,  miután  a  főméi,  
tóságú  úr  szárnysegéde  kíséretében  külön-
vona'án  hazautazott,  a  vadászaton  résztvett  
főurak,  élükön  Festetics  György  herceggel,  
valamennyien  a  Hungária  szálló  színházzá  
varázsolt  nagytermébe  mentek  és  végignéz-
lek  Galcttáék  előadásában  Bókay  János  
y>Feleség«  című  színmüvét.  Áz_  előkelő  kö-
zönség,  köztük  a  zalai  főispánét:,  vitéz  gróf  

HAVASOK  KÖZT  
IRTA :  TOMORY  DEZSŐ  

A  munka,  igáját  most  levetettem  
Es  itt  heverészem  a  jószagú  szénán  
Es  át  a  virágilla  t teli  csenden  
A  királyi  Pietrosz  néz  ide  némám  

A  száz  felöl  is  dúló  viharoknak  
Hófödte  fejét  büszkén  szegi  szembe,  
Mindig  egyedül  s  magárahagyottan;  
—  Saját  sorsom  jut  róla  eszembe.  

Magas  csúcsok;  ez  az  én  birodalmam;  
Ha  társtalan  is,  de  fenn  lehet  élni!  
£s  itt  lenn,  —Testvér,  — mondd,  mi  a  sorsod!  
Nyögni  a  jármot  s  mit  se  remélni.  

Valami  úgy  húz;  fel,  fel  a  magasba!  
Érzem;  kezemben  a  mennyország  kilincse:  
Szállanék  —  s  maradok;  mert  kell  a  kenyér!  
Es  százszor  visszahúz  száz  robot  bilincse.  

Kenyércsatát  vívni  véres  verejtékkel  —  
Uram,  Te  tudod;  én  nem  erre  fogantam:  
Szemem  messzire  néz,  keresem  a  nagy  Célt,  
Szállni  tudó  szívvel,  de  porba  tiportam  

Add  Uram  inkább,  hogy  én  Hozzád  
megtérjek, 

S  tisztaszivü  bűnös.  Színed  elé  lépjek:  
Odafönn  Béke  van  s  van  megbocsájtás  is;  
Vergődtem  eleget;  bűnhődjön  már  más  is.  

vitéz  Imrédy  Béla  a  marosvásárhelyi  
katolikus  kultúresten  

(Weintraub  folv.)  

A  budapesti  rendőri  riporterek  teadélután-
ján:  vitéz  Kiss  Lajos  országos  tűzrendé-
gzeti  fölei ügyelő,  Szrublán  Dezső  detektív-
főnök,  Éiiássy  Sándor  főkapitány  és  vitéz  
Kolosváry  Borcsa  Mihály  sajtókamara!  

elnök 

örvendetes  esemény  báró  Bánffy  föld-
művelésügyi  miniszter  családjában:  meg-
született  a  negyedik  gyermek.  Képünk  a  
négy  kis  testvért  mutatja  be:  Katinkát,  

az  újszülött  Ferikét,  Esztert  és  Júliát  
(Kiss  E.  folv.)  

Január  18-án  Algya-Papp  Sándoréiс  látják  
vendégül  vacsorán  a  táncos  kedvű  fiatalsá-
got.  Január  19-én  újszerű  vendéglátás  kere-
tében  Mattlasovszky  Kati  invitálja  meg  
táncosait.  A  vendégek  ugyanis  a  szokástól  
eltérőn  délelőtt  fél  12-kor  gyülekeznek  a  
vendéglátó  háznál  —  délelőtti  sörözésre  •  •  •  

' * 

A  Belváros  legnagyobb  eseménye  ma  dél-
clőft  a  Semlor-cóg  pazar  kirafkateora  volt  
a  Béosll-utca  és  Deák  Ferenc-utca  sarkán,  
ahol  az  elsőrendű  gyapjúszövetek  felvonu-
lása  valami  nagyszabású  divatrevű  képét  
nyújtotta.  A  (közönség  a  legnagyobb  érdek  
lődésscl  nézegette  ezt  a  ragyogó  portálsort.  
amelynek  mindig  irányító  szerepe  volt  az  
öltözködés  tekintetében  és  amely  most  is  
rendkívül  gazdag  választékot  mutat  a  nőil  
kosztümök  és  a  férfiruhák  anyagában.  

Titkos  Ilona  a  Svábhegyen  üdül,  ott  ls  
kedvenc  lapját,  a  Fllm-Színház-Irodalmat  

olvassa  (Rócsa  Mv.)  

Próbálják  a  Vígszínházban  »A  szőkékkel  
mindig  baj  van«  Vaszary-vígjátékot,  

Vaszary  Gábor,  Somló  Vali,  Dénes  György  
(Bojár  folv.)  

Nagyboroszlol  Bartha  László  Bordy  Bella  
portréját  Icsti  

(Sándor  Ágnes  folv.)  
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T E L E F O N S Z Á M :  113-848  

A  budapesti  társaság  nem  régen  gyászolta  meg  Walter  Cos  
tello  amerikai  alkonzult,  aki  hirtelen  meghalt.  Itteni  barátai  és  
honfitársai  most  teljesítették  utolsó  kívánságát  és  holttestét  az  
Egyesült  Államokba  szállították.  Ötezer  pengőbe  került  a  balzsa-
mozás,  húszezer  pengőbe  a  néhai  konzul  utolsó  útja.  

Furcsa  eset:  Lousville-ben  (U. S. A.)  a  sorozóbizottság  kido-
bott  egy  fiatal  tengerész,  jelölt  et,  mert  a  mellére  egy  női  akt  vol!  
tetoválva.  Szemérmetlennek  találták.  Ké'  héttel  később  visszaren-
delték  az  ifjút  a  Icaszárnyába.  Szakember  várta  és  —  f  űr  d  ő-
trikóttetovált  a  női  alakra.  Utána  az  ifjút  besorozták.  

József  FeTeiic  királyi  herceg  saját  verseiből  olvasott  fel  a  
Pátria-klubban.  A  szereplők  egy  csoportja:  Czikle  Valéria,  
Anna  főhercegasszony,  József  Ferenc  királyi  herceg,  Holhesz  
Aladár,  Gorzó  Nándor,  Szörtsey  Nóra,  Manger  Béláné,  Benkő  

Árpád  és  Deák  Zoltán  (Lebó felv.) 

Februar  15-én  tartják  a  hagyományos  Bölcsész  Bált  a  Duna-
palotában,  A  bál  rendezésén  300  tanárjelölt  szorgoskodik,  közöt-
tük  80  tagú  holgygárdával.  

P A R I P A  T A R K A - B A R K A  
Wiltshire,  a  néhány  nap  óta  nálunk  vendégszereplő  világhírű  

hajtó,  egyelőre  árnyéka  sem  a  réginek.  Olyan  hibákat  csinál,  
mint  egy  rossz  kezdő.  Minden  startnál  ottmarad.  A  fordulókban  
cipelteti  magát,  mint  egy  pimf  amatőr.  A  másféléves  kényszer-
szünet  (Németországban  mint  angol  állampolgár  a  háború  ki-
törése  óta  nem  hajthatott)  nagyon  meglátszik  rajta.  Az  egykor  
ünnepelt  bálványt,  szombaton  —  amikor  a  jóesélvű  Recontra  
Rómeóval  helyezetlenül  végzett  —  kifütyülték.  

* 
A  bukméker-engedélyeket  hivatalosan  meg  nem  publikálta  a  

Magyar  Lovaregylet.  A  szokatlan  késés  az  érdekeltek  körében  
sok  suttogásra  ad  alapot,  —  A  Lovaregylet  »rr.vldiálja«  állás-
pontját  —  beszélik.  —  Uj  pályázatot  írnak  ki  —  vélik  mások.  

Értesülésünk  szerint  a  késésnek  kizárólag  technikai  oka  van.  
A  január  15-i  nevezési  zárlat  miatt,  csak  a  jövő  hét  első  nap-
jaiban  jelenik  meg  a  Magyar  Lovaregylet  hivatalos  közlönyének  
legközelebbi  száma,  amely  már  közli  az  idei  évadra  engedélyt  
nyert  hét  könyves  nevét.  

Az  előkelő  színház  két  nagyhírű  művésznője  kőzött  kisebb  
affér  játszódott  le  a  színfalak  mögött,  előadás  közben.  Beleavat-
kozott  az  igazgató  úr  is,  aki  a  sértett  fél  kívánságára,  bocsánat,  
kérést  követelt.  Ez  nem  történt  meg.  A  hölgyek  tovább  is  együtt  
játszanak,  de  társadalmilag  nem  érintkeznek  egymással.  

Szent  Bernát,  a  síelők  védőszentje.  Vasárnap  tartották  meg  a  
Svábhegyen  a  hagyományos  Szent  Bernát-ünnepséget,  a  síelők  

százainak  részvételével  (Reklámélet  telv.)  

Gróf  Bethlen  Gábor,  a  Rómában  élő  fiatal,  magyar  diplomata,  
aki  az  ünnepeket  Budapesten  töltötte,  feleségével  és  kislányával  
a  héten  visszautazik  az  olasz  fővárosba.  

* 
Korda  Sándoron  kívül  az  angol  filmélet  magyar  vezetői  kő-

zül  Pascal  Gábor  volt  huszártiszt  és  Pallós  István  is  Hollywood-
ban  tartózkodik.  

* 
•  Színházi  körökben  sokat  beszéltek  mostanában  egy  támadó  
cikkről,  amelyet  egy  szerző-kritikus  intézett  a  Nemzeti  Színház  
tagjai  ellen  és  amelyre  éppen  a  minap  válaszolt  Kiss  Ferenc  az  
egyik  előkelő  napilapunk  hasábjain.  Németh  Antal,  a  Nemzeti  
Színház  igazgatója,  most  diplomatikusan  oldja  mag  a  gordiusi  
csomót:  műsorra  tűzi  az  illető  kritikus  egyik  színpadi  müvét.  Ö i 
új  darabja  közül  még  nem  választott,  de,  információnk  sze-
rint,  az  egyik  régebbit  fogja  előadatni.  Saját  szemünkkel  láttuk  
a  Nemzeti  Színház  próbatábláján  az  errevonatkozó  rendelkezést.  
Meg  kall  hagyni,  ügyes  sakkhúzás...  Az  a  kérdés,  hogy  ezek-
utón  fogja-e  a  kritikus  a  közeljövőben  is  lámadni  a  Nemzeti  

Komjáthy  Marinka,  Komjáthy  Károly  és  Kondor  Ibolya  kis-
lánya,  két  előadás  szünetében  megvendégelte  a  Podium  színész-

gárdáját.  Középen  a  vendéglátó  kisasszony  



K í j t ü n ő  rokonom  és  barátom,  garádfalvi  
Gurádfalvy  Péter,  —  aki  az  utóbbi  időben  
a  , al  loglalkozott,  hogy  maradék  pár  hold  
földjének  mocsaras  részét  fölfuvarozta  
Pes  re  és  kimáa-álta,  mint  gyógy iszapot, 
—  mondom,  Oarádfalvy  Péter  legújabban  
iomct  pénzügyi  nehézségek  közé  került.  A  
kórház  ugyanis  beszüntette  a  gyógyisrap-
vásárlást.  A  rossz  emlékezetű  reggel  in  Pé-
ter  bátyám  álmosan  és  kedvetlenül  állított  
be  a  kávéházba,  fölváltotta  utolsó  húsza-
sát,  egy  száműzött  fejedelem  szomorú  nr'l-
tc  al  fizette  ki  a  kávéját  s  elszántan,  
vésztjósló  orcával  indult  a  városnak.  Ha-
tározottan  aggódtam  érte.  

—  Hová  megy?  —  kérdeztem  részvéttel.  
—  Hová!  —  mormogta  és  végigsimította  

ŐSE,  száraz  fejét.  —  Hová!  Hová  mehet  egy  
leégett  férfi  ha.van  esztendő  terhével  a  vál-
lán!  Az  élet  alkonyán!  —  kiáltott  megin-
dultan.  —  Kifoszíobak,  megcsaltak. . .  —  
Kurtán  nevetett.  —  Megyek,  fiam,  megját-
szom  az  utolsó  kár.yát.  —  Előkotorta  ron-
gyos  pénztárcáját.  —  Adj  egy  pengőt  —  
mondta  mellékesen.  Átvette,  földob  a,  el-
kapta  a  pénzt.  —  Sorsegyet  veszek  —  ve-
tet  e  oda.  Sarkon  fordult,  faképnél  hagyott;  
gyors,  jellegzetes  lépésekkel  siete.t  a  bank-
ház  felé.  

Azóta  nom  láltam.  Egy  délután  közős  is-
merősünk lei.  egy  (iarádfalvn  melletti  föld-
birtokossal  hozott  össze  a  véletlen.  

—  Péterrel  mii  лап!  —  kérdeztem.  
Szomorúan  legyin.ett.  
—  Ugyan,  hadd  e l . . .  Rettenetes  dolog  ez!  

Elszatárólni  azt  a  töméntelen  pénzt,  a  hat-
ezer  hol da.  —  Tudod,  mit  csinál!  Este  ve-
szi  a  fejszét,  hol  ebbe,  hol  abba  a  nyár-
fásba,  ákácosba  téved  be,  levág  pár  galy-
lyat,  mort  nincs  mivel  fűtenie.  Az  egész  
környék  tudja,  oda  vezetnek  a  házhoz  a  
nyomok,  de  persze  senki  nem  szól  érte.  A  
mullkor  a  sz.unyogosi  intéző  megszán'!«,  kül-
dött  neki  egy  fél  kocsi  nyárfa tuskót  Na,  
volt  aztán  országos  káromkodás!  Kiállt  az  
országút  közepére,  о  t  kiabált,  hogy  ha  
tüstént  vissza  nem  taikarodnak,  vasvillával  
veri  agyon  őket,  mert  m't.  képzelnek,  ő,  ga-
rá'lifalvi  Garádfalvy  Péter . . .  

Megiir:  legyintett  és  mutatta,  hogy  Péter-
nek  elmentek:  bolond  szegény,  tisztára  bo-
lond. 

Ezek  után  alaposan  meglepett  a  távirat,  
melyei  pár  nappal  ezelőtt  kaptam.  »Holnap  
este  szívesen  látlak  vacsorára  a  Három  
Hordóban.  Péter  bátyád.«  

jL'ci'moszetesen  elmentem.  A  Három  Hordó  
kint  van  valahol  a  város  szélén,  túl  a  mal-
mokon;  kofák,  csavargók,  fuvarosok  ta-
nyája.  Pállott  borszag,  báránybőr  bekecsek  
savanyú  bűze,  vastag,  nehéz  dohányfüst  vá-
gott  tejbe,  amikor  beléptem.  Péter  az  asztal-
fon  ült  s  előtte,  az  asztal  két  felén  a  világ  
legfurcsább  sokadalma:  roppant  termetű  
kofaasszonyok,  torzonborz  szállítólegények,  
komor  kocsisok,  egy  hintáslegényforma  ka-
masz  csupasz  karokkal,  kékcsíkos  trikóban,  
mieisapkában,  vállal  nckidülve  egy  hervadt  
bájú,  bőven  festett  nőszemélynek,  aki  időn-
ként  indokolatlanul  föl vihogott  és  megmu-
tatta  csillogó  aranyfogát;  mellettük  egy  
vézna,  rongyos,  deresedő  csavargó,  félálom-
ban,  vizes  szemmel,  hol  részegen;  s  az  asz-
tal  végén,  sűrű  füstfelhőbe  veszve,  fakó  
köcsögkalapjában  egy  kiszolgált  csepűrágó,  
aki  szabályos  időközökben  pattintott  ujjai-
val  es  végigsétáltatta  kinyujto't  karján  
csapzott  szőrű,  girhes  fehér  egerét  S  a  fal  
•mellett  a  lócán,  tisztes  távolban  a  töb-
biektől,  egy  zilált  hajzatú,  óriási  lebegő  
fökete  csokornyakkendősei  ékesített,  sovány  
fiatalember  kuporgott  és  sóvár  pillantáso-
kat  vetett,  hol  az  asz alon  gőzöJgő  számta-
lan  korsó  forraltborra,  meg  a  kolbásszal,  
paprikás  szalonnával,  kenyérrel  és  egyéb  
javakkal  zsúfolt  plóhtányérokra,  hol  meg  
a  hervadt  bájú  s  a  hintáslegénnyel  mind  
odaadóbb  beszélgetésbe  mélyedő  koros  
leányzóra. 

A  S O R S J E G Y  
N O V E L L A  Í R T A :  R Ó N A Y  G Y Ö R G Y  

Hunyorogva,  riadtan  álltam  az  ajtóban.  
Péter  fölpattant,  ingadozva  jött  felém,  kar-
ját  tárta.  

—  Isten  hozott,  édes,  egyetlen  öcsém.  Fog-
lalj  helyet  királyi  a.ztaiomnál!  

A  banda  röhögött,  A  kókler  füttyentett,  
patt.nt ,t  s  a  fehér  egér  végigfutott  a  fakó  
köcsögkalap  karmájá i .  Péter  hátrafordult,  
osa*«  ennyit  mondott,  tömören,  végérvénye-
sen : 

—  Kuss!  
Egyszerre  síri  csend  le'.t.  A  fehér  egér  

fölszaladt  a  kalap  tetejére,  p'tizett,  egy  ke-
cses  ugrással  a  csepűrágó  tenyerében  ter-
mett  s  elbújt  a  ruhája  ujjába.  Pé  er  az  asz-
talfőre  vezetett,  leültetett  maga  mellé,  elém  
i'.ett  egy  pohár  forralt  bort.  

—  Prózit  —  mondta.  —  Különben  várj.  
Tartsuk  be  az  et kettet. 

Intett  a  lócán  kuporgó  fiatalembernek.  
—  Köl  ő.  udvarom  disze  és  szemete,  lásd  

el  a  tisztedet!  
A  költő  fölállt,  összevágta  sarkát,  meg-

igazította  nyakkendőjét.  íorkát  köszörülte.  
Tűnődött  egy  percig,  aztán  fölragyogott  az  
ar.a,  megnyílt  a  szája.  

Üdvözlégy  nemes  vendégünk,  
üríts  pohár  vélünk,  kérünk.  
Habzó  borral,  vigalommal,  
Áldjon  az  ég  lisztes  korral,  

Utolsó  szavai  elvesztek  a  förgeteges  üdv-
rivalgásban.  Péter  diadalmasan  tekintett  
rám. 

—  Ide  süsss!  —  mondta  és  egy  levelet  
húzott  elő  a  zsebéből.  

Izgatottan  olvastam.  »Tisztelettel  értesít-
jük,  hogy  nálunk  vásárolt  ilyen  és  ilyen  
számú  sorsjegye  a  legutóbb  megtartott  hú-
záson  kettőszáz  pengőt  nyert,  mely  össze-
get  . . . «  

— De  Péter  bátyám!  —  hüledeztem  —  te  
ezt  a  pénzt  

—  Elmulatom  •— mondta  meggyőződéssel.  
—  De  h á t . . .  valami  hasznosabb  . . .  

Kuss!  —  torkolt  le  lakonikusan  és  koc-
cintott.  Szelíden,  álmatagon  ringatta  ma-
gát,  végtelen  szeretettel  nézett  vég  g  а  tár-
saságon  és  mosolygott.  Lá.szott  rajta,  hogy  
részeg. 

—  Tudod,  —  kezdte  később,  tétovázva,  
nehezen  forgó  nyelvvel  —  tudod,  legalább  
megtudják. . .  a  végén . . .  hogy  ki  vagyok  
én . . .  és  elviszik  a  híremet . . .  hét  or-
szágra . . .  kilenc  tartományra . . .  tizen-
egy . . .  — Elakadt,  mereven  rám  bámult.  —  
Te .  .  —  Erősen  gondolkodott.  Közel  hajolt,  
dűlt  belőle  a  borszag.  úgy  suttogta  — ~Té 
ged  szeretlek.  Te  mindig  rendes  fiú  voltál.  
Megtesz lek  fejedelemnek.  Jó  lesz?  —  'kér-
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dezte  örömmel.  -— Te  leszel  az  első  fejede-
lem.  Adjak  írást  róla?  

Arca  elborult,  aggódva  várta  a  választ.  
—  Nem  —  mondtam.  —  Köszönöm. . .  
Egyszerre  földerült,  vállamra  csapott.  
—  Ez  már  beszéd.  Igazi  ár  vagy.  Urak  

közt  nincs  írás.  Egy  G arád fal vy  megtartja  
a  szavát.  

ló i  akart  állni,  nyil\án  azért,  hogy  beje-
lentse  lejedeiemsegemct.  De  teje  túlságosan  
nehéz  volt  már,  előrebukott,  visszaroskadt  
а  székre.  

—  Kuss,  —  dünnyögte  —  kuss . . . 
Az  usi.tal  vegén  a  csepűrágó  elővette  

csorba  dobozát  a  planétákkal.  A  fehér  egér  
iöis-alaut  a  doboz  szélére,  szomorú,  okos  
k.s  szemével  megauj^n'  nunyorgatott.  A  
koitu  szajnarniim.aaL  liúzott  üs  а  zsebéből,  
próbált  par  tu.amot,  ujjait  byujtogatta,  az-
tán  hajladozva,  érzelmesen  játszani  kezdte:  
»Vágyom  egy  nő  után. . . »  A  hintáslcgény  
rámuruult. 

—  Nem  azt.  Hanem  azt,  hogy  »János  le-
gyen  . . . «  

A  kol.ő  laukadtan  bólintott.  A  hintás-
lcgény  átkarolta  az  aranyfogú  nőt.  A  nőn  
kurta  piros  szoanya  volt,  lyukas  harisnya,  
l'elivtaposott,  ócska  cipó.  Elszántan,  nagy  
lépésekkel  táncoltak.  A  kofaasszonyok  rop-
pant  turzse  puhán,  omladozva  im bolygó, t  a  
székeken.  A  kocs.isoik  mogorván  ittak.  

—  Látod,  —  motyogta  Péter  —  látod,  mi-
lyen  boldogok.  Különben  te  fiatal  vagy,  ta-
pasztala.lan,  te  még  nem  látsz  semmit.  De  
nem  baj.  Az  én  népem,  —  mormolta  és  hul-
lottak  a  könnyei  —  az  én  hűséges  népem  . .  
Fizetek  nekik . . .  Mindent  én  fizetek . . .  Az  
én  hűséges,  drága  népem . . .  

Tétován  kinyújtotta  karját,  földütötte  a  
boroskorsót,  a  habos  lé  végigfolyt  az  asz-
talon. 

—  Nem  baj,  —  dadogta.  —  Kifizettem.  
Mindernd  előre  kifize.tem  . . .  

Senki  nem  törődött  vele.  A  trógerek  da-
gadó  nyakkal  fújták:  »Jaj  Jani,  szeretném  
ha l lan i . . . «  S  most  hirtelen  abbamaradt  a  
harmonika,  az  énok.  A  költő  felállt,  odalé-
pett  a  hin tás legényhez.  A  lány  ijedten  
félrehúzódott.  A  hintáslegény  fölemelte  ha-
talmas  öklét.  A  költő  kezében  hirtelen  meg-
villant  a  kés.  Hallatszott:  valahol  egy  to-
ronyban  éjfélt  üt  az  óra.  

Péter  megrázkódott,  magához  tért.  Kiesiit  
tán'.orgott,  majd  gyorsan,  kacsázva  a  két  
kakaskodó  közé  lépett-

—  Halljátok,  —  mondta  szomorúan,  ünne-
pélyesen.  —  Éjfélt  üt  az  óra.  

A  férfiak  sorra  levették  a  sapkájukat,  
kucsmáinkat.  A  kövér  asszonyok  megindul-
tan  szipoglak.  

—  Halljátok?  —  ismételte  Péter.  —  Hal-
lod,  népem,  éjfélt  üt  az  óra.  A  búcsú  
ó r á j a . . . 

Lehajtotta  fejét,  ösz  haján  megvillant  a  
fakó  fény.  mind  'köréje  sereglettek.  ö  újra  
fölnézett,  fölemelte  karját,  rejtelmesen,  
suttogva  beszélt,  mámoros,  ragyogó  arccal.  

—  Én  most  elhagylak  benneteket.  Majd  
emlékezzetek  meg  róla,  hogy  egyszer  itt  ül-
tem  veletek  és  fizettem  nektek.  Én,  garád-
falvi  Garádfalvy  Péter.  —  S  most  mindkét  
karját  magasba  lökte,  hevesen,  lángolva:  
úgy  tűnt,  mulatságos,  kiszáradt,  vézna  és  
ferde  alakja  megnő  egy  pillanatra.  —  Igen.  
—  kiáltotta  —  fizettem  nektek.  Én,  Garád  
falvy  Péter.  Pet ár,  le  grand!  

Hirtelen  megfordul  .  A  trógerek  utat  en-
gedtek  neki.  A  küszöbön,  a  nyitott  ajtó  
ban  megállt.  Előtte  füstölt  a  sűrű,  vad  téli  
éjszaka.  Zsebébe  túri,  két  marokkal  szórta  
hátra  a  pénzt.  Pengősöket,  kétpengősöket,  
aprót  Kurtán,  érdesen  nevetett.  Egy  percig  
nézte,  amint  egymást  tiporva,  tülekedve,  
visongva  kapkodnak  a  pénz  után.  Kilépett  
az  éjszakába.  Az  aranyfogú  sikított,  kisza-
ladt  az  országútra.  A  többiek  utána.  De  ő  
már  messze  járt,  a  gomolygó  ködben,  а  
hold  alatt,  mely  püffedten,  lilássárgán  
úszott  a  megnőtt  fekete  gyárkéményekon  
túl.  Egy  ideig  még  látták  Pétert;  egyre  
kisebbedett  s  most  hirtelen  eltűnt  .szeműink  
elől.  s  egy  szekér  bukikant  ki  a  ködből,  
közvetlen  előttünk.  Az  asszony  aludt  a  ba-
kon,  mellette  az  ember  deres  bajusszal,  
mozdulatlanul,  hunyorogva  pipázott.  



M a g y a r  ruhát  

Mostanában  sűrűn  látok  Budapest  utcáin  szűk  fehér  
posztónadrágos,  fekete  zsinórral  kivert,  báránybőr-sapkás,  
csizmás,  mokány  magyarokat,  akik  Erdélyből  jöttek  föl  
ismerkedni,  barátkozni,  csodálkozni  és  aminek  talán  leg-
jobban  örülök,  — kereskedni.  A  fővárosi  utca  tulajdonképén  
egy  nagy  paletta,  amelyen  az  ország  jellegzetes  színei  
tarkállanak  kedves  összevisszaságban.  így  küldte  nemrég  
színes  mezei  bokrétáját  a  visszaszerzett  Felvidék  a  megté-
pázott  szirmú  Pestnek  és  most  beállított  a  feketetulipános  
székelység  is.  Még  egy  kis  türelem  és  tel.es  lesz  a  csokor:  
Kalocsa,  a  matyó-vidék.  Sárköz,  Komárom,  Torockó,  Hor-
tobágy,  a  somogyi  vidékek.  Kapuvár  és  a  többiek  a  nép-
művészetnek  olyan  pünkösdi  rózsa  ragyogású,  verbénia-
illatú  örömét  árasztják  szét  ebben  a  városban,  hogy  az  
ember  a  legszürkébb  téli  hétköznapot  is  májusi  vasár-
napnak  fogja  nézni.  

Az  istenadta  nép  tehát  megtette  a  magáét  Buda-
pestért,  most  Pesten  van  a  sor,  hogy  a  ruháin  keresztül  
megmutassa  a  szívét,  amely  magyarul  dobog  és  magyarul  
álmodik.  Persze  eszembe  se  jut  olyasmit  követelni,  hogy  
uccu,  rántsunk  mi  is  szűktorkú  csizmát  s  a  hölgyek  sür-
gősen  szereljék  fel  magukat  ezerráncú  bokorugrós  szok-
nyával,  hadd  lássa  az  a  külföldről  ideténferedeti,  egzoti-
kumra  vadászó  turista,  hogy  most  egy  egészen  külön  
világ,  egy  nemzeti  jellegében  egyedülálló  nép  kirakatát  
bámulja.  De  vannak  ünnepi  órák,  amikor  nemcsak  idege-
nek  előtt,  de  egymás  közt  is  jólesik  örülni  annak,  hogy  
magyarok  vagyunk.  Idézzük  csak  vissza  szemünk  fotogra-
fáló  lencséjére  azoknak  a  főúri  esküvőknek  képét,  ame-
lyeknek  néha  boldogan  önfeledt  szemlélői  vagyunk  a  Vár-
kápolna  előtt,  vagy  a  Ferenciek-terén:  milyen  öröm  a  
szemnek  az  a  sok  magyar  színpompójú,  magyar  virágok-
kal  dekorált  pruszlik,  habos  ingváll,  gazdag  rendezésű  
szoknya,  amiknek  nem  egy  darabja  a  déd-,  sőt  ősanyák  
rézveretü  ládáiból  került  elő.  A  sokat  ócsárolt  főúri  körök  
hamarább  találtak  vissza  a  néphez  mint  a  középosztály.  

Ezen  meditáltam,  amikor  a  karácsonyi  vásárlás  lázá-
ban  besodródtam  sokadmagammái  a  Magyar  Divatcsar-
nok-  női  ruhaosztályára.  Megvallom,  hogy  ez  a  több  szóból  
összeácsolt,  rég  beidegzett  áruháznév  most  tárta  föl  előt-
tem  először  mélyebb  és  igazibb  értelmét,  azt,  hogy  Magyar  
és  Divat.  Mert  itt  láttam  azt  a  magyar  divatot,  amely  
egyúttal  közölte  velem  azt  is,  hol  és  milyen  körülmények  
között  lehet  a  magyarságból  való  eredetünket  és  a  ma-
gyarsággal  való  összetartozásunkat  kinyilatkoztatni,  Azok  
a  gyönyörű,  szívdobogtatóan  kedves  magyar  ruhák,  ami-
ket  itt  lőttem,  az  idei  farsangra  készültek.  Jönnek  a  bá-
lok,  tündérfényű  oázisai  háborús  szükség  által  percekre  
szabott  örömeinknek.  És  ezekben  a  termekben  megértet-
tem  azt.  amit  eddig  csak  homályosan  tudtam:  a  magyar  
divat  túl-dekoratív  ahhoz,  hóay  utcán  alkalmazzuk,  de  
csodálatosan  szép  abban  a  pillanatban  amikor  megfelelő  
keretet  kap:  a  bálterem  aranydíszes,  barokk  gazdagságá-
ban.  Bálokra,  esküvőkre,  hangversenyekre  szebb,  elegán-
sabb  viseletet  Párizs  divat-költői  sem  álmodhattak.  Ebben  
már  elmondtam  a  bemutatott  ruhák  kritikáját  is.  

És  ha  az  idén  bevetődöm  egy  bálra,  —  ami  könnyen  
lehetséges,  mert  legényember  vagyok  —  a  második  
négyest  annak  a  fiatal  hölgynek  Ígérem,  aki  a  legszebb  
magyar  ruhát  fogja  viselni.  

(е.  г..)  
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lelkeuüuzve  hirdetik,  hogy  bent  egy  belvárosi  moziban  felkere  
keaeiL  ket.  izgaiou  gyerek  ts  hegyen-völgyön  át  íáradhatatlanul  
kergeiik  a  boidojság  kek  maü^rat.  HeVes  szívdobogás  közt  ha-
tolnak  be  az  alvó  temetőbe,  hogy  a  tündéri  madár  után  átku-
tassák  a  megdermedt  inu.tat,  —  felszálinak  a  ködben  derengő  
jövőbe,  nekivágnak  a  sötét  őserdőnek,  vállalják  a  veszedelme-
ket  a  lángba  boruló  rengetegben,  —  belátogatnak  a  gazdagok  
paradicsomba  —  éo  kercsztui-kaml  járják  az  eget  és  a  földed  
a  csodás  kitte«  után.  A  két  ennivaló  apróság  e  mesés  verseny-
futásához  a Jelnott  emberek  ezrei  és  ezrei  asszisztálnak  lent  a  
nézőtéren.  A  vászonra  tapadt  tekintettel  lesik,  hogy  mite  men-
nek  hát  a  gyerekek  ebben  az  emberíeletti  vállalkozásukban?.. .  
Mert  a  nagy  belga  költő  a  gyerekeket  indítja  el  ugyan  a  bol-
dogság  felkutatására,  de  a  zsúfolt  nézőtéren  minden  ülőhelyet  
az  illusztris  szitok  foglalnak  el.  Az  érett  emberek  kóstolgatják  
itt  a  lankadatlan  küzdelem  ízét.  Kitárolásra  kész  lélekkel  ki-
sérlik  meg.  hogy  még  egyszer  visszatérhessenek  az  élet  kiin-
duló  pontjához,  a  nupsugaias  kezdőihez,  amikor  a  szívet  még  
nem  nyomorította  meg  a  sok  kiábrándító  tapasztalat.  Minden  
csillogó  szempárból  az  a  kíváncsiság  ragyog  ki,  hogy  rájöjje-
nek:  bogy  is  csinálja  ezt  a  költő  és  a  gyerekek? . . .  Mit  lehetne  
a  költőtől  és  a  gyerekektől  tanulni,  hogy  lehetne  elülről  kez-
deni  az  életet,  hol  hibázták  el  s  mi  hát  a  titka  annak,  hogy  
necsak  a  mesében  s  neesak  a  gyerekek,  hanem  a  felnőttek  is  és  
kint  az  életben  is  el  lehessen  végre  csípni  azt  a  szeszélyes  és  
megfoghatatlan  kék  madarat . . .  

Soha  időszerűbb  riadó  még  nem  hangzott  el  író  ajkáról,  
mint  most  ez  a  trilla,  amely  az  új  év  küszöbén  s  a  habom  kel-
lős  közepén  a  boldogság  és  béke  felkutatására  tüzeli  fel  az  em-
bereket.  Egy  egész  világ  kerekedett  fel,  hogy  a  szegény  és  le-
gyűrt  népek  kék  madarát  elérhessék  és  elállítsák  vele  a  pa  
takzó  vért  s  a  patakzó  könnyeket.  Hogyne  érdekelne  bennünket  
a  költő  és  a  gyermek  kísérlete,  mikor  magunk  is  a  kék  mada-
rat  kergetjük.  Egy  káprázatos  tolla  már  kezünkbe  került,  mikor  
hazahoztuk  a  Felvidéket.  Fülünkbe  esengett  a  turulmadár  ezer-
éves  dala,  mikor  Vereoke  visszatért.  És  elkaptuk  az  á'inokból  
azt  a  hatalmas  himnuszt  is,  amelynek  szárnyain  a  Székelyföld  
érkezett  wieg  két  kitárt  karunkba.  Azóta  is  szüntelenül  halljuk  
a  kék  madár  bűvös  csattogását,  amely  hol  a  tátrai  fenyvesek-
ből  száll  föl,  hol  a  havasi  kürtökben  szálai  meg.  Hangia  rny-
nyira  betölti  felettünk  köröskörül  a  leget,  hogy  csak  félfüllel  
tudunk  odafigyelni  arra  a  gigászi  hajszára,  amit  a  nagyvilág  
rendez  roost  a  maga  boldogulásáért  szárazon,  vizén  és  a  leve-
gőben.  Felkeltek  a  népek  mind,  fegyvert  ragadtak,  gépekre  
ültek,  átgázoltak  országokon  és  tengereken,  —  elhagyják  'érte  
az  otthont,  el  az  asszonyt,  a  gyereket  és  az  életüket  is:  esak  
egyszer  utóiérhessék,  elfoghassák  és  magukénak  mondhassák  a  
halhatatlan  kék  madarat,  ö  a  végcélja  a  tengeralattjárók  buj-
kálásának,  ő  fizettet  roppant  árat  a  lezuhanó  repülőkkel.  A  
győzelem  kék  madara  a  legkegyetlenebb  és  legirgalmatlanabb  
ragadozó.  Viszi  magával  az  egész  fiatalságot,  felgyújtja  a  
férfiak  szívét,  elnyel  aranyat,  munkát,  vért  —  és  nem  elég  néki  
semmiféle  erőfeszítés.  Csak  akkor  hallgat  el.  lia  már  célba  ér-
tél.  Addig  nincs  nvngtod  tőle.  Felriaszt  álmodból,  telezsongja  
fejedet,  erőt  ad,  lázít,  fagyban  és  trópusi  hőségben  átölel  és  
meg-megvillantja  előtted  a  di-sőség  üdvözítő  poklát.  

Jó  is  lenne.  —  mélyen  tisztelt  Hölgyeim  és  Uraim.  —  ha  
az  életben  is  olyan  simán  lehetne  végezni  vele,  mint  a  mesé-
ben.  ahol  a  gyerekek  végül  is  otthon  találják  meg  a  sóvárgott  
boldogságot.  A  jelkép  természetesen  nekünk  is  szól  s  a  felnőt-
tek  is  értenek  belőle,  hogy  emberek:  ne  fussatok  elél hetetlen 
álmok  után,  ne  kergessétek  a  s ' ivárvány  végét,  mert  ha  job-
ban  körülnéztek  magatok  körül,  ha  lecsendesedtek  s  ha  szeré-
nyebb  és  igénytelenebbek  lesztek,  akkor  a  békét  és  a  boldog-
ságot  is  megtaláljátok  otthon.  Ez  a  szelid  és  poétikus  tanítás  
azonban  eggyel  nem  számol:  azzal,  hogy  millió  és  millió  kék  
madár  él  a  földön,  valamennyi  mind  dúdol  és  dalol  valamit,  
eng  és  ösztönöz,  biztat  és  messzeségbe  hív.  Emberi  végzetünk,  
hogy  ennek  a  magasba  szólító  hangnak  soha  se  tudiunk  ellen-
állni.  De  nemcsak,  hogy  nem  tudunk,  de  nem  is  akarunk.  El-
indulunk  amerre  ő  száll  —  s  ha  sötét,  van,  akkor  a  fényt  ke-
ressük.  ha  vihar  zenél,  akkor  megvárjuk,  míg  a  káoszból  ki-
bontakozik  az  ő  tiszta  dallama.  A  röghöz  kötött  népnek  pa  
csirtát  dirigál  a  friss  barázda  fölé,  a  szegény  költőnek  gazdag  
álmokat  ad.  a  becsületeseket  megjutalmazza  az  igazsággal.  A  
kék  madár  kelti  életre  azt  a  muzsikát,  amely  elnyomja  a  sok  
jajt,  a  panaszt,  a  rengeteg  sérelmet  és  egyéni  bajt.  

A  költő  a  szülők  révén  megszerezte  a  gyerekeknek  a  kék  
madarat:  kaptak  meleg  otthont,  puha  ágyat,  szeretetet  s  két  ön-
feláldozó  nagv  szívet:  az  anyáét  és  az  apáét.  A  szülőknek  azon-
ban  nem  akad  ilyen  kegyes  szerzőjük,  —  mert  az  élet  rideg  és  
könyörtelenül  előírja,  hogy  mi  magunk  szerezzük  meg  szá-
munkra  a  csodát,  amely  a  mindennapi  táplálékot  is  és  a  szár  
nyakat  megadja.  Az  új  év  kapujában  hittel  és  fénnyel  tele  kí-
vánom  ió  mind-magunknak,  hogy  testünket  és  lelkünket  áras::  
sza  el  erővel  és  ifjúsággal  az  Isten,  —  akinél  a  magyarok  kék-
madara  már  útra  készen  áll,  hogy  a  boldogság  leszálljon  erre  
az  ezeréves,  vér áztatta  földre.  

KORMOS!  MÁRTA,  
a  Vígszínház  tagja,  

őszinte  sikerrel  vendég-
szerepeli  Nagyváradon  
a  »Nehéz  ma  férjhez-

menni«  főszerepében  
T R O Y A N O F F 

IGOR, 
a  legi f jabb  Tro-

yanoff-csemete, 
még  csak  13  hó-
napos.  de  már  
táncra  illegeti  a  

lábát  .  .  

GÖNDÖR  JÓZSEF  
zeneszerző,  akinek  Cserháti  
Lajos  és  Varga  József  tár-
saságában  írt  operettje  a  
debreceni  ősbemutatón  ko-

moly  sikert  aratott  

Z I L A H Y  FARNOS  
E S Z T E R 

a  Balassagyarmaton  ren-
dezett  kultúresten  meg-
zenésített  verseket  adott  

elő 
(Angela  feiv.?  

D ULLI EN  K L A R A ,  
a  kiváló  hegedümüvész-
nő  vasárnap  este  szere-

pe!  a  rádióban  
(Várkonyi  feiv.)  

MAJLATH  MARIA  
Ady-  és  Villon-ver-
seket  szavalt  a  Ze-
neakadémián  igen  

nagy  sikerrel  

MANUEL  DE  
BIANCO, 

a  Royal  Varieté  olasz  
énekese,  a  januári  
műsor  egyik  tőatt-

rakciája 
(Angêlo  feiv.)  



DIVAT  T A R K A - B A R K A  
Egyik  amerikai  divatdáma  fekete  bár-

sony  délutáni  kosztümjéhez  malomkerék-
nagyságú  fehér  kora!,iil  kalapot  és  muffot  
visel.  A  hófehér  fényes  szőrmekalap  gyö-
nyörű  keretei  ad  az  arcnak.  

* 
Л  farsanggal  kapcsolatos  bevásárlások  

között  érthetően  kiemelkedik  az  estélyi  
cipők  iránti  érdeklődés,  mint  láttuk,  a  
Münchengrätzi  Cipők  elegáns  Kossuth  La-
jos-uteai  üzletében.  Most  még  teljes  a  vá-
laszték  estélyi  cipőinodclekben,  melyek  kö-
zül,  úgylátszik,  az  arany-  és  ezüstszandá-
lok  (feketével  kombinálva)  a  legkedvelteb-
bek.  Kétségtelen,  hogy  a  szebbnél  szebb  
Münchongrätzi  Cipőkben  kedvezően  indult  
a  magyar  farsang.  ^  

Az  »esti«  elegancia  elmaradhatatlan  kel-
lékei  amerikai  divattanácsadó  szerint:  a  
fiilkHpsz,  a  gyöngyözött  vagy  köves  széles  
fémkarkötő,  estélyi  ruhához  fehér  puha  
bőr  »cowboy-keszlyű«  arany  rojtokkal,  va-
csorázó  ruhához  kézzel  kivarrt  piros  bár-
sonykesztyű,  aranyhímzéses  estélyi  táska  
hosszú  aranyrojttal,  hajba  való  markusit  
virág.  (1.,  2.,  3.  rajz.)  

* 
Neumann  Berta  új  estélyi,  valamint  ú j  

átmeneti  ruha-  és  kabátkollekeiója  megte-
kintését  ajánlja.  .  

* 
Kosztümhöz  divatos  a  bőrtáska  és  öv,  arany-  vagy  ezüstszögekkel  kiverve.  (4.  rajz.)  

* 
Évszázadokon  keresztül  örök  érték  ma-

rad  az  igazgyöngy,  éppúgy,  mint  az  arany.  
Ma  éppúgy,  mint  mindenkor,  öröm  és  ér-
ték  néhány  tökéletes,  szép  igazgyöngysor...  
—  öröm,  mert  minden  toalettnek  örökszép  
ékessége  és  olyan  érték,  amely  bármikor  
pénzzé  váltható.  Az  a  gondos  előrelátás,  
amely  a  Váci-utcai  Arkanzas  páratlanul  
gazdag  áruraktárában  jut  kifejezésre,  a  
tenyésztett  gyöngyöknél  is  lehetővé  tette  e  
jóhírű  cégnek,  hogy  még  idejében  gondos-
kodjék  sokszáz  tenyésztett  igazgyöngysor,  
ról,  —  ez  а  magyarázata,  hogy  Arkanzas  
«iég  most  is  adhat  kiváló  szép  tenyésztett  
igazgyöngysort  25—30  pengőér t . . .  persze  
csak  addig,  amíg  ez  a  készlet  tart.  . . 

* -

Amerikai  model  a  fekete  zsenitia  vacso-
rázó  blúz,  diagonálszerűen  arany  fonállal  
kivarrva  és  a  fehér  bársony  estélyi  kabát-
ka.  csukásnál  és  a  nyal:  körül  aranyhím-
zéssel.  Mind  a  kettő  nagyon  édes.  

•  *  

Téli  hidegben  fokozottabban,  kell  arcun-
kat  ápolni.  (íéva  kozmetikában  szakszerű  
tanácsadás.  IV.,  Irányi-u.  21.  T.  384-235.  * 

A  héten  összeülnek  a.  pesti  nagy  divat-
szalonosok  és  tervezők,  eldönteni,  milyen  
lesz  a  tavaszi  divat'?  Tőlük  függ,  hogy  hosz-
SZH  szoknyát  vagy  rövidéi,  szűket  vagy  
bővet,  gloknisat  vagy  le rakottat  fogunk  
•viselni.  Lehet  »drukkolni',!  

* 
Egy  édes.  új  papucs:  selyemből  vag!)  

filcből,  óvva  nincs,  az  elejét  színes  se.lyem-
sziv  díszíti,  belehímezve  a. hölgy  neve  vagy  
monogrammja.  (5.  rajz.)  

* 
Párizsi  divatötlet  tavaszra:  a  pettyes  

foulard  vagy  twill  turbán,  hozzá  ugyan-
abból  az  anyagból  masnira  kötött  sálat  
fognak  viselni,  (fi.  rajz.)  

* 
A  »nagylány«  Deanna  Durbin  új  ruháit  

mutatja  be  egy  amerikai  lap.  Köziiliil:  leg-
jobban  tetszeti  fekete  bársony  kisestélyi  
ruha.  háromszögletű  kivágással,  a  dús  szok-
nyát  óriási  fehér  hermelinmasni  díszíti,  
háromsoros  fehér  igazgyöngyöt  visel  hozzá  
Deanna  a  nyakában.  

Faragó  Baba.  

(Pólya  Gogó  rajzai)  

X o r g ö  fogalom  

A NŐ 



A  nagy  farsangi  divatrevű  kezdetéi  
öt  órára  jelzi  a  meghívó.  De  félötkor  
'már  mozogni  sem  lehet  a  dunaparti  
szálloda  halljában.  Nők,  nők,  nők  min-
denfelé.  Nagyon  elegánsak:  perzsában  
ezüstrókával,  báránnyal  bélelt  téli-
kabátban,  fehér  báránymuffal,  remek  
téli  kosztümökben  és  kevésbé  elegán-
sak:  egyszerű  kis  kabátkákban,  egy  
formán  kipirultán,  izgatottan  érkez-
nek.  Es  megkezdődik  a  közelharc  a  
szűk  folyosóbejáratnál,  azután  tovább  
folytatódik  bent  a,  teremben  helyért  
és  asztalért.  Nagykeservesen  kivere-
kedtünk  egy  asztalt  a  sarokban,  de  
korai  volt  az  öröm,  mert  perceken  
belül  kiderült,  hogy  az  asztaltól  sem-
mit  sem  látni,  legfeljebb  a  felvonuló  
manökenek  fejét.  Minthogy  a  divat-
tudósítást  mégis  meg  kell  írni,  fel-
másztam  egy  oszlopszerű  valamire,  ami  
nem  volt  nagyon  kényelmes,  viszont  
közben  elszakadt  a  harisnyám.  A  ren-
dezőség,  ismerve  a  nők  elkésési  má-
niáját,  félhat  után  kezdte  meg  a  revűt.  
Bevezetésképpen  Somló  Vali  remek  

Burberry  sportkosztűm  
GULYÁS  MARTON  modclje  

(Régiposta-utca  16.)  
Ватпа  nyúlszőr  sombrero  

FRANK  IRMÁTÓL  (Váci-utca  22.)  

Csigafejű  fekete  nyúíszőrkalap,  hosszú  
selyemroittal.  Viseli  SZILAGYI  SZABÓ  

ESZTER  1  

FRANK  IRMA  KREACIÓJA  (Váci-u.  22.)  

SZITA  JÓZSEF (modeljei  (Irányi-utca  27)  
A  PRENNINGER-SZALON  modclj,  

(Régiposta-utea  19.)  

»GABRIEL« 
szalon  modeljei  

(Harmincad-
utca  8Л  

SCHÖNFELD 
KATÓ  estélyi  
ruhái  (Bécsi-

utca  3.)  

RACZ  VALI  muszlin  estélyiruhája  
aranyiamé  derékkal  

HÖLZER  m.  kir.  udvari  szállitó  divat-
terméből  (Váci-utca  24.)  



Fekete  taft  estélyiruha  fehér  csipke-
dísszel 

»DAISY«  SZALON  modellé (Haris-köz  2.)  

llordó  muszlin  nagyestélyiruha.  Készült:  
FUTÁSFALVI  PAL  ELEMÉRNÉ  

»KRICKY«  szalonjában  (Váci-utea  34.)  

piros  ruhában,  ezüstróka  kabátban,  
Vécsey  Leó  alkalmi  versét  mondta  el.  
Utána  egy  mérges  pincér  odahozta  a  
kávét  (sütemény  reménytelen),  hosz-
szabb  vitát  rendeztünk  a.  belépőjegy  
és  az  uzsonnajegy  körül,  még  most  
sem  értem  egészen,  mi  volt  az  igazság.  
Aztán  ruhák,  ruhák  'és  megint  ruhák,  
közben  A  n i a  S и I г  és  Dér  y  S á r i 
énekel,  E g  e r v  á г y  В e a,  láncol  és  
szörnyű  meleg  van.  

De  hát  a  »szépségért  szenvedni  kell«.  
Kárpótlásul  láttunk  egy  sereg  igazán  
szép  ruhát  :  az  A  m b r и s - s zal  о n 
tavaszi  kosztümje  hozzávaló  piros  ka-
háttal  és  kék  tavaszi  kompié  ja  igen  
jók.  В а с h e r  M a r g г t  két  estélyi-
ruhával  és  egy  vacsorázó  ruhával  sze-
repelt,  az  egyik  hófehér,  a,  másik  tür-
kiszkék  muszlin.  A  vacsorázó  ruha  
fekete  bársony,  fehér  csipkével.  A  
D  a i s y  -s  zal  о n  ruhái  közül  legjob-
ban  tetszett  egy  tündéri  fiatalos  fe-
kete-fehér  tavaszi  kompié  és  egy  fekete  
taft  estélyiruha  fehér  csipke  díszítés-
sel.  G ci  g  e r  P  al  i  is  tavaszit  muta-
tott:  pepita  kosztümöt  terakotta  pa-
lettával  és  világoskék  komplét.  Nagy  
sikerük  lesz  a  tavaszi  korzón.  Gui  y  á s 
M  á rt  о п,  aki  az  angol  szabás  mes-
tere,  kitűnő  nadrágos  burberry  sport-
kosztümmel  és  szürke  tavaszi  köpeny-
nyel  remekelt,  de  nagyon  szép  gyön-
gyözött  estélyiruhája,  is.  Feltűnően  ér-
dekesek  újfajta  gombdíszítései.  Höl-
zer  div  a l ház  türkiszkék  szövet-
ruhája,  fekete  bársony  estélyiruhája  
és  aranyiamé  derekéi  estélyiruhája  na-
gyon  elegáns,  f и  t á s falvi  Pál  
E  l e m é r n é  » K  rick  y«  szalon  ja  
bordó  muszlin  estélyiruhát,  sárga,  ba-
nánzöld  és  kék  színekből  különlegesen  
szőtt  sportruhát  mutatott  be,  hozzá  
Uék  kabátot  viselt  a.  manchen  alaska-
rókával.  Fekete-fehér  romén  gyöngyö-
zött  délutáni  ruha  szintén  igen  jé>l  si-
került  darabja  a  »K  rick  y«  szalon-
nak.  A  P  r e nnin  g  e r - s z al  о n  mo-
deljei  közül  fekete  tüll  csipkével  dí-
szített  »Chanel«  stílusában  készült  es-
télyiruha  tetszett  nagyon.  Szürke,  
payettel  hímzett  estélyiruha  is  igen  
szép  és  finom  a  sötétkék  délutániruha.  
В  о t s child,  К  là  r a  három  gyö-
nyörű  modeljc:  fehér  gyöngyözött  es-
télyiruha,  fekete  délutániruha  világos-
kék  szatén  beállítással  és  barna  
gyöngyhímzéses  estélyiruha  a  párisi  
elegánciát  képviselte.  В  á r  ó  R  u-
kawináné  és  и hrini  Кovách  
Erz  s éhe  t  »G  a b r i e  I«  szalonja  gyö-
nyörű  menyasszonyi  ruhát  mutatott  
az  összes  jelenlévő  lányos  mamák  só-
haj tozásai  között.  Zöld  délutániruhá-
jukat  arany  »Schiaparelli  kéz«  díszíti.  
Szita  Józ  s e f  három  különlegesen  
szép  modelt  kreált  и  bemutatóra:  bár-
sony  tavaszi  eocktail-ruhát,  világos-
szürke  vacsorázó  ruhát  és  sötétkék  
luft-szoknyás  estélyiruhái  fiitteres  tüll  
derékkal,  S с  h, ö n f  eld  К  a t ó  egyik  
legérdekesebb  kreációja:  sárga  piké  
nagyestélyiruha,  barna,  tüll  derékkal,  
sárga  piké  rádolgozással.  Szép  a  drapp  
tavaszi  kabát,  barna  reverrel  és  zse-
bekkel  és  fekete  cocktail-ruha  strassz  
tűvel.  Z sub  or  y  Nelly  fekete-fehér,  
kétféle  megoldású  eocktail-ruhája  nagy  
tapsol  kapott.  Frank  1 r m a  min-
den  kalapja  szenzációs,  ami  nem  is  
csoda,  hiszen  minden  modelt  Holly-
woodból  kap.  

P.  B.  

Fehér  romain  nagyestélyiruha  
BACHER  MARGIT  szalon  modelje  

(Haris-köz  1.)  

Türkiszkék  muszlin  »fiatal  lány  estélyl-
I  ruha«  

CSITRI  szalon  modelje  (Haris-köz  1.)  



INCIDENS  A  MOZIBAN  
I f júbb  Latabár  Árpád,  a  hosszú  Latyi,  

beül  egy  moziba.  A l ig  kezdődik  meg  az  elő-
adás,  rápiisszeginidk  a  (mögötte  levő  sorokból ; 

—  Tessék  leülni!  
Árpád  barátunk  összébbhúzza  magát,  de  

a  pisszegés  nem  szűnik,  erre  fog ja  magát  
és  felkel,  hogy  távozzon.  Megszólal  hátul  
egy  mérges  hang:  

—  N »  tessék!  Most  még  a  székre  is  feláll!  

VIDÁM  SZÍNHÁZI  HÍRADÓ  
TŰNŐDÉS  AZ  ANDRASSY  SZÍNHÁZ  

TÁJÁN 
Izgatott  mostan,  amint  hallom  
Az  Operaház  derék  szfinksze:  
Vájjon  mi  baj  van  S  aloméval?  
Kérdi  a  színlapra  tekintve.  

MŰVELŐDÉS  OH!  
A  művelődés  sose  árthat  
Mondtam  múltkor  de  póruljártam:  
A  Művelődés  Házában  én  
Egy  szeriöz  — boxmeccset  láttam.  

A  SZÍNJÁTSZÁS  ÉJ  ÍGÉRETE  
Nizsinszky  Tamara,  
Lefogadom  százba:  
Felléphetne  már  a  
Tamara  Színházba.  

SZERZŐI  EST  
Gyakran  van  nálunk  cselédválság,  
Jelenleg  is  lány  nélkül  állunk,  
Szerzői  estet  rendezhetne  
Néhány  jobb  cselédszerző  nálunk.  

RENDŐRI  RIPORTER-TEA  AZ  
ARIZONÁBAN 

Félreértést  elkerülendő  
A  rendezőség  nagyon  kérte,  
Közöljem,  hogy  a.  dizőzöket  
Nem  komor  detektív  —  kisérte.  

Hldvéghy  Ferenc  

Marni  Sándor  
land«  után.  

a  századi  к  »Ka.  

S Z E R E L E 
—  Hát  rám  sem  hallgat,  Amáliat...  
—  Dehogy  nem.  Csak  kikeresem  a  vá-

laszt  Bozzay  Margit  postájában  a  
Film-Szinház-Irodalom  legújabb  szá-
mában. 

(Szemes  rajza)  

SZEMREHÁNYÁS 
A  naiva  kislánya  lelkendezve  

jön  haza  az  iskolából.  
Anyu,  a  tanítónéni  ma  а  

Noé  bárkájáról  beszólt.  De  szép  
leheteti  az  a  bárka.  Te  mes  
emlékszel  rá?  

—  Ugyan,  kislányom,  hogy  
kérdezhetsz  ilyen  csacsiságol,  -
felelte  a  színésznő  —  hiszen  
akkor  még  a  világon  se  voltam.  

A  kislány  bosszúsan  higv-
gyeszti  el  a  száját:  

—  Jaj,  anyu,  igazán  már  soha  
sem  hagysz  fel  azzal  a  fiatalí-
tással. 

AHOL  MEGÁLL  
A  TUDOMÁNY  

A  bohémnek  új  ruhát  szállít  le  
szabója.  Л  ruha  remek.  Л  bohém  
felpróbálja,  megnézi  magát  benne  
aztán  elismerően  bólint:  

—  \  ruha  tökéletes.  Mester,  ina  
ga  már  megint  remekelt.  

Hát  igyekszünk,  kérem  —  «se  
Ténykedett  a  sz'.bn.  

—  Ne  szerénykedjen.  —  lelkese  
«lett  a  bohém  -  maga  nagyon  tuti  
Csák  egyet  nem  tud  

Mit  nem  tudok,  könyörgöm?  
Ma  pénzt  kapni  tőlem.  

Bozzay  Margit ,  a  kitűnő  írónő  ebben  a  
rovatban  minden  hozzá  intézett  levélre  
válaszol,  tanáccsal,  útmutatással,  ha  kell,  
vigasszal,  megnyugtatással  szolgál  ol-
vasóinknak,  akik  problémáikkal,  kételyeik-
kei  hozzáfordulnak.  

* 
Szobanövények.  Azt  kérdezi,  hogy  mi-

lyen  növényeket  vegyen  a  lakásába,  mert  
eddig  bármit  is  vett,  minden  elpusztult.  

Felelet.  Nem  írta  meg,  milyen  fekvésű  a  
lakása  és  milyen  a  fűtése?  E  nélkül  pedig  
nem  lehet  érdemleges  tanácsot  adni.  

Tépelődő  asszony.  Kérdés.  Azt  szeretné  
tudni,  kedves,  érdemes  és  szabad-e  egy  
harmincéves  asszonynak  várni  valakire,  
akit  egy  év  óta  szeret,  aki  szereti,  de  
emellett  állandóan  azt  hangoztatja,  hogy  
nem  veszi  el?  

Felelet.  Nem  szabad...  Mert  józan  fe j -
jel  annak  a  férf inak  adni  a  jelent  és  a  
jövőt,  aki  állandóan  kijelenti,  hogy  nem  
ad  egyebet,  csak  a  j e l e n t . . .  nem  lehet.  
Éppen  ezért  beszéljen  vele  erről  a  kérdés-
ről  okosan,  objektívan  és  mondja  meg  
neki,  bármennyire  is  fá j  magának,  meg  
kell  vele  szakítania  az  érintkezést,  mert  
élete  célja  nem  az,  hogy  így,  hanem  hogy  

házasságban  éljen  valakivel.  Arra  ne  is  
hivatkozzék,  hogy  mennyi  mindent  lett;  
meg  érte  és  mennyi  áldozatot  hozott.  Ez  
a  férfiakat  csak  a  legeslegritkáhb  esetben  
hatja  meg.  Az  áldozatokat  elfogadják,  sőt  
természetesnek  tartják,  de  csak  szórványos  
szántban  méltányolják.  Ha  statisztikát  
lehetne  csinálni  az  ok  nélkül  elhagyott  
vagy  otthagyott  asszonyokról,  ez  lenne  a  
világ  legmagasabb  számú  statisztikája.  Ne  
akarjon  beletartozni.  Intézze  el  a  kérdést  
és  nézzen  olyan  valaki  után,  akinek  há-
zassági  szándékai  vannak.  

Szőke.  Azt  kérdezi,  hogy  mit  csináljon  
a  szegény  kis  életével,  amit  az  ura  a  
h fi tien ségé vei  tön  к retesz. 

Feleiéi.  Sajnos,  nem  csinálhat  semmit,  
szegénykém.  Asszonyi  sors  ez.  amilten  so-
kan  osztoznak  magával.  Az  elváltak  túl-
nyomóan  azért  váltak  el,  mert  nem  hírfák  
ezt.  Nagyon  meghatott  a  levele.  Huszon-
négy  olda'on.  Szilveszter  éjszakáján  sírta  
el  bonne  a  bánatát  és  rakta  le  elém  bu-
szonhároméves  életének  minden  magános-

S Z A K I S K O L Á K : 

ságát.  minden  keserűségét.  Azt  irja,  nem  
bír ja  megérteni,  hogyan  lehet  az,  hogy  az  
ura  állandóan  hangoztatja:  szereti,  sől  na-
gyon  szereti  magát,  de  azért  nem  tud  hű-
séges  lenni  . ..  Persze,  hogy  nem  bírja  
megérteni.  Hiszen  asszony,  akinek  ezen  a  
téren  világürnyi  távolságban  van  a  felfo-
gása  a  férfiétől.  Ezt  egy  asszony  sem  
bírja  megérteni,  aki  szereti  az  urát  és  
aki  tisztességesen  gondolkozik.  Később  az-
után,  amikor  már  nagyon  sok  éjszakát  át  
sírt,  ezerszer  fellázadt  és  belenyugodott  
abba,  amin  nein  tud  változtatni,  felállít  
magának  egy  teóriát,  aminek  a  segítségé  
vei.  ha  iassan  is,  de  mégis  csak  megnyug-
szik.  Ez  az,  -  különben  szóról  szóra  igaz  
is  —  hogy  a  férfinál  ezeket  a  dolgokat  
nem  szabad  а  tisztességesen  gondolkozó  
asszony  szemével  nézni.  Ez  a  dolog  a  
férfinál  tökéletesen  más.  A  férfi  ahhoz  is  
hűtlen  tud  lenni.  akit.  nagyon  szeret.  Nála  
ezek  az  úgynevezett  szerelmek  csak  any  
nyit  jelentenek,  mint  egy  pohár  sör  vagy  
legjobb  esetben  egy  vacsora.  Gondoljon  
hát  erre,  ne  sírjon,  ne  töprengjen  és  ne  
keressen  egészen  rossz  megoldásokat.  S  
azonkívül  ott  van  a  kislánya  is.  A  legna-
gyobb  erő  és  a  legjobb  orvosság  a  földön.  
Hát  azt  hiszi,  hogy  a  gyerek  szerepét  
nem  kombinálta  bele  a  természet  ebbe  a  
kérdésbe?  Dehogy  nem.  Keresse  a  gyer -
kében  a  vigasztalást,  amikor  fá j  a  szíve.  
Arra  kér.  levelét  olvasás  után  égessem  el.  
Szeretném  nem  megtenni.  Szeretném  el  
tenni.  —  ha  engedélyt  ad  rá  mert  leg-
közelebb  írandó  hasonló  tárgyéi  regényem  
hez  nagyon  sok  érdekes  adat  és  észrevétel  
van  benne.  í r j a  meg  azt,  is,  hogy  meg-
nyugodott-e  valamennyire?  

T i s z t i f s a 

CALDERONI  és TÁRSA 
V., Vörös marty-térl  

Látcsövek,  szemüvegek,  
fényképészeti  készülékek  

meg  szervezetét  a  belekben  
felhalmozódott  salaktól,  ha  
nincs is  éppen székrekedése 
Jő tisztító 
hashajtó a 



Az  álomszép  »Kínai  mesejáték«  
sztárjai:  Jimmy  és  Pallós  Ica  AZ  UJ  EV  LEGNAGYOBB  S I K E R E  

á l  Л И  
Soha  még  nem  volt  ilyen  fulmi-

náns  sikere  revűműsornak,  mint  ;  
a  bíbortónusú  Moulin  Rouge  pa- i 
zar  új  produkciójának,  amely  öt-
letben,  kiállításban*  előadásban ;  
valóságos  csúcsteJjiasítménye  ou-  |  
nek  a  sok  sikert  látott,  előkelő  
mulatónak. 

Mint  egy  szédült  tempójú  ame-  S  
rikai  film  ezernyi  villódzó  ötlete,  ;  
úgy  csillog,  ragyog,  vibrál  a  sok | 
kép egymásután,  a  nézőnek eláll  a  Í  
szeme-szájá.  nem  hiszi  el,  hogy Ш 
mindezt  egy  pesti  mulató  te-  |  
nyérnyi  színpadán  és  parkettjén  |  
látja. 

Ez  a  mesébeillő  revü  ki-

aMOÜLIJNKOUGEBAN... 
ragyog,  kitűnik  a  sablonos  revüműso  
rok  it-iddigi  produkciójából  és  még  na-
gyobb  az  elismerésünk  akkor,  amiikor  
látjuk,  hogy  ezeket  a  parádés  trükkö-
ket,  ötleteket,  vileceket  nem  színészek,  
hanem  artisták,  igaz  hogy  világhírű  
artisták  mutatják  be.  

Halász  Rudolf  igen  szellemes  és  
A  bravúros  apacsparédia  főszereplőt  

Fokker  és  Szemerédy  Emmy  

A  Moulin  >n  
levelű  tóheri  

Barré  Márt  
l k o m  Rózsi,  

len  Могквп  
Abal  S z i  

képesztő  trükköket  produkáló  
Fokker,  a  megfejthetetlen  San-
der's  Chang,  az  új  revűprimadon-
na:  Szemerédy  Emmi  és  a  világ-
szép  Moulin  hölgyregiment:  Pal-
lós  Ica,  Zádoir  Anny,  Helen  Mor-
gan, Barró Márta, Abay Zizi, Sonja 
Sortéi',  Sárkány-Sontagh,  egy  ra-
gyogó stepptáncos:  Óváry Tibor ós 
30  szebbnél-szebb  Moulin-girl.  

Elismerés  illeiti a gazdag és mű-
vészi  revű  producerét,  Flasch-
ner  Ernő  igazgatót,  aki  egy  
felejthetetlen  farsangi  élmény-
nyiel  gazdagította  a  kényes,  de  
minden  szépet  hálásan  honoráló  
pesti  publikumot.  

^A világ egyik  legnagyobb j 
attrakciója : 

Trio  Mexicanos  

tehetséges  rovűkerete  foglalja  egybe  
az  új  re vöt,  a  vérpezsdítő  sláge-
reket  Tamássy  Imre  szerzette.  Eric,  
a  briliáns  tervező  ezzel  a  fantá  
ziával  Hollywood  egyik  büszke-
sége  lenne,  Horváth  Margit  álmodta  
valósággá  a  csodás  tánckölteménye-
ket.  Külön  fejezet  illeti  Európa  leg-
jobb  jazz-zenekarát,  a  öhappy-Band-et,  
ezt  a  zseniális  10  zeneművészt,  akik  
mint  színpadi  szám  is  szerepelnek:  
tombolva  ünneplik  »jazz-bolondok«  
paródiájukat.  A  közkedvelt  Jimmy  
ogy  ezeregyéjszakai  szépségű  kínai  
táncfantázia  férfi  főszereplője.  Nagy  
sikere  van.  A  revü  artista  főszerep-
lői:  a  bravúros  Trio  Mexicanos,  az  
imádnivalóan  kedves  és  vicces  pesti  
3  Ritz:  Marietta  &  Martin  Bros,  az  el-

{Pekelö  lelv.l  *  



H Ó P E L Y H E K 

Halotti  fénykép  
Elmentél,  csak  finom  mosolyod,  
ami  itt  maradt.  
Ügy  s-ólí  ott  cl az Isten,  mint  
egy  fáradt  madarat.  

Félálomban 
Mily  furcsa  táj ez,  s  mily  furcsa,  
hogy  csupán  az álmodban  jársz itt. 
Mégy,  mégy,  míg  végre  felébredsz  
s  a  valóság  kiábrándít.  

Békesség 
Mikor  este  lett,  úgy  ugrottam  
a  rugau./os  ágyba,  
ahogy  az üdvözült  repülhet  
boldog  mennyországba.  
Min'  iusta  macskát,  úgy  ölelte  
testem  a jó  puhaság  ...  
Csak  az expressz  ringatja  igy  tán 
elfárail  utasát.  

Felelet 
Gyakran  kérdem  enmagamtól:  
rád  vájjon  mi  vár  még)  
—  »Ötven  év egy  emberélet,  
a  többi  ajándék«.  

Bcrda  József  

(e.  z.)  A  Hunnia  Filmgyár  rendkívüli  
tehetségű  Halul  diszletepíiesze,  éppen olyan 
hősi  halott,  mint  a  zuhanó-bombázók pi-
lótája,  vagy  a  csatahajó  kapitánya,  aki a 
parancsnoki  hidon  gránáttól  találva  esik  
el.  A  napi  munka  végeztével  állt  a  műte-
rem  közepén  és  gyönyörködve  nézte  az  el-
készült  munkáját,  egy  völgykatlan  díszlet-
építményét,  amelyet  a  »Vegre«  ciinű  új  
Daróczy-HIm  számára  készített  el. Fölötte 
esigákon  és  köteleken  egy  reflektorhidal 
vontattak  fel  a munkások  a  mennyezetre.  
»Elhangzott  a  szokásos  intelem:  »Mindenki  
ki  a  műteremből!«  Eiben  István,  az ope-
ratőr  még  külön  Is odaszólt  Vtncze  Már-
tonnak:  »Marci,  gyere  inár!«  Vinme  Már-
ton  az  ő szelíd  modorában  mosolyogva  vá-
laszolt:  »Jövök . . .«  Ebben  a  szempillan-
tásban  kioldódott  a  reflektorpalló  kötele,  
a  vastag,  többcollos  deszkaszál  lezuhant,  
majd  visszapattant  s  egyenesen  Vlneze  
Márton  fejének  száguldva,  szétzúzta  a  ko-
ponyáját.  A  Hum la  Filmgyár  vezetői  őr-
jöngve  estek  neki  az összes  telefonoknak,  
mindenáron  Bakay  professzort  keresték, a 
híres  agysebészt  és  Nagy  Sándor,  a Hun-
nia  igazgatója  elfúló  hangon  könyörögve  
hörgött  a telefonba:  »Professzor  úr,  az  Is-
ten  szerelmére,  siessen,  mert  ilyen  csak  
egy  van,  mint  Vlneze,  őt senkivel  sem  le-
hetne  pótolni...«  Az  emberi  tudomány  
azonban  már  nem  tudott  segíteni  a szeren-
csétlen,  derék,  lelkes  és tehetséges  fiatal  
művészen,  aki  a  maga  mesterségében  és  
művészetében  valóban  egyedülálló  volt...  

. . .  Vlneze  Márton  tehát  nincs  többé,  
vele  együtt  sírbaszálltak  álmai  Is,  a  dísz-
letépités  jövőjéről,  amelyről  azt  hitte,  
hogy  elkövetkezik  majd  egyszer  az  az  idő  
Is,  amikor  a  mai  párszáz  vagy  legjobb  
esetben  párezerpengös  dfszletépítési  budget  
leimehet  — s z á z e z e r  p e n g ő i g  i s . . .  

Vlneze  Márton,  Vineze  Zsigmondnak,  a 
nagynevű  karmesternek  és komponistának, 
a  »Szép  v a g y ,  g y ö n y ö r ű  v a g y  Ma-
g y a r o r s z á g «  szerzőjének  volt  a  fia,  
Igazi  művész,  lelkes  magyar  és  derék, ked-
ves,  kellemes  úriember,  akit  a  Hnnnla  
Filmgyár  szűkebb  birodalmán  kíviil  az  
egész  magyar  művészvilág  mély  és  őszinte  
részvéttel  gyászol.  Egyelőre  Ideiglenes  
nyugvóhelyére  temették,  de tavasszal ex-
humálni  fogják,  liogy  nagynevű  édesatyja  
mellé,  közös  sfrba  temessék  e l . . .  

AZ  ELŐZŐ  FOLYTATÁSOK  TARTALMA:  
Judit  és Jávor  megismerked-

nek,  de  a  fiú  már  első  nap  le-
mondja  a  randevút,  mert cs-
télyre  hivatalos.  Judit  erre  ba-
rátnőjével  lokálba  megy.  Mas-
nap  a fiú  felhívja  Juditot  tele-
fonon  és  randevút  beszélnek  
meg.  A  Szigetre  mennek,  ahol  
Jávor  szerelmet  vall,  de vissza 
is  vonul,  mert  —  mint  mondja  
—  a karrierje  érdekében  gazda-
gon  kell  nősülnie.  

(Tizedik  folytatás.)  
Judit  élvezte,  hogy  délelőtt  ie  sétál.  

Ve  a strandra  csak  egyszer  ment.  Ott  
Mar tavai,  egy  két  évvel  fiatalabb  ba-
ratuojevel  találkozott,  aki  angyali,  pú-
tok  kis  bébit  fürösztött  a  meleg  víz  
medencéjében. 

—  A  kisfiam!  —  mondotta  olyan  
buszkén  és  boldogan,  hogy  Judit  majd-
nem  sírvaíakadt  az irigységtől.  Fel-
öltözött  és  elhatározta,  hogy  nem  megy  
többé  a  strandra.  

Már  régen  nem  fogadta  el  férjes  
barátnőinek  meghívását.  Nem  bírta el 
alattomos  pillantásaikat,  ahogyan  
kémlelték,  hogy  lálszik-e  már  rajta  az  
öregedő  , leány  savanyúsága,  ahogyan  
élvezték  fiatalasszoiiyi  voltukat, túl-
zottan  és  zajosan  számoltak  be  családi  
boldogságukról,  hazudva  és  felnagyítva  
mindent,  csakhogy  Juditnak  fájjon.  
Ezeknél  csak  azok  voltak  még  ellen  
szenvesebbek,  akik  sértő  részvétet  szín-
leltek  és sajnálkozva  kérdezték:  hogy  
lehet  az,  szívem,  hogy  még  mindig  nem  
mentél  férjhez?  Hiszen  olyan  csinos  és  
okos  vagy!  

Judit  szerette  volna  arcukba  vágni,  
hogy  én  is  férjhez  mehettem  volna,  ha  
beértem  volna  olyan  silány  emberek-
kel,  mint  ti,  ha  végigjátszottam  volna  
azokat  az  undok  komédiákat,  melyek-
kel  megfőztétek  az  uratokat,  aki  máris  
ún  és  megcsal  benneteket,  ha  nékem is 
adott  volna  az  apám  húsz-  meg  har-
mincezer  pengő  hozományt,  továbbá  
teljes  berendezést.  

A  leánybarátnőit  is  únta,  akik  egyre  
sopánkodtak,  intriká'.tak  egymás  ellen,  
valamennyi  meggyanúsította  a  mási-
kat,  undok,  kis  meséket  pletykáltak,  
hogy  miféle  trükkökkel  próbálják fogni 
a  fiúkat,  irigyen  számoltak  be  a  sze-
rencséről.  melyet  egyik-másik  ismerő-
sük  csinált,  fantasztikus  házasságok-
ról,  gazdag  és  hülye  fiúkról,  akik  un-
dok,  züllött  leányokat  vettek  feleségül.  

Legjobban  Gitta  nénit  kerülte,  aki  
állandóan  az  arcát  paskolta  és  azt  
mondta:  Ne  búsulj,  Juditkám.  Szerzek  
én  neked  férjet.  Van  itt a szomszédban 
egy  fiatal  hentes,  akinél  vásárolni  szok-
tam.  Nőtlen,  szép  szál  ember, azt 

mondja,  nősülni  akar  és hogy  neki  
nem  kell  pénz,  mert  csak a szívre  néz!  
Meghívom  egyszer  vacsorára  és  össze-
hozlak  benneteket!  

—  Csak  menj  férjhez  nyugodtan,  ga-
lambom!  Nem  baj,  ha most  nem  is 
tudsz  azonnal  bútort  vinni  a  házhoz.  
Ln  írásban  adom,  hogy  halálom  után  
minden  bútorom  a tied !  Addig  lakhat-
tok  penzióban  is!  

Judit  nem  is  tudta  eddig,  hogy  
mennyire  magára  hagyatott,  mennyire  
nincs  egyetlen  bizalmas  barátja,  barát-
nője,  valaki,  akire  számíthat.  Lassan-
ként  mindenki  elmaradozott  mellőle.  
Többnyire  ő szakított  a  eéltalan,  örö-
kös  fecsegésekbe  iszaposodott  barátsá-
gokkal . . . 

Gitta  nénin  kívül  még  rokonaik  sin-
tsenek.  Hát  persze,  a  rokonságot  csak  
gazdagokkal  szokás  tartani.  Régebben  
sok  szó esett  valami  Imre  bácsiról,  
boldogult  édesapja  fivéréről,  aki  még  
tizennyolcéves  korában  Amerikába  
vándorolt  és  harminc  esztendő  óta  egy  
sort  sem  írt.  Állítólag  már  meg  is  
halt. 

Judit  egész  nyugodtan  és elszántan 
arra  gondolt:  megismerkedem  egy  fia-
tal  orvossal,  vagy  asszisztensnő  leszek  
egy  szanatóriumban,  lassanként  össze-
lopok  néhány  gramm  veronált  vagy  
luminált  és  meg  fogom  mérgezni  ma  
gam.  Semmi  szükség  nincsen  rám,  sen-
kihez  sem  tartozom,  biztosítani  kell a 
jövőmet.  A  veronál  a  legjobb  biztosí-
tás.  Csak  tőlem  függ, mikor  teszek min-
den  után  pontot!  

Harmadik  napja  járkált  céltalanul a 
városban,  nézte  a  kirakatokat,  fájdí-
totta  a szívét,  elnézett  néhány  képtár-
latra  és  múzeumba,  találomra  beült  
valamelyik  moziba  és semminek  sem  
örült,  semmi  sem  rázta  fel  fásultságá-
ból. 

Szeretett  volna  elutazni,  de  hát  erre  
nem  volt  pénze.  Egyre  jobban  gyö-
törte  a vágy:  el  innen,  akárhová,  csak  
más  környezetbe!  Persze,  legjobb  lenne  
tengerparton  ülni  karcsú  pálmák  alatt,  
nézni  a  végtelen  horizontot,  a  színek,  
illatok  muzsikájában  fürdetni  lelkét.  
Ott.  meggyógyulna,  ott.  még  történ-
hetne  csoda!  

De  sohasem  fog  Nizzába  vagy  San  
Remóba  kerülni!  A  Vigadó-téren ha-
talmas  plakátok  hirdetik  az  utalási  
iroda  előtt:  Olcsó  társasutazások  
Olaszországba!  Tizennégy  nap  320  
pengő. 

Nem,  nem  akar  társasutazáshoz  csat-
lakozni.  Most  nem  bírná  ki az  embe-
rek  fecsegését!  Egyedül,  csak  egyedül!  

Régi  vágyak  szárnyaltak  fel  emléké-
ben.  Ha  Jávorral  utazhatna!  Mennyire  

A  SZÍNHÁZI  v i l á g s z ó r a k o z ó h e l y e 
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egyforma  az  ízlésük,  műveltségük!  
Milyen  gyönyörű  volna  leülni  véle  
Poinpei  valamelyik  márványoszlopa  
alá,  atkarolni,  beszélni  hozzá  és  a  
forró  kövekhez,  melyekben  még  ott  él  
a  régi  Róma  leányainak  lelke.  Milyen  
ezivcifájditoan  szop  md  lenni  az  elet,  
mennyire  elérhető  és  megvalósítható  
minden  és  mégis,  milyen  reménytelen  
számára! 

Az  utazási  irodából  egy  csinos  karcsú  
leány  jött  ki.  Arca  csupa  mosoly.  

—  Halló,  Judit!  Mohát,  micsoda  
meglepetés!  Hogyan  kerülsz  erire?  
Nem  vagy  már  hivatalban?  

lluci  volt.  Már  nem  lehetett  mene-
külni  előle. • 

—  A  nyári  szabadságom  egy  részét  
vettem  ki!  —  mondotta.  

—  Te  is  utazni  akarsz?  —  kérdezte  
lluci.  —  En  prospektusért  voltam  
bent.  Képzeld,  persze,  még  nem  is  tu-
dod,  menyasszony  vagyok.  A  nászuta-
zásunkat  állítom  össze. . .  

—  Gratulálok!  —  mondta  hűvösen  
és  minden  érdeklődés  nélkül  Judit.  

—  Nagyon  édes  pofa!  —  csacsogott  
tovább  lluci.  —  Tudod,  nem  valami  
gazdag  fiú,  dohát  apus  ezzel  nem  tö-
rődik.  Tudod  mit,  gyere  velem,  itt  
van  találkozónk  a  korzón,  bemutatlak!  

—  Ne  haragudj,  szívem,  de  sietek  . . .  
De  lluci  belékarolt  és  szinte  erőszak-

kal  hurcolta  magával.  
—  Ugyan  no  okoskodj.  Kíváncsi  va-

gyok,  hogyan  tetszik  neked?  
Judit  elhárító  mozdulatot  tett,  de  

már  későn  volt.  Abban  a  pillanatban  
bukkant  fel  előttük  dr.  Jávor  László.  

A  férfi  falfehér  lett.  Judit  egy  pil-
lanatig  úgy  érezte,  hogy  eszméletét  
veszti. 

Vif., Erzsőbct-krt  36.  Kávé,  tea,  hűsítő italok, sand-
wiohek, saláták, hide? és  meleg tálak minden időben 

Jól  étkezni  Pesten  sok  helyen  lehet, de  ká-

í í í  Török császár espressóban ! 
R á k ó c z l - Ú t  7 3 .  Espresso, t ö r ö k  k á v é ,  

saláták, sandwichek. —  A  pesti riotalság  találkozóhelye.  
Délután és «st* filléres árak  mellett hangulatos zona 

F P D F !  Y  ^ketéje  vezet!  
Л  U  L e  Мы»  Ж  Speciális saláták és sandwichek 
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lluci  szerencsére  nem  tartozott  a  fi-
nom  lelkek  közé.  Egészségesen,  durván  
önző  volt,  aki  csak  saját  becses  sze-
mélyével  volt  elfoglalva.  

. .  Dr.  Jávor,  a  vőlegényem.  Barlay  
Judit,  régi  barátnőin...  

— Ha  arculvágnám  vagy  a  szeméhe  
köpnék!  —  villant  át  Juditon,  de  
tudta,  hogy  erre  sohasem  volna  képes.  
Vele  veszélytelenül  lehet  komsz'kodni.  
Neki  kockázat  nélkül  hazudhatja  a  
férfi:  számomra  nincs  más  leány  ma-
gán  kívül!  1  

Jávor  meghajolt.  Hogy  remegett  a  
nyomorult,  milyen  könyörgő,  riadt  
arccal  nézett  reá.  Persze,  hiszen  most  
percek  alatt  fel  is  lehetne  borítani  a  
partit!  Judit  arcán  végtelen  megvetés  
tükröződött.  Hidegen  érintette  meg  a  
férfi  feléje  nyújtott  kezét.  

—  örvendek!  
Látta,  élvezte,  hogyan  semmisül  meg  

a  férfi  a  szemében  megcsillanó  hideg,  
megvető  gúnytól.  Oh,  jól  érti  ós  hallja  
annak  szövegét:  

—  Te  lelketlen,  jellemtelen  fráter,  
ezt  érdemeltem?  Ilyen  hitvány,  két-
színű  játékot  folytattál?  Ez  vagy  hát  
valóságban?  Remegő  hozományvadász?  
Nem  kellett  neked  a  bátor,  merész  re-
pülés,  amit  én  kínáltam?  Féltél  a  harc-
tól,  inkább  eladtad  magad?  

— Hát  mit  szólsz  a  fiúmhoz?  Edes  
pofa,  mi?  —  csacsogta  lluci  és  Judit  
újra  gúnyosan  mosolygott.  

— Ez  kellett  neked?  Ez  a  te  ízlésed?  
Ilyen  otromba,  műveletlen  teremtés  
lesz  a  feleséged?  

—  Bocsáss  meg,  mondtam,  hogy  el  
kell  mennem,  ne  haragudj!  —  mondta  
Judit  és  köszönést  biccentett  Jávor  
felé  is.  

—  Igazán  utálatos  vagy!  —  duzzo-
gott  lluci.  — Velünk  maradhattál  volna  
egy  kicsit!  

—  Nem,  csak  maradjatok  kettesben,  
nem  ilEk  a  fiatalok  boldogságát  za-
varni!  —  mondta  olyan  élesen,  hogy  
Jávor  vérvörös  lett.  Ez  a  néhány  szó  
úgy  csattant,  mint  egy  pofon.  

— No,  mit  szól  a  barátnőmhöz?  Hogy  
tetszik?  —  kérdezte  lluci.  ..  Beképzelt  
teremtéis,  Tudja,  direkt  akartam,  hogy  
lássa  magát,  hadd  pukkadjon  kissé  az  
irigységtől! 

lluci  nyugodtan  fecsegett  tovább.  
Nem  vette  észre,  hogy  csak  ő  beszél,  
a  férfi  ellenben  a  poklok  minden  kín-
ját  szenvedi  mellette.  Nem  tudta,  
hogy  Jávor  milyen  ellenszenvesnek  
látja  e  pillanatban  és  mennyire  bol-
dogtalannak,  nyomorultnak  érzi  ma-
gát. 

De  a  végzet  megindult,  azt  megállí-
tani  többé  nem  lehetett!  

* 
LcányzsÚT  Erna  gépírólánynál.  
Ki  kellene  nyomozni,  micsoda  torz  

agyiban  született  meg  az  ötlet,  hogy  

a z  i d e á l i s  
hernyóselyem  harisnya,  

minlha  a szabó 
szabta  volna  lábra,  

minden  nónek  
karcsú lesz a  bokája  jkórje  kereskedójólól  

húsz  éven  felüli  leányok  zsúrokat  ren  
doznek  egymás  tiszteletére  férfivendé-
gek  kizárásával?  Nyilvánvaló,  hogy  
ez  egy  céltalanul  elpazarolt  vasárnap  
délutánt  jelent.  Ámbár,  ha  az  ember  
nagyon  gondolkozik,  bizonyos  értel-
mét  mégis  felfedezheti.  Nevezetesen:  

Nem  kell  izgulni,  hogy  a  barátnő  el-
hódítja  partnerünket.  

Az  összes  pletykák  gátlás  nélkül  le-
tárgyalhatok. 

A  divat  és  kozmetika  kérdései  kor-
látlanul  megvitathatok.  Itt  mindenki  
kedvére  kiélheti  vágyálmait,  hazudhat,  
pukkaszthatja  kedves  barátnőjét,  ami  
igen  nagy  gyönyörűség.  Az  egész  or-
szágban  nincs  annyi  bunda,  kalap,  ha-
risnya,  mint  amennyit  egy  ilyen  leány-
zsúron  a  hölgyek  fantáziájukban  el-
fogyasztanak.  Kicserélik  szabónőik  cí-
meit.  Mindegyik  tud  egy  elképesztően  
olcsó  ferrást.  

Szabad  véleményt  lehet  nyilvánítani  
a  fiúkról,  akikkel  szakítottak  és  akik  
általában  más  leányokhoz  csatlakoz-
tak. 

Igen  hasznos  vita  indulhat  meg  ar-
ról,  hogyan  kellett  volna  bánni  bizo-
nyos  férfiakkal  és  tanácsokat  lehet  
adni  szerelmi  harcaikat  vívó  barátnők-
nek,  hogy  miként  viselkedjenek.  E  ta-
nácsok  jó  szívhői,  de  buta  agyból  fa-
kadnak,  mert  hogyan  tudhat  tanácsot  
adni  egy  olyan  leány,  aki  maga  sem  
ért  ©1 még  semmiféle  eredményt,  más:  
részt  nem  is  ismeri  azt  az  urat,  aki  
ellen  barátnőjét  fel  akarja  fegyve-
rezni? 

(Folytatjuk.) 

kötekedő  emberré  válhatik,  
aki  fejfájás,  ideges  bántal-
mak,  női  gyengélkedés  ese-
tén nem szed megfelelő szert, 
E  bajok  ellen  gyorsan  ható  
kitűnő gyógyszer  az  1, 3 és 
8  ostyás  dobozokban  min-
den gyógyszertárban kapható 
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ÓRIÁS  KERESZTREJTVÉNY  -  ÓRIÁS  DÍJAKKAL  
Mai  számunkkal  már  ötödik  fordu-

lójához  érkezett  Óriás-keresztrejt-
vény pályázatunk.  A  jövő  héten  kö-
zöljük  a  hatodik  rejtvényt  s  ezzel  vé-
get  is  ér  majd  példátlansikerű  pá-
lyázatunk.  Ismételten  közöljük,  hogy  
a  hat  keresztrejtvény  megfejtését  

e g y s z e r r e  kell  beküldeni,  leg-
később  1941. é v i  j a n u á r  hó  30-ig.  
Mindegyik  rejtvénynél  csak  a  nagy  
belükkel  definiált  sorok  megfejtését  
kell  beküldeni.  

Azok  között,  akik  mind  a  hat  ke-
resztrejtvényt  hibátlanul  megfejtik,  a  

kővetkező  jutalmakat  osztjuk  kl :  
E l s ő  d i j :  100 p e n g ő .  M á s o d i k :  
50  p e n g ő .  H a r m a d i  k-n  у  о 1 с a-
d i k  d i j :  e g y e n k é n t  25  p e n g ő .  
A  további  nyertesek  között  könyve-
ket,  kölnivizeket,  selyemharisnyákat,  
stb.  osztunk  ki,  700  pengő  értékben.  
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VÍZSZINTES: 
1.  A  KABARÉ  MA-

GYAR  ŐSÉNEK,  
A  »QUOBLIBET«-
NEK  MAGTAB  
NEVE  AZ  1820-AS  
ÉVEKBEN 

15.  A  QUODLIBET  
MÉG  GYAKORIBB  
MAGYAR  NEVE  
EZ  VOLT  

24.  Tetőpont  
25.  Olasz  kikötőváros  
26.  A  Földközi-tenger  

egy  beltengere  
27.  Bánya  része  

гл.  Mutatószó  {»amaz«  
párja) 

29.  Spanyol  politikát  
író 

31.  A  MAGYAR  KA-
BABÉ  MEGTE-
REMTŐJE  VOLT  

33. MAGYAR  ÍRÓ,  
AKINEK  SZÁM-
TALAN  SZELLE-
MES  TRÉFÁJA  
KERÜLT  SZÍNRE  
A  MAGYAR  KA-
BARÉKBAN 

34.  A  szemben  levő  
egy  bártya  neve  

j f l .  Magyar  Külügyi  
Osztály 

38.  Magyar  családnév  
40.  A  pódium  magyar  

neve 
42.  Az  »Ariane«  írója  
43.  Mü  van  ilyen  
tó.  AZ  ELSŐ  MA-

GYAR  KABAHÉ.  
1907-BEN  NYÍLT  
MEG 

49.  Ékszer  
51.  Izomszalag  
521.  Betegség  
53.  Virág  —  névelővel  

54.  {Shakespeare-kirAly  
(fon.l 

А8Г  Parfé  vége  
57.  A  »Vasgyáros«  

szerzője 
59.  A  pince  felé  
60.  Hármas  korona  
62.  Rögtönzött  vígjáték,  

amely  mint  műfaj,  
ma  már  csak  a  ka-
baréban  él  

65.  Rája  
66.  Országos  Tanács  
67.  Norvégia  fővárosá-

ból  valé  
69.  Úr  _  németül  

Tér  Testedző  foglalko-
zás,  szórakozás  

71.  Könyvet  böngész  
74.  Összetör  
76.  Német  segédige  

(bírni) 
77.  Öv,  övezet  
79.  Szétszakít  
60.  Bavaria  eleje  
62.  SZÍNÉSZ.  MINT  

KUPLÉÉNEKES 
IS  KIVÁLÓ  ERÖS-
SEGE  VOLT  A  
MAGYAR  KABA-
RÉNAK 

83.  Efféle  

86.  Príma  jele  
67.  Elbágyadó  
6».  Csodálkozószö  
90.  Görög  város  
91.  Magyar  város  
-94.  Kedveli  
-95.  Hozzátartozó  
96.  Állati  lakhely  
97.  Rt.  _  francia  vál-

tozata 
9ér  Cifraság,  ékesség  

102.  A  pók,  bálét  
103.  Tréfás  kiszólás,  

Shakespeare  után  
—  szabadon!  

104.  Mutatószó  



10?.  A  LEGELSŐ  ES  
LEÍf TEHETSÉGE-
SEBB  MAGYAR  
DIZŐZ  HERVAD-
HATATLAN  ÉR-
DEMEI  VANNAK  
A  MAGYAR  КЛ-
ЬЛВВ  TÖRTENE-
TÉBEN 

112. Ri,  korhol  
113.  Kalarábé  lehet  

ilyen 
114.  Számtalan  kabaré-

tréfa  témája  —  
névelővel 

113.  Ketté  
119.  Sinclair  kereszt-

neve 
U T . F .  S.  N.  
l i eA lev  ls  lebet  vala-

kit  megsérteni  
120.  Hiány,  elkallódás,  

veszteség  más.  
képein  :  calo  

122.  I.  I.  N.  
12»'Strauss  Richard  

névjela 
121.  A  MAGYAR  KA-

BARÉ  EGY  KI-
VÁLÓ  SZÍNÉSZE  
ÉS  RENDEZŐJE  
(GYULAI 

120.  Angol  hosszmérték  
127. K l VA LŐ  SZtN-

MÜVfiSZ,  AKI  K A -
BARÉDARABOK. 
BAN  IS  IGEN  SOK  
SÍKÉRT  ARATOTT  
(KAROLY) 

129.  Csukott  
133.  Futballposzt  (Ion.)  
404.  Fehérnemű  
139.  Francia  közgazda,  

Adam  Shmlth  kőve-
tő)  о  (1787—1832)  

140.  Fül  —  angolul  
Ht .  Lenge  —  mással-

hangzói 
142.  Nagy  magyar  poli-

tikus  (Károly,  
1»M—1091) 

143.  Mért  csinálta?  
140.  Nek  párja  
150.  Tetejébe  
151.  Arab  női  név  
152.  Egészséges  
153.  Abesszin  
156.  Berlini  állatkert  
150.  Ugrón  Gábor  név-

jele 
180.  A  tea  tartalmazza  
183.  Minden  ját  kiván  
.166.  Vissza:  gentleman  

ICS.  Hires  kupié  volt  
189.  Vőlegénye  van  
170.  A  Nilus  német  

neve 
171.  Meredek  —  németül  
173.  Nettó  rövidítése  
174.  Cordelia  apja  
175.  Dátumrag  
I ? »  .  .  . meg!  (Vedd  

tudomásul!) 
177.  Capablancátál  

kapni  nem  szégyen  
181.  A  lé  »étkezik«  
182.  Igen  ritka  fértinév  
183.  IrodAhan  találni  
№ .  Bf iKEFFT  

LÁSZLÓ  MAGAS-
NÍVÓJÚ  KABA-
RÉJA 

188.  í j jal  harcoló  
189.  A  lrgcsunyább  

»-Izmus« 
190.  Pomázcn  született  
192.  Petőíi  odahagyta  

az  övét  
195.  Német  városka  
197.  Melyik  emberek?  
1"8.  Mosdás  része  
200.  Jótékonykodik  
PUt.  Nagyon  «v-n  szín  
205.  így  kezdődik  a  

program 
206.  Halom  —  ősi  babi-

loni  helynevekben  
238.  Gőzgép  része  —  

nevelővel 
-212.  Vejek  (?)  
214.  Lószerszám  
.215.  Általános  Club  
2 » .  MŰVÉSZHÁZAS-

PÁR,  KABARÉ-
DARABOKBAN 
JÓÍZŰ  ALAKlTA-
SÓKKAL  SZERE-
PELNEK 

221.  Foszgenlt  
222.  Adok  —  latinul  
№ .  Vit'a  —  elnevezve  

a  Zsákéról  
228.  TEHETSÉGES  MA-

GTAB  DIZŐZ  ÉS  
SZÍNÉSZNŐ 

22?.  Tipikus  lakájnáv  
(fon.) 

229.  Rádiuszok  
230.  Irányjelzö  azé  
231.  Olasz  hírszolgálati  

ügynökség 
232.  Sir  —  dunántúliasan  
233.  Vidám  énekszó  kőz-

ben  kiállják  
234:  Kabaré  

235.  1837  OKTÓBER  
16 AN  TARTOT-
TAK  ITT  AZ  
ELSŐ  »EGYVB-
LEG«-ELÖ ADÁST, 
AMELYET  A  MA-
GYAR  KABARÉ  
ELSŐ  ELŐADÁSÁ-
NAK  NEVEZGE-
TÜNK 

FÜGGŐLEGES: 
1.  Felekezet  
2.  A  MAGYAR  KA-

BARÉ  EGYIK  
ZENEESZEHZŐ-
JE,  AKINEK  DA-
LAI  IGEN  NAGY  
SIKERT  JELEN.  
TETTEK  A  MA-
GYAR  KABARÉ  
MŰSORÁN 

3.  Irta:  Lengyel  
Menybárt 

4.  Élet  —  franciául  
к  A.  T .  G.  
6.  Kereskedelmi  

szácska 
7.  Csersav  
8.  Szultáni  rendelei  
9.  Tigris  —  németül  

10.  Sir-e?  
11.  Mint  fiatal  színész  

alapította  1907-ben  
egy  terízkörútl  bo-
rozászerü  helyiség-
ben  az  első  magyar  
kabarét 

12.  Férlinév  
13.  Magával  viazl  a  

másvilágra 
14.  Grál  —  rövidítve  
15.  Etelka  
16.  Sarolta  
17.  Angol  azigetblrtok  
18.  Erről  a  helyről  
19.  Vége  a  sakkparti-

nak 
20.  Palackja  hlrea  
21.  An  dem  összevonva  
22.  Kövér  
23.  Gyönyörűbb  
30.  Tengeri  veszede-

lem 
32.  Hárfa  
33.  A  LEGELSŐ:  

NAGY  ENDRE  
VOLT.  MA  BÉ-
KEFFV  L Í S Z L Ó  A  
LEGNAGYOBB 

35.  Szén  —  angolul  
36.  Szerves  testeknek  

élő  gombák  által  

okozott  bomlása  
megy  végbe  

39.  Hag  
41.  Hoiység  a  Velencei-

tó  metiett  
44.  A  HABARÉK  

SZINTE  ÁLLANDÓ  
MŰSORSZÁMAI 

46.  Kiváló  trancia  
teniszbajnok 

47.  Birodalom  
48.  Agybetegség  
50  ér  —  ered-

ményre  jut  
-OST  Ferlmév  

57.  A  haliéideg  rostjai-
val  összefüggő,  a  
térbeli  tájékozódás  
szolgálatában  éllé  
érzékszervünk 

5A  KIVÁLÓ  IRÓ  ÉS  
NÉPSZERŰ  DALÁ-
NAK  CIME.  E  
DALNAK  IGEN  
NAGY  SZEREPE  
VOLT  ABBAN,  
HOGY  A  MAGYAR  
KABARE  M AH  AZ  
ELSŐ  IDŐBEN  B E -
FÉRKŐZÖTT  A  
KÖZÖNSÉG  SZI-
VÉBE 

81.  Parasztlázadás  ve-
zére 

63.  A  kivándorolt  első  
hazája 

64.  Állvány  része  
névelővel 

68.  Nem  szeret  dolgozni  
72.  Vég  kezdete  
73-  Nótázás  
75.  E.  O.  
76.  .  .  .  e-hóba 
78.  Eceal  
80.  KIVÁLÓ  MAGYAR  

V10J ATÉKtRÓ. 
SOK  KABARÉBA-
HABOT  IS  1HT  

01.  AZ  EGYIK  LEG-
NAGYOBB  SIKERŰ  
KABARÉTRÉFA 

04. Egy  légyfogáoapir  
szellemes  neve  

05.  Blanketta,  kitöltésre  
vár 

60.  Bibliai  alak  
89.  Kifogástalan  
92.  Jótékonyságot  gya-

korol 
93Г  Eszterke  
00.  A  vízhatlan  anyag-

ról  a*  esöcsepp  
160,  Kísér  _  középső  

belül 

101.  Drágakövek  
102.  S.  V.  L.  
105.  Történetíró  (Henrik)  
106.  Shakespeare-mű  
107.  FALUDI  SANDOH  

ALAPÍTOTTA  EZT  
A  KABARÉT  
1907-BEN.  ITT  LÉ-
PETT  FEL  ELŐ-
SZÖR  MEDGYA-
SZAY  VILMA,  
SZIRMAI  ALBERT  
»ALTATÓ 
D A L - A V A L 

108.  Tíz  —  latinul  
168.  Spanyol  város  
110.  Japén  pénze  

-111.  A  Marssal  társal-
kodó  Vénusz  jelzője  

Al t .  Lépcső  része  
118.  KARINTHY  FRI-

GYES  NAGYSI-
KERŰ  KABARÉ-
DARABJA 

U 9  te  se,  ő  eel  
№ .  L.  C.  Z.  
123.  Szélesebbé-tétel  

.125,  Vetésre  ad  utasítást  
127.  Retteg  
128.  Folyó  Belgiumban  
129.  Folyóirat  
130.  Orvosi  társaság  
181.  Hévay  Zoltán  név-

jela 
132.  Te.  saját  szemé-

lyedben 
135.  Ritka  női  név  
138.  Tűzhányó  része  
137.  Kertelés,  felesteget  

beszéd 
438: Magyar  Ékszerészek  
144.  T.  J.  V.  
145.  Német  összetételek-

ben:  gyors  
146.  Kabarémüsorszám  
147.  A  KÖZÖNSÉG  SZÉ-

LESEBB  RÉTE-
GEINEK  SZÓRA.  
KOZTATASAHA 
LÉTESÜLT  KA-
BARÉ.  A  MAI  COH-
VÍN-ARUHAZ  HE-
LYÉN  ÁLLOTT  

148.  Jugoszláviai  város,  
Ljubljanától  dél-
keletre 

149.  Tekézni  lehet  Itt  
154.  Vizi  szállítóeszköz  
155.  A  hajhullás  egy  

faltája  (görög  ki-
fejezés) 

ver.  Tanif  
159.  Az  erdélyi  vlaehok  

ura  volt,  Tuhutuas  
legyőzte 

161.  Emlékezés  kezdete  
162.  Figyelmeztetés  
-184.  Roméin  Rolland  

náyjele 
187.  Nátrium  vegyjele  
166.  A  KABARÉK  ÉS  

URPÉuMOK  SZÍN-
PADÁRÓL  LET-
TEK  NÉPSZE-
RŰEKKÉ 

172.  oánjat«  
(Bolond,  aki  mér-
gelődik  miatta  1)  

172.  Juttat  
179.  Van  ilyen  nadrág,  

de  rétes  is!  
180. Te  —  latinul  
163.  Hogy is  hívják?  
ÍM.  Két  dunamellatti  

helység 
188.  1050  —  római  szám-

mal 
187.  Trombitába  fúj  
191.  Kiváló  magyar  szí-

nésznő  (Margit)  
193.  Ezüst  vegyjele  
194.  Közeledik  
196.  Két  ázik  kö-

zött 
199.  Osztrák  szobrász  

(1892—1741) 
202.  Hajtóka  katonai  

egyenruhán 
.203.  Laborfalyy  kereszt  -

neve 
204.  MEDGYASZAT  

VILMA  NYUJ.  
TOTTA  EBBEN  A  
MAGYAR  KABA-
HESZÍNPADON  A  
LEGTÖKÉLETE-
SEBBET 

20?.  Lakásodon  
208.  Kér,  kérdez  —  an-

golul 
209.  Ű.  D.  G.  
210.  »Szám«  részel  
211.  Rejtőző  
213.  Engem  sem,  téged  

sem 
-216.  Bezár  
218.  Szerb  pálinka  
210.  Szeszesital  
£00.  Az  első  gyilkos  
221.  Melvlk  emberre?  

-224.  0 .  G.  0 .  
223.  A  német  >kom-

men«-iee  félmúltja  
829.  S.  L.  Н.  
230.  A  kék  taxikon  ol-

vasható  két  betű  
233.  Invitál  

Svábhegyi  Szanatórium  
Internacionális  nivó.  Diéta.  Vizkura.  Internacionális  nivó.  Diéta.  Vizkura.  
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DiVATFONALAK  Lipótvárosi Fonalkeresk. Rt. 
F Ü G G Ö N Y  É S  F Ü G G Ö N Y A N Y A G O K  V.,  8 z e n t  I s t v A n - k ö r ú t  SB.  s z á m  

Szerkesztőségi  fogadóéra  minden  nap  délben  
1  és  2  éra  között.  

A  főszerkesztő  fogadóórája:  csütörtökön  és  pén-
teken  1  és  2  óra  között.  

Kéziratot,  fényképel,  rajzot  nom  adunk  vissza  és  
nem  őrzünk  meg.  Csak  géppel  írt  Írásokra  vála-
szolunk. 

*  .  
B.  I.  G.:  Időközben  megtaláltuk  Egry  István  

színművész  elmét:  Deasewffy-utea  36.  —  Raskó  
Edit:  Keressen  fel  bennünket  a  szerkesztőségben  
bármely  nap  d.  e.  ti  és  12  óra  között.  —  Kis-
Gadó  Mária  Irén:  Keresse  fel  szerkesztőnket  bár-
mely  d.  e.  1 1  és  12  óra  között.  —  Szili  Horváth  
Marianne:  Az  előbbi  üzenet  önnek  is  szól.  —  
Lakatos  Kató:  Л  kérdezett  címek  a  következők:  

R O Y A L  B U T O R  
R É S Z L E T R E  IS  
V I I I . ,  B A R O S S - U T C A  3 4  

Hálószobák, ebédlőberendezések, kombinált szobák.Váíasz-
tékunk  óriási !  Araink  olcsók.  Minőségért  garantálunk.  

К.  K. :  Kaas  Ivor-u.  9.;  8.  E. :  Attila-u.  89.;  T.  
I . :  Széchenyi-rakpart  12/b.;  E.  M.:  Katona  .József-
u.  24.;  L.  M.:  Hadapród-u.  U. ;  M.  M.:  Lérántffy  
Zsuzsánna-u.  1.;  P.  L . :  Olasz  fasor  5.;  P.  J.:  
Murányi-u.  21.  —  Miklós  R.:  Az  újabbak  gyen-
gébben  sikerültek,  mint  a  régiek.  —  Nem  közöl-
het«  versek:  A  tűz,  Váci-utca;  Sok  a  szerelem,  
Miyo,  Sötétedik,  Hiába;  Megyek  az  úton,  Levél,  
Óhaj,  Tanács;  Utánad,  Háborgó  szivem;  Egyedül,  
Szí'lll-ng  a  hó,  TéM  randevú.  Farsangi  álom;  Sze-
relmes  levél  1911-ben;  Gondolatok;  Arcok,  arcok,  

Öshorl  guorstiashajtó  
e z  Igmándi  Keserűvíz  
arcok.  Vers.  Tavasz-álom,  Március,  л  tűz.  Hó-
pehely,  Jégvirág,  Ragyogó  szemek,  őszirózsa,  
Eletem.  —  Honfi  A. :  Nem  használhatjuk.  —  G  I.:  
1.  Verseit  nem  közölhetjük,  formailag  botladozók.  2.  
Érettségi.  3.  Rákóczi-út  23.  

H Ö L G Y E K  J E L S Z A V A S  
S Z Ö V E T  ÉS SELYEM,  VÁSZON  ÉS  K E L E N G Y E  
O L C S Ó N  K A P H A T Ó ,  E Z T  E L N E  F E L E J T S E  

KLEIN  ANTAL  
DIVATHÁZÁBAN,  BUDAPEST, K I R Á L Y - U T C A  49  

„Csík-Rend"  egyedüli  készítője  

S Z A B Ó  A D O R J Á N ,  Nagymező-utca  19  

FILM 

S Z Í N H Á Z 
IRODALOM 

Képes  művészeti  hetilap.  Megjelenik  minden  pénteken  

Szerkeszti  !  E G Y E D  Z O L T Ä N  
Felelős  szerkesztő  és  kiadó  : D r  M O H A R O S  L A J O S  

Kiadja  a  „Fl lm-Szinház- Irodalom"  Kft.  
Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:  VI. ,  Andrássy-út  45  

Postatakarékpénztári  csekkszámla  :  22822  

T E L E F O N :  2 2 5 - 8 6 2  
Fiókkiadóbivatal:  Teréz-körút  2.  Telefon:  22-01-02  
Egyes  szám  ára  Magyarországon  40  fillér,  Német-
országban  45  pfennig,  Franciaországban  5  frank,  
Olaszországban  2.50  Ura.  Jugoszláviában  4  dinár,  
Szlovákiában  4.5  Ks.  Romániában  ló  lel,  Ameri-
kában  20  cent.  Előfizetés  Magyarországon  egéss  
évre  18.50,  félévre  8.50,  negyedévre  4  peng«  50  
fillér,  Jugoszláviában  45  dinár,  Szlovákiában  50  
Ks,  Romániában  180  lei,  Olaszországban  30  lira,  
Angliában  6  shilling.  Németországban  5  arany-
márka,  Franciaországban  00  frank,  Amerikában  

^  2  dollár.  
Hirdetések  milliméter  sora  a  báromhasábos  rész-
ben  60  fillér.  Hirdetések  elhelyezésére  semmiféle  

kikötést  pem  fogadunk  el.  
Beküldött  kéziratot,  fényképet,  rajzot  nem  őrzünk  

meg  és  nem  adunk  vissza  

Az  Athenaeum  Rt.  mélynyomása.  Budapest  Felelős  :  Kárpáti  Antal  igazgató  



A 

K E L L E M E S 

ÉS  G Y O R S  

BOROTVÁLKOZÁS 

T I T K A 

A  jó  borotválkozás  t ö k é l e t e s  befejezése  a  

Williams „Aqua Velva" 
használata. 

G Y O R S  B IZONYÍTÉK:  Borotválkozás  után  arcát  

ma  tiszta  vízzel  mossa  le;  holnap  próbálja  meg  

A Q U A  V ELV A-val.  Jól  jegyezze  meg  *a  
különbséget!  Az  A Q U A  V E L V A  azonnal  

" íle  feszültségét  

isetleges  karco-_  

tává  teszi.  Ez  a  

egész  nap  tart  

ía :  •  

Budapest 

Williams 

Maua 
Velva 

AFTER  SHAVE  j  
£otion 

KQZÉPEUPÖPA  RÉSZERE М Ш Ш У Ш К  KÉSZÜL  
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