


MIT JÁTSZANAK A SZÍNHAZAK? 
OPERA.  Csütörtök:  Cigánybáró. (В. 

14.)  — Péntek,  ' / .7-kor:  Tannhän-
ger.  (С. 12.)  _  Szombat:  Bohém-
élet.  (В. 14.)  —  Vasárnap  d. u. 
a  Városiban:  Traviata.  Este: Mo-
sol?  országa.  — Hétfő:  Nines  elő-
adás.  — Kedd:  Figaro  házassága.  
(A.  13.)  —  Szerda:  Pillangókis-
asszony.  (E. 15.)  ('/.4,  V.8.)  

NEMZETI  SZÍNHÁZ.  Csütörtök,  
7-kor:  Cyrano  de  Bergerae. (V.) 
—  Péntek,  7-kor:  Cyrano.  (N. 1.) 
—  Szombat:  Vitéz  Ié'.ek. (Bem. 
béri.)  —  Vasárnap  d. e.  Vil i -kor:  
Aranyember.  (Ak.  vizsga.)  — D.  u.  
Ocskav  brigadéros  —  Este:  Vitéz  
•lélek.  (I.) —  Hétfő:  Vitéz  lélek.  
(II.)  — Kedd:  Vitéz  lélek.  (III.)  
—  Szerda:  Vitéz  lélek.  (IV.)  (V*4,  •/.8.) 

NEMZETI  KAMARASZÍNHÁZ:  
Minden  este  és  vasárnap  dédntán:  
Kaland.  (V.4,  V.8.)  

MADÁCH  SZÍNHÁZ.  Mindennap:  
Négy  asszonyt  szeretek,  ( ' /ti,  'US.)  

VÍGSZÍNHÁZ.  Csütörtök:  Szilv.  ka -
baré.  (K.)  — Péntek:  A  szőkékkel  
mindig  baj van  főpróbája.  —  
Szombat:  A  szőkékkel  mindig  baj  
van.  (Szomb.  esti  béri.)  —  Va-
sárnap  d. и.: Szilv.  kabaré.  Este:  
A  szőkékkel  mindig  baj  van.  (R.)  
—  Hétfő:  A  szőkékkel  mindig  baj  
van.  (A.)  — Kedd:  Szilv.  kabaré.  
(B.)  (V.4,  »/«8.)  

MAGTAB  SZÍNHÁZ.  Minden  este  
és  vasárnap  d.  u. :  Gyergyói bál. (•/rf,  vi8.)  

ANDBASSY  SZÍNHÁZ.  Csütörtök:  
Baj  van  Salomerai.  —  Péntek:  
Hajnalodik.  — Szombat:  Az ördög 
nem  alszik.  —  Vasárnap  d. u. 
Hajnalodik.  Este:  Az  ördög  nem  
alszik,  ('/rí,  >/i8.)  

FŐVÁROSI  OPERETTSZÍNHÁZ:  
Minden  este,  vasár-  és  ünnepnap  

.  d. u.: Ilyenek  a  férfiak,  (V.4,  '/<8.)  
KAMAHa  VARIETÉ.  3-tól:  Hurrá,  

1941!!!  (Vtü,  szombat:  6, 9,  vasár-
és  ünnepnap:  '/.4,  Vi7, 9.) 

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

KOMÉDIA  ORFEUM.  Mindennap:  
Éjjeli  szolgálat.  ('/.5,  V.9.)  

ROTÁL  VARIETÉ.  Mindennap:  Ro-
yal  trott.  ('/.5, 9.) 

E R Z S É B E T V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .  M i n -
dennap:  Fiatalság  —  bolondság.  
(Vie,  Vi9;  vas.:  Vi4,  s/.6,  Vi9.)  

JÓZSEFVÁROSI  SZÍNHÁZ.  Min-
dennap:  Ma éjjel  szabad  vagyok.  
P/46,  Vi9;  vas.:  Vi4,  Vi6,  Vi9.)  

KISFALUDY  SZÍNHÁZ.  Minden-
nap:  120-as  tempó.  (Vi6.  Vi9;  
vas. :  Vi4,  Vi6,  Vi9.)  

MIT  JÁTSZANAK  A MOZIK? 
7  o»'  
MIR BDâi 

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

Magyar,  Fox,  Lace,  Ufa  híradók.  
Uj  Japán  (Colin  Ross  fiímisorozatá-
náik  első  része).  Beszámoló  a mátrai 
síbajnokságokról.  Színes  rajzfilm.  
Előadások  10-töl  24 óráig.  Páholyok  
elővételben is. 

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

2.  hétre  prolongálva.  
Zárt  tárgyalás.  Tasnádi,  Páger, Ti-
már.  Előadások:  »/»4,  '/.б,  '/.8,  '/.10.  
Az  első  előadás  mindennap  mérsé-
kelt  helyárakkal.  

Baross-tér 32. 
Tel.:  134-337.  

Eladó  birtok.  Szeleczky,  Páger.  
Híradók.  Előadások  kezdete:  '/<4,  
VaS,  Vi8,  V.10,  vasár-  és  ünnepnap:  
%2-kor is. 

C I T Y  F I L M S Z I N  H Á Z  
V.,  Vilmos  császár-út  36—38.  

Tel.:  111—140.  
2.  hétre  prolongálva.  

Frankenstein  fia.  KarlofE,  Ltigoei.  
Magyar  és Fox  híradó.  Előadá-

sok  hétköznap :  */«6,  V<8,  V<10,  
szomhaf,  vasárnap  és  ünnepnap  
Vi4-kor  is. 

Budapest,  IV., Váci-
utca  9. Teleion:  18-28-18  

A  pekingi  lány.  Dorothy  I s m o u r .  
Híradó.  Előadások  hétköznap: %fi, 
V:8,  VilO.  szombat,  vasár-  és ünnep-
nap  '/.4-kor is. 

VII.,  Erzsébet-kőrút  
Hrtüg -  13. Tel.:  222-499.  

Magyar,  Fox,  Lnce,  Ufa  híradók.  
Mernes  paripák  (kulhirfb'm).  Beszá-
moló  a mátrai  síbajnokságokról.  Szi-
aes  rajzfilm.  Előadások  9-töl  24  
óráig.  Páholyok  elővételben is. 

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

тВНЭТЯЙ  4.  hétre  prolongálva.  
Cserebere.  Bordy,  Szilasy,  Latabár  
K.  Luce  és  Magyar  híradók. Elő-
adások  hétköznap:  V.4,  V«6,  '/28,  
V:10,  vasár-  és  ünnepnap  '/.2-kor  
Is.  Vasárnap  délelőtt  '/.11-kor: Je-
zabel.  Bette  Davis.  

ПНШ Hollán-u.  7.  (Szent  
István-kőrútnál.) Te-

lefon:  111-994.  

Az  ifjú  Edison.  Mickey  Rooney.  
Híradó.  Előadások  hétköznap: V.4, 
v26,  '/28,  VilO,  vasár-  és  ünnepnap:  
%2-kor is. 

O M N I A  Kölcsey-utca  2.  Tel.:  
v m "  130-125.  

A  kolostor  lilioma.  Madelainc  Oze-
ray,  Françoise  Rosay,  Louis  Jou-
vet.  Magyar  és Uia  hiradó.  Előadá-
sok  hétköznap:  5.  '/48.  '/HO.  szom-
bas, vasár-  és ünnepnap  4, 6, S, 1O. 
P A L A C E  F I L M S Z Í N H Á Z  
Erzsébet-kőrút  8.  Telefon.  221-222  
A  Notre-Damei-i  toronyőr.  Charles  
Laughton,  Maureen  O'Hara.  Magyar  
világhíradó.  Előadások:  11,  2, 4.  6.  
8,  10  órakor.  Az  első  előadáson  
mérsékelt  helyárak.  

R A D I U S  Nagymezőn.  22-24.  k a u i u j  t e l  .  jaĵ jgg.  
2.  hétre  prolongálva.  

Egy  asszony  három  élete.  Bette  
Davis,  Charles  Boyer.  Híradók.  
Előadások:  '/.5,  7,  '/.10,  vasár-  és  
ишщшар:  2-kor is. 

Rákóczi-út  70.  Tel.:  
__  ggf  224-443.  
Budapesten  először:  Az  arany  hiénái.  
Hiradó.  Előadások  hétköznap:  11,  
1,  3, 5, '/48,  '/«10,  vasár-  és  ünnep-
nap:  10,  12,  2,  4.  6,  8,  10.  RO Y A L  ft  Erzsébet-korút 45. 

APQLL l f  Telefon:  222-002.  
2.  hétre  prolongálva.  

Dankó  Pista.  Jávor,  Simor,  Lukács.  
Híradók.  Előadások  hétköznapokon:  
'/46,  %8,  V4IO,  szomb.,  vas.  és  ün-
nep:  4,  6,  8„  10.  
^  .  -  «  F I L M S Z Í N H Á Z  

J  С A L À  Teréz-körút  60.  Tel.:  
w  114-411.  114-510.  

6.  hétre  prolongálva.  
Árvíz  Indiában.  Tyrone  Power,  Myr-
na  Loy,  George  Brent.  Híradó.  Elő-
adások  kezdete:  '/46,  v.8,  v i 10,  szom-
bat,  vasár-  és  ünnepnap:  3-kor is. SAkácta-u.  4.  (Nem-

T U D Í O  zeti  Színház  mellett.)  
Tel.:  225-276.  

Kismama.  Ginger  Rogers,  David  
Niven.  Hiradó.  Előadások  kezdete  
mindennap:  1 1 , 2, 4, 6, 8,  10.  Hét-
köznap  az  első  három,  vasár-  és  
ünnepnap  az  első  két  előadás  mér-
vükéit  helvárafckal.  

»Papp  halásztanya« œ s s Hústalan  »I  
napokon  a  
készített  b i r k a g u l y á s a  éppen  olyan  k ü l ö n l e g e s -
s é g ,  mint  az Európaszcrte  ismert  szó lkanéíkül i  
ha la .  —  Tnlaidonos főz !  Kispest,  Petőfi-tér  6.  szám  
(Várvsháza  előtt).  Telefonszám :  147-150  

a KIS ROYAL 
é t t e r m e ,  X I I , Márvány-utca  19.  

Éjjel  2  óráig  nyitva!  
P E R T I S  J E N Ő  m u z s i k á l  

G U N D E L  V E Z E T !  
a Szt. G E L L É R T  szállóban és az  Á L L A T K E R T !  
vendéglőben ételével, Italával, figyelmességével 

G E L I  É D T  K Á V É H Á Z  
в й . I »  •  (Horthy  Miklós-út  1.)  

K A K A S F É S Z E K  éttermi helyisége 
nyitva éjjel 2 Óráig. Cigi-trió. Pompás  hangulat  

IDéliua&út  liáuéUáz  étt&ci/nL  Ue.ly.Lib$.e  
иушия,  ще1  2 ótábj. 

. Vörös  Jancsi  muzsikál.  Tulajdonos  s  Ségh!  István  

л N E W - Y O R K 
kávéházban  Guttenberg  zenekar  játszik.  

e s te  9-től  éjjel  2- ig  ny i t va .  Zene .  

V I K T O R I A  iöcöeő  eitecem  
BERLINI-TÉR В 

Éjjel 2 óráig  nyitva  

VENDÉGLŐ 
Döbrentei-u.  9.  

Nyitva eete 9—reggel  2-ig. Cigányzene. Telefon :  155-687  
VADKACSA 

Ш 
K i t ű n ő  m a g y a r  k o n y h a  
H i d e g  b i l l e t  

E r z s é b e t - k ő r ú t  4 8  
T e l e f o n t  421-391  

P O M M E R Y - B A R  t ^ t J A * 7  

.  . •  . •  a  Telefon:  357-368,  
Legszebb  kis  lokál. —  Éjjel  2-ig tánc. -  Műsor  356-325  

I f l d c ó ^ o U  Ü t v c t o & i  és  a most  m e g n y í l t  

bUücób-ciácda  este  9-töi  étfeL 2-iç.  wyitua  

A  k á v é h á z b a n  

Sd&midásíbdcd 
Az  é t t e r e m b e n  G Ö D Ö L L Ö I  V 1 D Â K  JÓZSI  m u z s i k á l .  e l s ő r e n d ű  c i g á n y z e n é r e .  
A  csárdában :  sramli.  ,  ,  ,  énekel.  
A  z o n g o r á n á l :  je&MlUOMf.L  P o m p á s  h a n g u l a t i  M en ük ül önl egess é g e k :  2.40  pen gó 

tp 

Jubfóbkiráítmc" 
étterem -  !rányi-u.  17.  T.  381-151  

Ш8  ŐuWáftkMIDné"  Budán  
I, Bors-u.  9.  T.  153-024.  Télen  Is  nyitva I 

Fizessen elő 

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

VL.# TERÉZ-KÖRÚT 2 

Telefon.  2 2 - 0 1 - 0 2  

Pesti esték 



Ma  egész  Bécsben  a  legirígyel-
tebb  emberek  a  színházigaz-
gatók.  Valamennyi  színház  
napról  napra  táblás  há-

zaik  előtt  játszik,  szombatra  <és  
vasárnapra  pedig  mtapokkal  előbb  
kell  jegyről  gondoskodni.  Pedig  a  
színházbajárás  az  elsötétített  vá-
rosban,  ahol  mulatságra  taxit  sem  
szabad  igénybe  venni,  bizonyos  ál-
dozatokkal  jár  és  előadás  után  a  
vendéglőkben  is  már  nehéz  megva-
csorázni.  Mégis  a  közölr.teég  szinte  
ostromolja  a  színházak  pénzitárait.  

—  Nagy  szerencse  ez,  —  mondta  
egyik  színházigazgató  barátom  —  
mert  így  hónapokig  játszhatjuk  
ugyanazt  a  darabot.  Ugyanis  nálunk  
is,  mint,  az  egész  világon,  szörnyű  a  
darahhiány.  A  közönség  különösen  
modern  társadalmi  színműveket  kí-
ván  és  éppen  ez  az  a  műfaj,  amely-
!a\n  szinte  teljesen  megállt  világszer-
te  a  termelés.  

De a  klasszikus  daraboknak  is nagy 
a  keletjük.  Shakespeare  újra  divatos  
Bécsben  és  mellette  valóságos  Grill-
parzer  láz  dühöng.  Most  ünnepli  
Bécs  a  nagy  költő  születésének  száz-
ötvenfedik  évfordulóját  és  mind  a  
Burgszínház,  mind  a  Vígszínházunk  
szerepét  betöltő  Deutsches  Volks-
theater  egymásután  mutatja  be  Grill-
parzer  rág  nem  játszott  műveit.  

Miittel  igazgató  meghívására  részt -
vettem  Grillparzer  Ahnfrau  eímű  
drámájának  főpróbáján.  Bemek  elő-
adás  volt,  a  legjobb,  amit  Bécsben  
láttam.  Pedig a  két  főszerepet a Burg-
színliiáz  két  fiatal  csillaga  játszotta:  
a  remek  Erika.  Pelikowsky  és  Fred  
Lie wehr,  aki  csak  nemrég  aratta  első  
döntő  sikerét,  mint  Borneo.  A  harma-
dik  főszerepet  Baul  Aslan  játszotta  
fölényes  tudással.  A  rendező  is  a  
fiatal  művészgárda  egyik  kimagasló  

I tagja:  Karlheinz  Stroux.  Szigorú,  ko-
moly  ©mer,  aki  kemény  kézzel  tart ja 
a  színészeket.  Az  üunepi  jellegű  fő-
próbán  például  a  harmadik  felvonást  
az  ogyik  színész  pillanatnyi  késése  
miatt  megállította  és  újra  játszatta  
az  egész  felvonást  elejétől  végig.  
Ezen  ott  senki  se  csodálkozik.  Mu-
latságos  helyzet  volt.  A  lekopogás  
pillanatában  a  fiatal  hősnő  holtan  
fekszik  a  ravatalon,  a  háttérben  pe-
dig  egy  magasból  leszaladó  lépcsőn  
<vgy  foezforesrfkáló,  zöld  szemű  női  
kísértet  libeg  lefeléi,  hogy  halálra  
rémítse  a  menyasszonya  holtteste  fö-
lött  zokogó  Pérfihőst.  Az  előadás  
megáll,  a  ravatalról  felemelkedik  a  
mosolygó  arcú  színésznő,  hogy  hall-
gassa  a  rendező  utasításait,  a  hát-
borzongató  kísértetkoüéga  pedig  a  
legelbűvölöbb  bécsi  lánnyá  változik.  
Egyetlen  jel  az  újrakezdésre  és  már  
megint  ott  fekszik  dermedten  a  holt-
test  és  a  kísértet  szemei  még  poko-
lib  tűzzel  foszforeszkáLnak  a  nézők  
felé. 

Grillparzer  versei  gyönyörűek  ma  
is.  A  német  nyelv  minden  klasszikus  
szépségét  sugározzák,  a  darab  pedig  
lenyűgözően  érdekes.  Kis  malíciával  
klasszikus  rémdrámának  lehetne  ne-
vezni,  költői  .grand  gnignolnak.  En-
nek  ellenére  se  hat  pillanatig  sem  
naivnak.  Azt  hiszem,  ez  főleg  a  ren-
dezés  és  Stefan  Hlawa  grandiózus  

Í R T A :  B Ó K A Y  J Á N O S  
díszleteinek  az  érdeme.  Persze,  a  
BurgtheateT  színpadán  élvezet  ren-
dezni  és  díszletet  tervezni.  Ez  a  leg-
mélyebb  színpada  a  világnak  (mé-
lyebb,  mint  amilyen  széles),  úgy-
hogy  perspektívában  a  legművészibb  
hatásokat  is  ki  lehet  rajta  ho№li.  
Távolbavesző  utcasorok,  oszlopcsar-
nokok,  stb.  Óriási  sikere  volt  a  fő-
próbán  az  Ahnfraunák.  

Láttam  a  Burgtheaterban  az  újon-
nan  beállított  Borneo  és  Júliát  is.  
A  darabot  maga  Mütfel  igazgató  ren-
dezte.  Nagyszerű  előadás  volt  ez  is,  
ibár  meg  kell  vallanom,  hogy  a  kö-
zépkori  veronai  levegőt  kicsit  meg-
hamisították  a  modern  német  építé-
szeti  stílussal  kombinált  díszletek.  
A  két  főszerepet  itt  is  fiatalok  ját-
szották:  Gusti  Huber  és  Fred  
Liewehr.  Engem  különösen  Gusti  
Huber  játéka  érdekelt,  mert  hiszen  
ez  az  ezerszínű  fiatal  színésznő  van  
kiszemelve,  hogy  a  »Négy  asszonyt  
szeretek«  című  darabom  főszerepét  
Bécsben  eljátssza.  Persze  nehezen  
tudtam  megítélni  Júliában  modern  
vígjátéki  képességeit.  (Ez  volt  külön-
ben  Huber  kisasszony  első  klasszikus  
főszerepe.)  De  láttam  őt  egy  filmben  
is,  ahol  elragadó  volt.  Újra  leszögez-
tem  magamban,  amit  régesrégen  tu-
dok,  hogy  Bomeot  és  Júliát  teljes  
illúzióval  csak  egészen  fiatal  színé-
szekkel  lehet  játszatni.  Huber  és  
Liewehr  is  innen  vannak  a  húszon  
ötön.  De  az  előadás  fénypontja  két  
kipróbált  híres  színész  alakítása  volt:  
Hörbigeré,  aki  a  barátot  és  Betty  
asszonyé,  aki  a  dajkát  játszotta.  Ők  
igazíán  tökéletesek  voltak.  

Л  Deutsches  Volkstheaterben  is  
láttam  egy  ragyogó  fiatal  színésznőt:  
Valerie  Bückertnek  hívják.  Szépségé-
vel  és  Mczey-szerű  temperamentumá-
val  szinte  magával  ragadja  a  néző-
kel.  Az  б  játékát  se  néztem  egészen  
Önzetlenül.  Február  18-án  lesz  itt  a  
»Megvédtem  egy  asszonyt«  című  da-
rabom  bemutatója  és  a  tervek  szerint  
ő  fogja  játszani  Mezey  Mária  haj-
dani  szerepét.  A  darab,  amelyben  
láttam,  egy  nyolcvanéves bécsi írónak, 
Gustav  Davisnak  harminc-negyven  
évvel  ezelőtt  megírt  vígjátéka  volt,  
a  »Protektionskiind.«.  Ma  ez  a  darab  
a  legnagyobb  siker  Bécsben.  Negyven  
éve  ellenére  sem  hat  elavultnak;  sze-
líd;  bécsi  humorát  ma  jobban  élvezik,  
mint  valaha.  Érdekes,  hogy  a  szín-
házak  javarésze  olyan  darabokat  ját-
szik,  amelyek  a  millenniumi idők Bé-
csébe  varázsolják  vissza  a  hallgatót.  

A  Burgtheater  kamaraszínházának,  
az  Akademietheaternek  legnagyobb  
sikere  is  egy  ilyen  darab,  egy  ártat-
lanul  kedves  zenés  vígjáték:  a  »Bril-
lianten  aus  Wien«,  amelyben  az  én  
bécsi  »Ffeleség«-em,  Alma  Seidler  

játssza  a  főszerepet.  Négy  darabol  
játszanak  felváltva  az  Akademie-
theaterhen:  a  Die  sechste  Frau  című  
német  vígjátékot,  a  Brillianten  aus  
Wien-t,  Herczog  Ferenc  Kék  róká-
ját  és  a  Feleséget.  

Persze,  a  magam,  darabját  is  lát-
tam.  A  bécsi  kvartett:  Alma,  Seidler,  
Hilde  Wagenter,  Fred'  Hennings  és  
Bettac  méltó  párja  a  felejthetetlenül  
tökéletes  budapesti  Bajor  Gizi,  Lu-
kács  Margit,  Bajnai  Gábor,  Páger-
négyesnek.  Engem  különösen  Hilde  
WageneT  vibrálóan  érdekes  játéka  
ragadott  el.  

Bégi  hagyományból  elmentem  az  
Operába  is  (még  sohasem  voltain  
Bécsben  úgy,  hogy  legalábbis  egy-
szer  ne  lettem  volna  az  Operában).  
A  Parasztbecsületet,  meg  a  Bajazzót  
játszották.  Az  elsőt  remekül,  a  má-
sodikat  bizorJy  nem  éppen  jól.  De  itt  
minden  hibáért  kárpótolt  egy  fiatal  
baritonista,  akinek  még  a  nevét  se  
hallottam:  Georg  Mouthy.  Megrázó  
színészi  és  énekesi  tökéllyel  énekelte  
a  prologust.  Ez  az  öt  pere  mindenért  
kárpótolt.  Óriási  jövő  áll  ez  előtt  az  
egészen  fiatal,  még  Bécsben  is  alig  
ismert  énekes  előtt.  

De  bármilyen  rtagy  az  Opera  és  a  
komoly  prózai  színházak  sikere,  az  
uralkodó  műfaj,  amely  a  nagy  töme-
geket  vonzza,  ma  is  az  operett  Bécs-
ben.  A  színházaik  fele  с .erettet  ját-
szik,  vagyis  inkább  zenés  vígjátékot,  
édeskés  és  vidám  zenés  revüket  a  
régmúlt  időkből,  bécsi  udvarral,  Pra-
terral,  íiakkeressel,  csillogó  unifor-
misokkal  és  mélyen  dekoltált  udvari  
dámákkal.  Kedves,  igénytelen  mu-
zsika,  még  igénytelenebb  szöveg,  de  
egy-két  kacagtatóan  remek  komikus  
majduem  valamennyi  szinhá-ban,  
persze  wiennerisch  dialektus.  A  szín-
lapok  után  ítélve,  Eées  leggazdagabb  
embere  ma  kétségtelenül  a  tehetséges  
és  szerenesés  Balph  Benatzky.  aki-
nek  egész  sereg  régi  és  új  operett-
jét  és  zenés  vígjátéikát  játsszák.  

Láttam  próbát  is,  rendezőket  és  szí-
niészeket  munkaközben.  A  színészi  fe-
gyelem  és  művészi  alázatosság  irigy-
lésreméltóan  tökéletes.  

A  tolt  színházak  láttán,  megkér-
deztem  az  egyik  igazgatót:  

—  A  mozik  is  ilyen  jól  mennek?  
—  Azok  nem.  
—  Miért?  
—  Mert  ott  sötét  vau  —  felelte  

mosolyogva  az  igadgató.  
Bécs  ma  is  az,  ami  volt.  A  zene  

és  a  színház  nagyszerű  kultúrvárosa,  
amelyen  ott  ragyog  a  tradíció  elmúl-
hatatlan  fénye  és  amely  a  színpadi  
kultúra  egyik  legerősebb  bástyája  
egész  Európáivá®.  Bemek  színészek,  
rendezők  és  díszlettervezőik  és  meg-
értő  közönség,  melynek  életszükség-
lete  a  színház  s  amely  megértéssel  
és  szeretettel  kapcsolódik  bele  a  szín-
házak  munkájába,  mintegy  házi  ügy-
nek  tekintve  minden  bécsi  sikert.  A  
legalsóbb  néprétegben  is  megvan  az  
a  művészetek  iránti  szomj,  amely  a  
felsőbb  burzsoáziáit  is  gyötri.  És  mi-
lyen:  jóindulatú  és  milyen  hálás  ez  
a  közönség  színháznak,  színésznek  
egyaránt.  Ezt  a  közönséget  bizony  
kicsit  irigyelhetjük  Bécstől.  

Hilde  Wagener,  Alma  
Seidler,  Fred  Hen-
nings  és  Ulrich  Bet  
tac,  a  »Feleség«  négy  
főszereplője,  a  híres  
pesti  Bajor—Lakács—  
Rajnai—Páger-kvar-
tett  méltó  párja.. .  



Egy  szép  augusztusvégi  alkonyaton  
benyitottam  a  nevezetes  salzbu.gi  ká-
véházba.  A  következő  pillanatban  
vidám  csirip  к lést  иаИышт,  
valóságos  virágoskertet  pil-
lantottam  meg  egy  nagy  kerek  asztal  
körül.  Színpompás  »dirnülik«-ben  csupa  
csitri  könyökölt  a  márványlapra  és  
közbül  eaynéhány  kackiás  t un  a!em-
ber,  viharvert  tiroli  börnadrágban,  
fajdkakastollas  süveggel.  »A  Herr  
Professor  növendékei.'sc  —  magyarázta  
a  főpincér,  míg  én  káprázva,  gyö-
nyörködve  bámultam  ezt  a  színpom-
pás  élő  virágágyat,  melynek  közepén  
királynői  méltósággal  ült,  ugyancsak  
ingvállban,  hímzeit  alpesi  pruszlik-
ban  a  Nemzeti  S z  in  h á z  zen-
gő  en  fenséges  Gertrudis  a:  
H  e  11 y  e  y  Aranka.  Reinhardt  ta-
nár  úr  növer.dékhada,  amely  a  »Fest-
spielékt-re  is  követte  mesterét,  pajtás-
kodva  és  dédelgetve,  esipogva-csacsog-
va  és  egy  kicsit  —  bámulva  fonta  kö-
rül  eleven  rózscfüzérként  fenségesen  
komoly  alakját,  nemes  szabású  arcát  
és  ő  avpncéd  mosollyal,  egy  kis  ve-
lavkcliával,  de  sok-sok  vigasztaló  de-
rű/vei  nézte  őket...  De  ugyanezt  a  lát-
ványt  szép  magyar  májusokon  is  él-
vezheti  az,  akinek  sikerül  annyira  
meg!a  tani  »rangrejtettségét«,  hogy  
láthatatlanná  lesz  és  betekint  az  Or-
sz  'rns  fhrfntvfrésrcfi  Akadémia  tanter-
mébe,  ahol  együtt  láthatja  Hettyey  
Arankát  a  tanítványai  r  a  l.  
Nem  a  katedra  hide a  magasságából  
nad  elő*,  hanem  közelférkőzik  a  fiatal  
kedélyhez,  mcqkavaatnfía  a  lélek  tit-
kos  a'tóit  és  kivételes  értelmének,  
gyengéd  tapintatának  érintésére  zeng-
ve  szólalnak  meg  az  ifjú  lelkek-
Ahogyan  ö  tanítja  a  szinészpeilántát,  
ahogyan  dédelgeti  a  fantáziájuk  szí-
nes  sziromnyitogatásait,  abban  van  
valami  különös  varázs.  Miután  pedig  
sok  éve  annak,  hogy  művészeket  ne-
vel  és  a  fiatal  tehetség  kibontakozásá-
nak  tavaszi  csodái  évről  évre  meg-
ismétlődnek  az  ö  keze  alatt,  végre  
besorozták  Hettyey  Aran-
kát  is  valamelyik  fizetési  

0  s z  tál  y  b a  :  kinevezték.  Bizonyo-
san  bölcs  intézkedés,  hogy  e  ki-
nevezéssel  odaláncalták  ak  ad  é-
m  i n i  k  g  t  e.  dr  áj  áh  о  z.  nehogy  idő-
nap  előtt  kedvét  szegie  valami  és  ott-
hagyja  azt  a  helyet,  ahova  erőhata-
1 с  >  mal  is  vissza,  kell  őt.  tar-
tani  a  klasszikus  j  át  ékha-
0  vom  dny  és  a  nemes  magyar  
beszédstílus  folytonossága  
érde'-ében, 

Szinpadminkról  már  majdnem  kive-
szett  a  »nagy  stilusamelyről  éppen  
azok  beszéljek  lenéző  kézlegyintéssel,  
akik  azért  fitymálják,  mert  —  b el  ő-
1 ii k  h  « á  ну  z  i k.  Arról  az  emberáb-
rázoló  stílusról  van  szó,  amely  képes  
volt  hatalmas  lelH  erényeket,  óriási  
egyéniség-méreteket  és  a  szenvedély-
nek  vulkanikus  viharrá-ait  i"  r''  '  
a  nézővel,  mert  a  színész  teste-lel  ké-
vére  volt  ez.  A  megjelenés  külső  illú-
ziója,  a  kifejezés  ereje,  az  ábrázolás  
szuggesztiója  ilyen  lenyűgözően  
e  gyesül  t  Hettyey  Aranka  
művészetében,  ö  valóban  arra  
hivatott,  hogy  azt  a  tragikai  szerep-
teriVetet  foglalja  el,  amelyvek  egyike  
másik  parcellája  Jászai  Mari  ha-
lála  óta  gazdátlan.  A  nagy  
tragikai  stílust  minden  erő-
feszítéssel  életben  kell  tar-
tani.  :  nem  szabad  m e g  e  n  a e  d-
ni,  hogy  kivesszék  színpa-
dunk  ró  l.  Ért hetet'en.  hogy  akik  to-
vábbfutó  stafétái  ennek  a  
monumentális  magyar  szinmtek-sti-
lusoak,  —  nem  jutnak  szi<"""*"uf  
Tfettvey  Aranka,  egyenes  örököse  
és  elhivatottja  a  tragikai  szerepkör-
nek,  legalább  növendékeinek  
lelké  ben  iayekszik  ébren  tartani  
azt.  aminek  kialudni  a  maayar  nem-
zeti  színpadon  sa-lwem  szabad:  a  tra-
gédia  múzsájának  oltártüzét.  В.  I .  

Kis  figyelmet  kérek,  olvasó,  egyet-
len  mondat  erejéig:  a  Nemzeti  Szín-
ház  új  Tamási  darabja,  a  »Vitéz  lé-
lek«,  lángoló,  hasonlíthatatlan  szép-
ségű,  rendkívüli  mű:  csillagokból  
csórt'ó  színtiszta  költészet,  élő,  arany-
színű  vér  az  irodalom  úrvacsora-/,  ely-
héből.  Ez  reszkető  és  elragadtatott  
invocationk  Székelyország  magas  
fenyveseinek  e  ne/.éz  fenyőgyantától  
illatos  és  terhes  zsolozsmájáról,  amely  
egy  e-ersípú  orgona  mélyenzengő  
basszussípjain  és  felhőkből  csilingelő  
vékony  principáljain  zeng  tés  árad  a  
magyar  Nemzeti  Színház  felmagaszto-
sult  színpadáról...  

...Hogyan  is  kezeljük?...  
Egy  székely  parasztlegény,  haza-

kerülve  a  háborúból  (még  a  régiből),  
egész  otthonát,  kis  birtokát  romokban,  
feldiílva  és  elpusztulra  találja.  »Pé-
ter«-', en  erős,  —  »vitéz«  lélek  lakozik  
s  lobogó  hittel  és  acél  lélekkel  e'hatá-
rozza,  hogy  ami  pedig  elpusztult,  azt  
ő  újra  fogja  építem!  À  maga  erejéből,  
a  maga  hitével,  két  keze  munkájá-
val,  —  szíve  vérével,  agya  forróságá-
val...  Előli  ől,  alulról,  a  porból  akar  
elindulni  s  éppen  ezért  —  vásárol  egy  
szamarat,  mintegy  az  együgyűség  és  
igénytelenség  szimbólumaként,  hogy  
e  hátán  keresztet  viselő  szamár  segít-
ségével:  krisztusi  önfeláldozással  és  
türelemmel  építse  újjá  mindazt,  amit  
idő  és  sorscsapások  leromboltak.  Pé-
ter,  a  reformátor  tehát  porbahulló  és  
Isten  előtt  megalázkodó,  tisztult  idea-
lizmusában  és  törhetetlen  hitében  a  

semmiből  indul  el,  —  de  szeme  a  »min-
den«-en  csügg.  Nem  törőd  k  a  falu  le-
kicsinylésével,  gúnnyal,  gánccsal,  le-
nézéssel,  a  falusi  gyerekek  csúlondá-
ros  énekével  s  tekintetét  a  végső  cél  
vakító  fényébe  fúrva,  megy  megingat-
hatatlanul  a  maga  útján.  Mérhetetlen  
sok  akadály,  bonyodalom,  gáncs  és  
ellenkezés  árán,  az  cn-indulat  sor-
vasztó  és  emésztő  harci  tiizé  el  győz  
a  székely  legény  —  a  hátán  keresztet  
viselő  szamár  szimbólumának  jegyé-
ben.  Koldús-szegény  ez  a  néhány  szó-
nyi  lírai  tartalom-elmondás.  De  ami  
mögötte,  benne  és  felette  van,  az  egy  
erdőtűz  fényével  világító  költő-zseni-
nek  pazar,  hamisítatlan,  tűzvészszerű  
lángolása,  amelybe  belekáprázik  szív,  
lélek,  szem  és  fül  egyaránt...  A  földi,  
családi  boldogság  eszményi  cél-meg-
szcmélyesítő  leként  két  Icán unlak  sze-
repel:  egy  földi  és  egy  túlvilági  lényé,  
akik,  amint  ez  kiderül,  elképzelésben  
és  valóságban  tökéletesen  fedik  egy-
mást.  Ida  és  Boróka  egymásba  boru-
lása  és  eggyéválása  a  műben  a  legfob  
költői  trouvaille,  s  e  transzcendentális  
s  az  utolsó  percig  kiderítetlenül  ma-
radó  titoknak  oedipusi  útja  külön  
belső  lelki  és  lírai  tüneménye  ennek  
a  templomi  áhítatú,  gyönyörűséges  
színpadi  költeménynek.  Szándékosan  
nem  fedjük  fel  e  titkokat,  szándéko-
san  nem  szolgálunk  kritikai  tudósítás-
sal  és  magyarázattal,  mert  e  néhány  

SZÍVNEK,  LÉLEKNEK  TEMPLOM!  

T A M A S I  Á R O N  
Hettyey 



sorban  céltudatosan  felcsigázni  akar-
ván  a  közönség  érdeklődését,  azt  sze-
retnők,  ha  minden  ember,  aki  szín-
házba  jár,  és  szereti  az  igazán  tisztát  
es  szublimáltán  szépet,  —  személyes  
tapasztalatból  szerezné  meg  magának  
a  mi,  már  élvezett  gyönyörűségün-
ket...  A  nap  dalol,  az  égbenyúló  szé-
kely  fenyők  ereje  harsog  és  a  csilla-
gok  fénye  mosolyog  ebből  az  édes,  
szépséges,  a  forrásvíz  kristálytiszta-
sagával  gyöngyözve  buzogó  lelki  ital-
ból,  amely  megint  egyszer  fogadalcm-
tevésre  inspirálóan  józanít  ki  benün-
ket  minden  öncélú  írás  sivárságából  
és  lelkesít  fel  bűnbánatra  és  megté-
résre  ösztönzően  az  igazán  és  egyedül  
szép  és  tiszta  és  kendőzetlen  költészet  
imádatára... 

A  Nemzeti  Színház  előadásának  köz-
pontjában  a  fiatal  Apathy  Imre  zengő  
es  fénylő  alakítása  áll.  A  hittel  hívő  
és  hitében  legyűrhetetlen  székely  Pa-
raszVegény  színpadi  testéhen  egy  fia-
tal  őslény  örökéletű  erejében  ragyog,  
—  duzzad  я  föld  nedveinek  és  a  reá  
sütő  forró-hideg  nap  lángsugarainak  
tüzétől,  —  szinte  az  ingünkön  érezzük  
figurájának  ezer  ízét,  mint  a  fanyar-
furcsa  és  mézédes,  sár да húsú  naspo-
lyáét,  üdítő  és  egyedül  valóan  édes  ha-
tását  minden  pórusunkon  magunkba  
szíva.  Pazar  alakítás.  

Boróka  bájos  és  megható,  százszor-
szép  leányka  figuráját  Szeleczky  Zita  

GYÖNYÖRŰSÉGE  A  NEMZETIBEN 
alakítja,  tündén  és  andalítóan.  Végre  
egy  figura,  amelyben  erőt,  szenvedélyt  
és  akaratot  is  mutathat,  sőt  tüzet  is.  
amely  úgy  libben-lobban  porcellán-
makján,  mint  a  belé  öntött  és  meg-
gyújtott  grog  tetején  a  rum,  —  s  nem  
csak  a  limonádé  citromos  cukor-íze  
bújdokol  ereiben...  Lehotay  Árpád  
egy  terméskő-parasztot  faragott  ki  
magának  fejszével  és  megható  és  me-
leg  Gázon  és  Berki  Lili  öreg  puliszka  
ízes  székely  parasztpárja  is.  Hosszú  
Zoltán  egy  prófétai  figura  agyag  
barnán,  viharvert  és  sír-feketén  felel  
metes,  teljesen  újszerű  alak  megfor  
múlásával  válik  ki  az  együttesből,  
amelynek  egyik  vidám  színfoltja  a  kis j  
Vándor)/  Margit  pántlika-színesen  fu  
zsitus  szereplése  is.  Es  aranyosak  vol-
tak  a  székely-nadrágos,  hétmérföldes  
csizmás,  bumfordi,  kis  gyerekszerep  
lók  is.  

Külön  elismerő  megjegyzés  illeti  
Jaschik  Álmosné  több  területre  tagolt,  
a  gyantás  havasi  levegőt  tékozlóan  
árasztó,  hollywoodion  hü.  remek  dísz-
letei  is,  és  teljesen  felesleges  megje-
gyeznünk,  hogy  pályájuk  egyik  leg-
szebb  eredményeként  könyvelhetik  cl  
közös  rendezői  munkájukat:  Németh  
Antal  és  Pünkösti  Andor-

Felséges  este  volt!...  Boldogabban  
és  gazdagabban  távoztunk  a  színház-
ból,  mint  ahogy  oda  beléptünk.  

Szín  az  Andrássy-úti  füstös  művész-
kávéház.  idő  este.  tíz  óra.  Hunyady  
Sándor  megérkezik  zúzmarás  ázsiai  
bajszával,  szájában  szivarcsonk.  о  
szeme  csil'og,  a  tüdeje  zihál  és  azonnal  
taccs-kártyát  rendel,  ez  a  legújabb  
szenvedélye.  Kérjük,  hogy  mondjon  
valamit  új  darabjáról,  a  s>Két  ember-
öltödről.  Hallani  sem  akar  rólaí  

—  Először  is  egy  szó  sem  igaz  az  
egészből  — •  hogy  megírtam.  El  se  kezd-
tem.  Most-  gondolkozom  csak  az  első  
felvonáson.  De  igazán  nincs  még  dis-
kutábilis  állapotban  az  egész  ügy.  Ha  
majd  lesz  valami,  megmondom.  Arról  
van  szó...  hegy  van  egy  olyanfajta  
miliő,  mint  amilyen  az  tErdélyi  kas-
tély«  volt...  Valami  családi  ünnepség  
van  a  kastélyban...  S  a  vendégek  
között  van  egy  dáma...  Olyan  Dar-
vas  Lili  formájú  és  korú  hölgy...  
Vele  van  a  lánya...  tizenhét-tizennyolc  
éves  ifjú  hölgy,  aki  most  jött  haza  a  
svájci  intézetből...  S  ott  .van  a  vendé-
gek  között  egy  idősebb,  de  nagyon  jó-
vágású  úriember,  amolyan  Somlay  li-
pus,  azzal  meg  ott  a  fia,  egy  tizen-
nyolc  éves  kamasz.  A  fiú  beleszeret  —  
a  kislány  mamájába!  Okvetetlenkedik  
és  a  maga  kamasz  módján  kedveske-
dik  neki,  folyton  ott  lábatlankodik  kö-
rülötte  —  úgy,  hogy  a  mama  meg  is  
mondja  az  apjának:  »Nézze,  már  éppen  
szólni  p.kartam  magának  mondja  
meg  a  fiának,  hagyjon  nekem  békét.  
Nem  hagy  élni,  ne  haragudjék,  ez  egy-
általán  nem  túlságosan  kellemes  ne-
kem  ...  Egy  ilyen  gyerek  ...«  

Somlay  ránéz  a  dámára,  aztán  így  
szól: 

—  Nagyon  jó,  hogy  szólt,  mert  én  is  
éppen  meg  akartam  magának  mon-
dani,  hogy  maga  meg  mondja  meg  a  
lányánk,  hogy  —  különb  gavallért  ke-
ressen  magának,  mint  amilyen  én  va-
gyok  ...  Kis  cirmos.  Ha  egyedül  va-{  

gyünk  —  az  ölembe  ül...  Hát  tudja  
mit,  ez  meg  nekem  nem  túlzottan  kel-
lemes  ...  De  —  ami  a  fiamat  illeti,  ha  
jól  megnézem  magát:  igaza  van  a  kö-
lyöknek,  nagyon  snájdig  asszony  
maga,  hallja...  Van  a  fiúnak  szeme,  
meg  gusztusa  ...  

Most  jön  a  Hunyadyzmus;  —  mert  a  
dáma  sem  hagyja  magát  és  így  felel  

—  Tudja  mit,  én  meg  a  lányomnak  
adok  igazat:  ha  fehéredik  is  már  a  
bajusza  itt-ott,  de  azért  még  maga  
sem  utolsó  legény.  Nagyon  szívesen  
venném,  ha  maga  lenne  a  vöm...  
Tessék! 

...Ennyit  mondott  Hunyady.  ennél  
egy  szóval  sem  többet.  Így  indul  tehát  
az  új  Hunyady-darab  ..  •  megcsillog-
tatja,  hogy  a  tizennyolc  éves  fiú  el-
veszi  a  negyven  egynéhány  éves  ma-
mát  és  az  ötven  egynéhány  éves  apa  
elveszi  a  kis  tizenhét  éves  intézeti  
csemetét.  Az  egész  indítás  tiszta  
Hunyady-féle  ragyogó  szemfényvesztés.  
De  mindenesetre  nagyon  érdekes  ...  

ÚJ  D A R A B J A  



-.  • Emlékszem  a  bKalande.  Jiázifőpróbá-
jára,  ott  ültem  Márai  mellett  a  sötét  néző-
téren,  amint  izgatottan  figyelte  az  elő-
adást.  Pontosan  tudtam,  éreztem,  hogy  mi  
zajlik  a  lelkében  Mint  egy  megszeppent  
kisfiú,  úgy  ült  az  üres  nézőtéren  a  sápadt  
Márai,  soványan  és  szimpatikuson,  mintha  
magában  imát  morzsolt  volna:  »Jaj,  Iste-
nem,  ne  hagyj  el,  segíts  meg,  csak  most  u.  
egyszer  és  ígérem,  soha  többé.-.л  S  meleg  
lesz  a  szívem,  ha a feleségére  gondolok,  erre  
a  kedves,  karcsú  angyalra,  akire  átragadt  
férjének  idegessége  és  aki  riadt  őzike  szem  
mel,  kutatóan  nézett  a  szemembe  (ő  is  ál-
dozatul  esvén  annak  az  általános  pesti  hit-
nek,  hogy  az  öreg  és  csikorgó  Harun  al  
Hasidnak,  van  egy  hetedik  érzéke,  amely-
lyel  megérzi  a  színpadi  sikert,  vagy  bukást),  
kutatván,  hogij  a  »vén  róka«  mit  szól  fér-
jének  e  veszélyes  —  kalandjához,  amellyel  
az  író  autokratikus  elzárkózottságának  
elefántcsont-tornyából  kimerészkedett  a  
»színpadi  szerzőn  végtelen  és  veszélyes  pam-
páira,  amelyeken  annyi  'váratlan  és  vélet-
les  veszély  leselkedik  a  gyanútlan  vadászra:  
a  színész  szeszélye,  a  közönség  kiszámitha-

A  szerző  vadonatúj  jubileumi  szmokingjában  a  dráma  két  sarkszereplőjével,  a  pro-
fesszorral  (Kajnay)  és  bitvesével  (Tőkés)  

Öltőző-tdill.  Jávor  villámviziten  Makay-
nál,  —  mint  vendég  a  díványon  Németh  

Antatné  Peéry  Piri  

tatlan  magatartása,  de  egy  lámpa,  vagy  egy  
csengő  hibás  működése  is..,  A  színpadi  írás  
nemes  mondanivalója,  lüktető,  élettől  és  vér-
től  gazdag  értelme,  a  dialógusok  szinte  
meghökkentő  és  technikailag  egyenesen  vár  
rallan  érettsége  és  dinamikája  akkor  már  
régen  megejtette  lelkemben  a  népszavazást  
s  kijegecesítették  egyéni  verdiktemet:  ez  a  
darab  siker  lesz.  Megfogtam  a  párjáért  re-
megő  kedves,  okos,  finom  asszony  kezét,  
megsimogattam  s  orcátlan  szenvtelenséggel  
ezt  mondtam  neki:  »  száz  előadás.*  

S  hozzátettem:  »Minimum!«  
—  Jajhí  —  fröccsent  ki  az  asszonykából  

a  »WunschtraunH-geizirja...  Mosolyogtam.  
En  már  regen  tudiam  és  tudom  azi,  hogy  
nem  olyan  utolsó  komisz  banda  ez  a  sonat  
szidott,  sokszor  megnemértett,  pesti  közön-
ség.  Nem  igaz  az,  hogy  csak  az  olcsó,  
vásári  portéhát  szereti  es  segíti  sikerre,  
hiszen  nem  hiába  történik  az  meg  únos-
úntalan,  hogy  remekmüveket  éppen  ez  a  
pesti  publikum  repít  világgá  és  álbáhvá-
nyokat,  vagy  tetszetős  féi cmüveket  ugyanez  
a  pesci  közönség  penderít  úgy  szájon,  hogy  
a  csúfos  bukás  ájuiásába  zuhan.  Persze,  
egy  kis  számítás  is  volt  a  prognózisomban:  
Mái ai  végtelenül  rokonszenves  írói  priusza.  
Márai  tiszta  író  és  tiszta  ember  és  a  kö-
zönséget  lehet  butítani,  lehet  vakítani,  de  
egészséges  érzékét  semmiféle  propagandá-
val  és  célzatos  narkózissal  nem  lehet  vég-
leg  eltompítani:  mindig  érzi,  hogy  ki  mit  
ér,  kitől  mit  várhat.  S  ahogy  én  éreztem,  
tudtam,  hogy  érzi  más  is,  hogy  ez  a  Márai  
pedig  valaki  más.  Nem  gyáriparos,  nem  
vásári  kókler,  nem  pretoiiánus  és  nem  
svindler.  Író,  művész  és  ember,  —  aki  meg  
nem  alkuszik,  aki  eszményeit  nem  adja  el  
—  akit  tehát  szeretni  kell.  Ez  

.is  így  az  egész  titok!  így  ke-
rültek  a  hii áetö-oszlopokra  az  
ötvenes,  majd  a  százas  plaká-
tok,  innét  kerülnek  majd  az  
oszlopokra  a  százölvenes  és  
kétszázas,  majd  Isten  tudja  há-
nyas  plakátok  a  jövőben,  falán  
tényleg  —  az  ötszázas  előadást  
hirdető  plakátok  is,  amelyet  
Jávor  Pali  ragasztott  össze  
régi  plakátokból  az  öltözőjé-
ben  jubileumi  meglepetésnek  a  
szerző  számára  —  aki  a  száza-
dik  előadáson  ugyanolyan  
tiyuszi-remegéssel  és  ugyan-
olyan  sápadt-boldogtalanul  im-
bolygott  az  öltözőfolyosókon,  
mint  a  premier  előtt  és  meg-
győződésem,  hogy  még  mindig  
nem  hitte  el  és  nem  hiszi  ma  
sem,  hogy  ez  a  »Kaland«  most  
már  végérvényesen  sikerült,  
azt  képzeli  magában,  hogy  
»á,  biztosan  nem  igaz  
az  egész  dolog,  valami  
g  о no  s z  d z sin  incselke-

A  tréfacsináló  Jávor  Pali  az  általa  fabri-
kált  »link«  plakáttal,  amelyen  már  kétszáz-
ötventől  ötszázig  hirdetik  a  »Kaland«-ot.  
Hóna  alatt  az  ajándékba  kapott  mahagóni-

ládika  a  francia  borokkal  
(Cseber  felv.)  

d i к  velem,  ki  fog  derülni,  hogy  
ezután  lesz  még  csak  a  premier  
és  a  darab  rettentően  meg  fog  
bukni...« 

* 
...  JAbujjhegyen  lépegetek  az  előcsarnok-

ban,  a  piros  katufrékos  jegyszedők  a  csen-
des  félhomályban  nyugalmasan  bóbiskol-
nak  a  karosszékekben,  csillog  a  büffé  gusz-
tusos  terített  asztala  és  a  fekete  klott-
egyenruhás,  fehér  kötényes  elárusító  kis-
asszony  kedvtelve  nézegeti  a  sok  finom  
csemegét,  amely  várja  a  szünet  kitóduló  
publikumát,  —  amely  odabent  áhítatos  
csendben  hallgatja  Móráit.  

—  Jól  megy  maguknak  —  mondom  neki  
mosolyogva. 

A  kislány  fejest  ugrik  a  nyilatkozatba:  
—  Hál  Istennek,  lekopogom,  szerkesztő  úr.  

Hát  hogy  itt  mi  van  a  jegyekért  napról-
papra,  arról  jobb  nem  is  beszélni.  Tessék  
csak  megkérdezni  a  pénztárt.  Mese,  kérem,  
szerkesztő  úr,  mese  ...  

Finom,  szimpatikus  úrihölgy  ül  a  kasz-
szában,  ár.  Laczkó  Józsefné,  éppen  most  
szedi  rendbe  a  bankjegyeket,  szortírozza  az  
aprópénzt. 

—  Mondhatom,  még  egyetlenegy  dara-
bunk  nem  ment  így,  mint  ez.  Legalábbis  
egy  sem  indult  úgy,  mint  a  »Kaland«.  Mert  
az  első  pillanattól  kezdve  napról-napra  a  
végletekig  »ausverkauft«  házakkal  megy.  
Már  vasárnap  elfogynak  egész  hétre  előre  
az  olcsó  jegyek  s  hogy  azokkal  engem  mit  
gyilkolnak  egész  héten,  arról  ne  is  tessék  
kérdezni.  Itt  állnak,  szerkesztő  úr,  vasár-
nap  délelőtt  hosszú  sorban  és  viszik  el  az  
egész  jegytömeget  egyetlen  délelőtt.  Bol-
dogok  is  vagyunk  valamennyien  

* 
Bemegyek  az  öltözőkbe  ...Az  öltözők  bi-

rodalmának  lelke,  mosolya  és  fő  viccfabri-
kátora  Jávor  Pál.  Félórás  szünete  van,  
sorba  járja  hát  az  öltözőket  és  mindenkit  
francia  borokkal  kínál:  hautesauternel  és  
Pommard-ral.  mert  a  gavallér  Márai  a  ju-
bileumi  előadásra  meglepte  öt  egy  maha-
góni  ládácskányi  francia  butéliás  bor-gyüj-
teménnyel.  Vele  látogatunk  he  később  Ma-
kay  Margit  öltözőjébe  is,  aki  a  jubileumi  
előadás  bankettjére  készül  s  vadonatúj  
kék  estélyiruhájában  páváskodik  a  tükre  
előtt  és  izgatottan  kérdi,  hogy  nem  túl  
»bögyös-e«  a  szabása  ...  Majd  Tőkés  An-
nához  lépünk  be,  aki  lelke.vesztetten  ábrán-
dozik  a  tükör  előtt  és  Oféliaként  vetve  ránk  
éjbarna  tekintetét,  áradozik  a  darabról  és  
a  sikerről...  —  Távozunk  a  jubileumi  mű-
tanrendöri  bejárás  színhelyéről.  Az  átöltö-
zöfélben  leledző,  lenge  fehér  magyarban  
díszelgő  Rajnay  Gábortól  útközben  búcsú-
zunk,  harsány  boldogsággal  köszöni  meg  
gratulációnkat  és  magabiztosan  figyelmez-
tet,  hogy  majd  a  kétszázas  jubileumra  is  
okvetlenül  jöjjünk  el...  

Megígértük. 



VILLÁMLEXIKON  A  BAUMGARTEN-DÍJASOKRÓL  
A  magyar  irodalmi  élet  évről-évre  megújuló  ünnepi  

j eseménye  а  В au  m g a r t en-dijak  kiosztása.  Mint  isme-
! rétes,  a  klasszikussá  vált  magyar  irodalmi  alapítvány  fel-
li ételei  között  szerepel,  hogy  az  író  semmiféle  párt,  vallás,  
1 vagy  politikai  áramlat  javára,  vagy  rovására  nem  lehet  
I elfogult,  a  legszebb,  legnemesebb  értelemben  vett  emberi  
eszményeket,  kell  szolgálnia.  Az  1911.  évi  díjakat  három  
költő,  egy  irodalomtörténész  és  egy  regényíró  kapta.  Az  
arányszám  beszédesen  tanúsítja,  hogy  ma is a költők  azok,  
akik  le g féltékeny  ebben  őrködnek  a  szellem  tisztaságán.  

J A  mindennapi  élettel,  politikával  jobban  érintkező  mű-
fajok  ezen  a  ponton  kedvezőtlenebb  helyzetbe  kerülnek.  
A  Baumgarten-díj  így  messze  túlnő  a. napi  irodalmi  ese-
mények,  vagy  akár  a  kisebb  irodalmi  díjak  jelentőségén  
is és  az  európai  mértékkel  mért  teremtő  magyar  irodalom,  
nagyértékű  dokumentumává  lett.  TOMPA  LÁSZLÓ  

Székelyudvarhelyen  lakik. Kez-
dettől  az  Erdélyi  Szépmíves  Céh  
tagja,  visszavonult.  zárkózott  
életet  él,  meglehetősen,  borongós  
természetű,  pesszimista.  Életével  
in  dokumentálni  -  akarja  költé-
szetét,  Hosszan  hallgatott  és  
meglehetős  rapszodikusan  bo-
esátja  ki  muukáit.  Ameddig  Re-
ményik.  a  kisebbségi  sorban  is  
meg  tudta  tartani  derűjét  és  
optimizmusát,  ő  komor,  éles,  ece-
tes  pesszimizmusba  süllyedt.  A  
legutóbbi  időkig  is  nagyon  rit-
kán  jött  be  Kolozsvárra.  Versei  
a  »Helikon«-ban  jelentek  meg,  
később  a  »Brassói  Lapok«-ban.  
Székelyudvarhelyen  van  egy  kis  
családi  birtoka.  Egy  lánya  és  
két  íia  él,  egyik  szintén  újság-
író,  a  másik  a  Nemzeti  Színház  
dramaturgja. 

REMENYIK  SÁNDOR  

A  Baumgartcn-díjat  mintegy  
egész  költői  pályafutásának  eJ-
ismerésekióppen  kapta.  A  bi-
zottság  jelentésében  meg  is  em-
líti,  hogy  különös  tekintettel  van  
a  román  megszállás  első  idejé-
ben  tanúsított  magatartására,  
amellyel  a  kisebbségi  sorban  
élő  magyaroknak  erőt,  bizalmat  
és  hitet  jelentett.  Az  erdélyi  ki-
sebbségi  élet  legismertebb  alak-
ja  volt.  Irredenta  verseit  Vég-
vári  néven  írta.  Most  ötven-
éves.  Utolsó  kötete  a  »Hornon  
virág«,  a  nemes,  férfias  líra  leg-
szebb  alkotásai  közül  való.  A  
Baumgarten-alapítványból  4000  
pengőt  kapott.  KÁLLAY  ERNŐ  

Művészeti  író.  Hosszú  ideig  
Németországban,  a  Berlini  Ma-
gyar  Iskolának  volt  az  igazga-
tója.  Tanulmányai  a  nagy  né-
met  művészeti  folyóiratokban  
jelentek  meg  s  különösen  művé-
szeti  körűkben  keltettek  nagy  
feltűnést.  Jelenleg  a  »Pesjer  
Lloyd«  művészeti  kritikusa.  Az  
»Ars  Hungarica«  könyvsorozat-
ban  kötete  jelent  meg,  jelenleg  
Mednyáinszky-életrajzon  dolgo-
zik.  Gyakran  ír  a  »Magyar  mű-
vészetébe  s  cikkei  eseményt  je-
lentenek  művészeti  életünkben.  
Kettőezer  pengőt  kapott.  

RÉTI  ISTVÁN  

A  másik  »négyezres«.  Művé-
szeti  író,  a  Képzőművészeti  Fő-
iskola  rektora  volt.  Az  utolsó  
évtizedben  talán  kevesebbet  írt.  
tanulmányainak  nagyrésze  a  
korábbi  évekre  esik.  írásai  meg 
jelentek  a  Főiskola  évkönyvei-
ben  és  a  »Magyar  művészeti-
ben.  Sajtó  alatt  van  »Nagybá-
uya  és  festőiskolájának  törté-
nete«  című  kötete.  A  díjkiosztó  
bizottság  figyelemmel  volt  az  
alapító  oklevél  egyik  pontjára,  
mely  szerint  kivételesen  meg  
nem  jelent  müvek  is  latba  es-
nek  a  díj  odaítélésekor  s  ké-
szülő  nagyértékü  müvének  ju-
talmazásaképpen  utalta  ki  a  
díjat. KOLOZSVÁRI  GRANDPIERRE  

EMIL 

Apja  nagy  szerepet  játszott  
Erdély  közigazgatási  életében.  
Sokáig  kormánybiztosa  volt  Er-
délynek.  Ebből  kifolyólag  az  író-
nak  kiterjedt  baráti  köre  van  
Kolozsvárott.  Ezért  is  vette  fel  
a. Kolozsvári  előnevet,  mert  min  
dig  erdélyinek  és  kolozsvárinak  
vallotta,  magát.  Első  regénye,  a  
»Rosta«,  az  Erdélyi  Szépmíves  
Céh  kiadásában  jelent  meg.  Most  
Pesten  lakik,  egy  állami  intézei  
tisztviselője.  Elegáns  budai  le-
génylakást  tart  és  nagyon  büszke  
arra,  hogy  finom  ízléssel  beren-
dezett  lakását  saját  keresetéből  
szerezte.  Az  olasz  és  román  iro-
dalmakban  járatos,  ebből  a  
tárgykörből  több  nagyjelentő-
ségű  tanulmánya  jelent  meg.  
Februárban  új  regénye  jelenik  
meg  s  egy  vígjátékon  dolgozik.  
Életvidám, esupa  kedv, csupa  erő.  

KEREPSENYI  DEZSŐ  

Gimnáziumi  tanár  a  Gyakorló  
Főgimnáziumban,  a  »Protestáns  
szemle«  szerkesztője.  Elismert  
nagytudású  irodalomtörténész.  
Tanulmányai  a  modern  és  régi  
magyar  irodalom  értékelésében  
és  átértékelésében  nagyjelentő-
ségű  adalékok.  Legutóbb  Köl-
cseyről  írt  tanulmánya,  mely  
ebben  a  nemben  egyedülállóan  
alapos  és  újszerű  munka,  ara-
tott  nagy  sikert.  Fiatal  ember,  
alig  negyvenéves.  A  háromezer-
I engős  díjat  kapta.  TAKATS  GYULA  

Gimnáziumi  tanár  Kaposvá-
rott.  Eddig  három  verskötete  
jelent  meg,  »A  rab«,  »Kakuk  a  
hegyen«,  »Május«.  Egészen  fiatal,  
alig  harmincéves.  Tipikusan  du-
nántúli  lírikus.  A  táj  és  a  min-
dennapi  élet,  a  hétköznapok  
színei  és  gondolatai  kötik  le.  
Legközismertebbek  balatoni  ver-
sei.  Visszavonultan  él  Somogy-
ban,  egyelőre  —  mint  mondja  —  
nem  törekszik,  mint  sokan,  a  
központ,  Budapest  felé.  A  posta  
megtalálja  őt  is,  a  szerkesztősé-
geket  is;  a  lényeges,  hogy  a  szé-
pet  és  igazat  találja  meg  a  költő.  
A  jövő  hét  elején  hozza  ki  a  
Bolyai  Akadémia  »Családfa  he-
lyett«  című  negyedik  kötetét.  



Nagy  öröme  van  a  főméltóságú  kormányzói  család-
nak  s  nagy  az  öröme  ennélfogva  a  velük  bánatban,  
örömben,  jóban,  rosszban  egy  és  elválaszthatatlan  ma-
gyar  nemzetnek  is:  Horthy  Istvánnak,  a  kormányzói  pár  
elsőszülött  fiának  és  szépséges  ifjú  hitvesének,  Edels-
fhei'm-Gyulai  Ilona  grófnőinek  kisfia  született.  A  kisfiú  
koromfekete  hajú,  gyönyörű  kis  csöppség,  makk-egész-
séges,  súlya  három  és  félkiló  és  édesanyjával  együtt  
remekül  érzi  magát.  A  Siesta  szanatórium  27.,  28.  29.  
számú  szobáit  foglalták  le  Horthy  Istvánné  számára.  



(A  faáram  szoba  közül  az  egyikben  Eldelsfaeim-Gyulai  
Lipótné  grófné  tartózkodik  állandóan,  a  másik  szoba,  
amely  tele  van  virágokkal,  a  vendégek  és  látogatók  foga-
dására  szolgál.  A  gratuláló  táviratok  és  virágküldemé-
nyek  özöne  ömlik  kora  reggeltől  késő  estig  a  budai  sza-
natóriumba,  amelynek  elsőemeleti  szülészeti  osztályán  
naponta  többször  is  megjelenik  a  Kormányzó  úr  és  fő-
méltóságú  hitvese,  hogy  kis  unokájuk  és  menyük  hogy-
léte  iránt  érdeklődjenek.  Az  első  Horthy  fiú-unokát  
István  névre  fogják  keresztelni.  



A  „ D A N K Ó  P I S T A " - F I L M  Á L D O M Á S A . . .  

Nagy  áldomást  rendeztek  a  szereplők  a  kétszázadik  magyar  
film,  a  x-Dankó  Pista«  bemutatója  után.  Ott  volt  mindenki,  aki-
nek  a  filmhez  fikarcnyi  köze  is  yolt,  színészek,  houoratiorok,  
mogulok  és  mandarinok,  kis  és  nagy  csillagok,  egyszóval  az  
egész  Hunnia-spereputty«.  Emelkedett  hangulatban  ünnepelték  
a  hölgyek  és  urak  a  magyar  filmgyártás  nagy  eseményét,  folyt  
a  pezsgő,  búzta  a  cigány,  s  még  a  kései  hajnal  is  együtt  találta  
a  résztvevőket  az  ünneplő  bankett-asztal  mellett. . .  

Simor  mosolyog,  Kiss  Feri  pláne  mosolyog,  Jávor  Is  somolyog,  
Lukács  Margit  is  mosolyog,  —  mindenki  mosolygott,  nincs  

tovább... 

Kiss  Ferenc  kamarai  elnök,  
Nagy  Sándor,  a  Hunnia  és  Tö-
rey  Zoltán  kormányfőtanácsos  
a  Magyar  Filmiroda  igazgatói  
koccintanak  az  egyik  macska-
asztalnál  Beleznay  Katalinnal,  
mint  vendéggel  és  Simor  Er-

zsivel,  miut  primadonnával  

A  bankett  előkelő  vendége:  
ifjabb  vitéz  Nagybányai  Hor-
thy  Miklós  rendien iill  követ és 
meghatalmazott  miniszter,  Ma-
gyarország  brazíliai  követe  

Tolnay  Klárival  

Ez  az  elárvult  úri-
ember  a  híres  erdélyi  
székely  viccmester:  
Tompa  »Pufi«.  Nagy  
szerepe  van  a  film-

ben 

Por ró  a  hangulat,  a  
filmesek  népszerű  és  
közszeretetnek  örven-
dő  Wlasslts  bárója  
megtáncoltatja  Simor  

Erzsit... 

Simor  a  fülébe  éne-
kel  a  konknrrens ven-

dég-prlmadonnának, 
Szelcczky  Zitának.  
Pcrtls  Pali  meg  húz  
Simornak  a  fülébe...  

Simor  Erzsi  és  Lukács  Margit  
egymással  koccintanak  az esté-

lyen 

E  héten  egyetlen  bemutató  volt  eddig,  mégpedig  Colin  Ross  
skótszármazású  utazó  és  földrajztudós,  

AZ  ÚJ  AZSIA  
című  riportfilm-sorozatáé.  Colin  Ross  két  évig  készítette  TávoL  
keleten  ezt  a  filmet,  mely  a  most  ott  vajúdó  és  kialakulásban  
lévő  új  világrendszernek  adja  meg  a  tükörképét.  Sziám,  Korea,  
Japán,  Kína  remek  felvételei,  Japán  mesepalotái,  templomok,  
színpompás  vallási  ünnepségek  vonultak  el  szemünk  előtt,  
amelyek  —  különösen  az  utóbbiak  —  szokatlanok  szemünknek,  
tie  tagadhatatlanul  lenyügözőek,  gyönyörűek.  A  tanuló  ifjúság-
nak  is  nagyon  ajánlanám  ezeket  az  előadásokat,  gyarapítaná  
úgy  földrajzi,  mint  általános  műveltségi  ismereteiket.  Ennek  
a  film  kritikának  annál  nagyobb  örömmel  tettem  eleget,  
mert  magam  is  voltam  valaha  utazó  riporter  és  ha  lehetne,  
az  újságírásnak  ezt  az  ágát  gyakorolnám  legszívesebben  ma  
is.  be,  sajnos  nem  lehet  utazni,  így  hálásnak  kell  lennünk,  
ha  akad  valaki,  aki  ennyire  hiteles,  érdekes,  szemléltető  útle-
írásokkal  gyarapítja  tudásszomjunkat,  mint  ez  a  markánsarcú,  
sok  viszontagságon  átment,  most  Münchenben  élő  tudós.  

A  múltkor  megígértem,  hogy  visszatérek  még  az  
EGY  CSÓK  ÊS  MÁS  SEMMI  

filmoperettre.  Nem  szoktam  még  hozzá  a  szerkesztőségek  
munkairamához,  a  küldönc  úgyszólván  a  gépből  vitte  ki  azt  a  
pársoros  beszámolót,  amit  az  egy  napon  lezajlott  három  bemu-
tató  utáni  vad  hajszában  összetákolnom  kellett.  Egyszerűen  
közöltem  tehát  a  felmentő  ítéletet,  az  indokolást  pedig  erre  a  
hétre  hagytam.  Az  >Egy  csók  és  más  semmi«,  jó,  kedves,  fele-
lőtlenül,  söt  felhőtlenül  vidám  mese.  Sok  következetesen  végig-
vitt  ötlettel,  amelyek  között  legjobb  a  történeten  végigvonuló  
csokor-játék.  Jávor  Pál,  eltekintve  a  már  szinte  uniformizált  
vékony  amorozó-bajuszkától,  —  ezúttal  is  kitűnő.  Rám,  aki  
immár  közismerten  és  letagadhatatlanul  többszörös  nagymama  
vagyok,  ez  a  stráf-bajusz  sohasem  tett  különösebb  hatást,  de  
nagy  a  gyanúm,  hogy  a  fiatalabb  liclgy-nemzedék  sem  lelke-
sedik  érte  minden  esetben.  Ez  a  bajusz  tudniillik  azt  jelképezi,  
hogy  nem  a  szerző  által  elképzelt  fiatalemberhez  lesz  szeren-
csenk,  hanem  »Jávorhoz«,  a  bakfisok  és  a  fiatal  szívek  álmá-
hoz.  De  szívesen  el  kell  ismernem,  hogy  nagyon  mulatságos  és  
rokonszenves  Don  Juan  volt  ebben  az  uniformizált  formájában  
'/.",  Tolnay  Klári  szép,  finom  és  decens  jelenség,  mint  minden  
filmjében  és  minden  darabban.  Nála  soha  nincsenek  játékbeli  

,a  szerző,  aki  rábízta  a  főszerepet,  nyugodtan  alhat.  
lUtuno  kabinet-alakítás  a  nagy  Sáiossy  Andoré;  Berczy  Géza  
parperces  jelenete  pedig  a  legjobb  vigszinházi  iskolára  vall.  
Az  is  tetszett,  hogy  a  számok  szinte  a  helyzetekből  ugranak  
ki,  összefolynak  a  cselekménnyel,  anélkül,  hogy  megállí-
tanak  azt.  

A  kétszázadik  magyar  film,  a  
DANKÓ  PISTA  

díszbemutatója  örökké  emlékezetes  lesz  számomra.  Körülbelül  a  
film  közepetáján  értesítés  jött,  hogy  siessek  haza.  Csak  az  
autóban  tudtam  meg,  hogy  mozikritikusi  mivct.tomat  egyelőre  
fel  kell  cserélnem  lényegesen  nagyobb  gondot,  szakértelmet  és  
szeretetet  igénylő  szerepkörrel.  Mindenesetre  szerencsés  ómen  
vek  tartom,  hogy  bár  etekintetben  a  családi  tanács  már  
régebben  döntött,  a  kis  Jövevényt,  aki  miatt  ott  kellet  hagy-
nom  az  előadást,  ugyancsak  Istvánnak  hívják,  mint  az  új  
magyar  hangosfilm  nótáslelkű,  regényes  életű  hősét.  Azóta  
egyszer  másfélórás  szabadságot  kértem  a  kis  Istvántól  és  újra  
megnéztem  a  filmet.  Mégpedig  nagy  örömmel,  mert  már  az  
első  alkalommal  is  konstatáltam,  hogy  nem  érdemtelenül  leit  
a  szépen  fejlődő  magyar  filmgyártás  egyik  mérföldköve  ez  a  film.  
Ez  nemcsak  a  Nagymihály  Sándor  regényéből  készített  rokon-
szenves  téma  érdeme,  hanem  Kalmár  László  rendezőé  és  
Eiben  Istváné,  akinek  a  filmen  fényképezési  technikája  a  
magyar  filmben  teljesen  újszerű  és  ha  egy  külföldi  film  vau  
ilyen  tökéletesen  fényképezve,  az  általános  beszéd  tárgyát  
képezi.  Sok  ízléssel  és  az  olcsó  hatások  szándékainak  elkerülé-
sével  van  fölépítve  a  mese.  Főként  annak  örültem,  hogy  végre  
egy  magyar  film,  ahol  indokolt  a  cigányzene  és  mégsem  
élnek  vele  vissza.  Beszélnem  kell  Jávor  Pálról,  akit  talán  még  
sohasem  láttam  ennyire  komoly,  jó  színésznek,  Űgylátszik  a  
jó  szerep  váltja  ki  hivatott  színészből  is  az  igazi  képességeket.  
A  két  női  főszereplő  közül  Simor  Erzsi  hollywoodi  szépségé-
vel,  Lukács  Margit  pedig  pompás  játékával  érdemelte  ki  a  
rendező  választását.  A  sok  jó  epizódfigura  között  nekem  
Rózsahegyi  Kálmán  alakítása  tetszett  a  legjobban.  A  felvételek  
szépsége  teljes  harmóniában  áll  az  egész  produkciót  jellemző  
gonddal.  Még  egy  mondat  a  film  forgatókönyvéről:  nincs  
benne  egy  fölösleges  szó  sem,  minden  mondat  a  helyén,  minden  
ötlet  sistereg,  szellem  van  benne  és  líra:  írói  meggyőződés  
fűti  át.  Nem  hiába  nyerte  a  lillafüredi  filmhéten  az  első  dijat.  

Balogh  László  a  Magyar  Film-
bízottság  szépen  dekorált  fő-
titkára  ifj.  Horthy  Miklóssal  
beszélget  a  vacsorán.  Szalon-
tay  Kiss  Miklós,  a  film  produ-
cere  nagyon  figyeli  őket...  





TOLNAY KLÁRI=JANINE  DARCEY  
RÓZSAHEGYI  KÁLMÁN=LARQUEY  

Az  elmúlt  héten  kétszer  is  meg-
nézhettük  az  Operaházban  Mozart  
bío-и jus  zenei  víg játé/iát,  amely  ma-
gyarul  a  nehezen  ragozható  »Szök-
tetés  a  szerátybóU  címet  viseli,  Al-  Piltti  Ltat  
kaimat  auolt  rá  egy  kedves  finn  
énekművésznő,  Piltti  Lea  vendégszereplése.  Elbűvölő  szépség  
árad  ebből  a  darabból,  az  embert  fölüdíti,  mint  egy  ital  friss,  
tiszta  viz.  Micsoda  öiök  forrásból  ered!  Epp  most  olvasok  egy  
alapos  német  könyvet  Beethoven  ifjúságáról.  Van  benne  egy  
adat,  hogy  kerek  százötven  éve,  1790-ben  a  Szöktetést.  játszották  
a  bonni  színházban.  A  fiatal  Beethoven  az  udvari  színház  
brácsistája  volt  akkor.  Naivitás  ide,  naivitás  oda  —  olyanféle  
érzés  ez,  mint  mikor  nyári  estén  a  holdat  nézi  az  ember  és  
arra  gondol;  sokszáz  mérföldnyire  innét,  ugyanebben  a  pilla-
natban,  ugyanezt  a  holdat  tátja  valaki.  •.  Beethoven  és  о  száz-
ötven  év  előtti  bécsi  publikum  ugyanúgy  derült  s  olvadozott  
Mozart  zenéjétől,  mint  mi  most,  itt  Budapesten.  Itt  az  egykorú  
kritika:  »A  darab  nagyon  tetszett!...  Spitzeter  úr  remekül  ját-
szotta  és  éneke.lte  Ozminl.  Az  akaszlófa-áriában  olyan  erősen  
tűzbejött,  hogy  a  hallgatóságot  egészen  elragadta  és  hatalmas  
tapsvihart  váltott  ki*.  

Ebbe  a  mondatba  nyugodtan  be  lehet  helyettesíteni  Kóréh  
Endre  nevét.  Ö  az  új  magyar  Ozmin,  s  a  behemót  török  háremőr  
aranyos  szerepét,  mintha  az  ő  kecsesen  testes  alakjóra,  dörgö-
dörmögő  basszusára  öntötték  volna•  Olyan  kitűnő  elődök  után  
is,  mint  Venczelt,  Kálmán,  Székely  Mihály,  meglep  őshunt  órává!,  
szinte  eszköztelen  eszközeivel  ez  a  remekbe  sikerült  alakítás.  

Piltti  művésznő  is  nagyon  tetszett.  A  bécsi  opera  új  koloratur-
primadonnája  filigrán  alakjával,  kámea-szerű  arcocskájával,  
kissé  japános  metszésű  porcel-ánkék  szemével  nagyon  megnyerő  
jelenség.  Főként  pedig  kitűnően  iskolázott  énekesnő.  Ha  még  
drámai  vérmérséklet  is  lakozna  benne  —  aminek  a  nagy  áriában  
némi  híját  éreztük  —  tökéletes  Constanza  lenne.  Viszont  tökéle-
tes  Belmonte  volt  Pataky  Kálmán,  akinek  gyönyörű  lirai  tenorja  
a  magyar  bel-canto  eszményét  testesíti  meg.  Két  tehetséges  
fiatalunk:  Szabó  Ilonka  és  Sárdy  János  ügyesen  egészítette  ki  
a  y>Szöktetés«  játszó  együttesét.  

Lányi  Viktor  

Z E N E D É L Ü T Á N  A  HUBAY-PALOTÁBAN  
A  Hnbay-palota  vasárnap  délután  ismét  megtelt  a  budapesti  

társaság  eloKelősége-ive-l  a  hubay  Jenő  Társaság  hangversenyére.  
A  vendégeket  a  t'aburkoXatú  lépcsőházban  az  aranyos  titkárnő,  
Stezzel  Irma  kisasszony  fogadta.  Hubay  Jenöué  Czebrián  lióza  
grófnő  értékes  szőnyegekkel,  pazar  csillárokkal  díszített  hall  
lépcsőjénél  állott  és  menye,  Hubay  Andorné  társaságában  fogadta  
a  vendégeket.  Az  érkezőknek,  fripöcz  Jonőnének,  if jabb  báró  
Wlassich  Gyulának,  gróf  Révay  Simonnénak,  Kállay  Miklósnak,  
Tóth  Lászlónknak,  Waidmann  Ivánnak  bő  alkalmuk  van,  hogy  
kigyönyörködjék  magukat  a  falakat  dí3zitő  pompás  képekben.  
A  zöld-teremben,  a  kegyelmes  asszony  szobájában,  az  íróasztalon  
ciklámenrózsaszín  és  világoskék  jácinttal  díszített  képről  tekint  
a  vendégekre  a  háziúr,  Hubay  Jenő  mester.  Hubay  Jenő  arc-
mását  László  Fülöp  készítette.  

Míg  nézelődünk,  megérkezik  Auguszta  fenséges  asszong  is  
és  mikor  a  zeneteremben  a  barokk-óra  két  perc  múlva  félötöt  
mutat,  áhítatos  csendben  megkezdődik  a  műsor.  Siklós:  A-dur  
triója  az  első  szám.  A  művészek.  Siklós  Albert,  Zathureczky  
Ede  és  Kerpely  Jenő  játékát  nagy  taps  jutalmazna.  Utána  a  
szép  szőke  Gervay  Marica  énekelt  Schubert-dalokat.  Főlényes  
technikai  tudásával  a  legnagyobb  tetszést  aratta.  Az  ének.  után  
Beethoven:  Vonósnégyes  C-moll,  op.  18.  következett,  Zathureczky  
Ede,  a  beteg  Szervánszky  Pétert  helyettesítő  Tátray,  Novak  y  
László  Ó3  Kerpely  Jenő  előadásában.  

Itt  volt  a  művészvilág  tagjai  közül  Góth  Sándor,  Fischer  
Annie,  Kisfatudi  Stróbl  Zsigmond,  Ligeti  Miklós,  Merész  
Gyuhi,  a  pesti  társaságból  többek  között  még  Stromszky  Sándor,  
Greger son  Endre  főkonzul.  Kadvánszky  Albert  báró,  Adám  Lajos  
professzor,  Révay  Józsid  gróf,  a  pesti  társaság  színe-java.  

Felejthetetlen,  csodálatos  művészi  este  v o l t . . .  L.  M.  

w 
Geirvay  Marica  énekel  

í Buche--  lótól  

A k i k  szeretik  a  hangulatos  sz índarabokat ,  biztosan  
emlékeznek  a  Pest i  Színház  sikeres,  köl tő i  szépségekben  
gazdlag  darabjára ,  a  »Hatod ik  emelet«-re.  A l f red  Gehrinek  

ezt  a,  f i n o m h a n g u l a t ú  művét  
a  f ranc iák  m é g  közvet lenül  
az  összeomlás  ©lőtt  f i lmre  
vitték,  s  m é g  a  kópia  is  sze-
rencsésen  megérkezett  Buda-
pestre.  A  f i lmet  f o r g a l o m b a -
hozó  vá l la lat  a  f i lmet  u d v a -
rias  gesztussal  először  azok-
nak  a  színésznőknek  és  szí-
nészeknek  vetítette  le,  akik  
a  darabot  anakide jén  a  Pesti  
Sz ínházban  sikerre  vitték.  
A  külön  előadáson  meg je -
lent  Tot-nay  Klári ,  akinek  

1.  Janine  Darccy  és  Pierre  
Brasse nr. 

2.  A  szép  Darcey  kisasszony.  
В.  Jelenet  a  hatodik  emele-
ten  a  »Hatodik  emelet*  с.  

filmben. 
(Mester  Fihn  képek)  

szerepéi  a  f i lmen  az  új  f ran-
c i a  sztár,  a  f i a t a l  és  n a g y o n  
tehetséges  Jan ine  Darcey  
játssza,  továbbá1  Rózsahegyi  
K á l m á n ,  akinek  emlékezetes  

a  híres  francia  jel -
lemszínész,  Larquey  mellett  
sem  fakul t  m e g .  Ott  voltak  
még  a  »Hatod ik  emelet«  
többi  lakói  is:  Medgyaszay  

Gombaszögi  Ella,  
Erzsi ,  Szemlét  Má-

ria,  Perényi  László  és  Ajtay  
Andor .  A  f i lmet ,  ame ly  a  
•»szakértői«  közönség  előtt  
őszinte  s ikert  aratott ,  a  leg-
közelebb  a  Décsi-filrn  színház  
mutatja  be.  



I F J Ú  H O R T H Y  M I K L Ó S  
B E S Z É L  B R A Z Í L I Á R Ó L  

Néhány  hétig  idehaza  tartózkodott  Magyarország  braziliai  
követe,  i f j .  Horthy  Miklós.  Olyan  országban  képviseli  érdekein-
ket,  amely  a  mi  képzeletünkre  szinte  a  mesék  varázsával  hat.  

Eredetileg  interjúnak  indult  a  beszélgetés,  de  braziliai  köve-
tünk  néhány  perc  múlva  annyi  szeretettel  merült  a  témába,  hogy  
csakhamar  összefüggő,  színes,  gazdag  értekezés  kerekedett  be-
lőle.  Megpróbálom  úgy  lerögzíteni  ezt  a  tanulságos  és  érdekes  
beszélgetést,  hogy  a  föltett  kérdések  ne  zavarják  az  összképet.  

A  BRAZILIAI  ÉLET-ÜTEM  
—  Az  élet  folyása  és  napi  beosztása  természetesen  más.  mint  

Európában.  Kezdjüki  a  napot  a  végén,  az  éjszakán.  Ne  felejtsük,  
hogy  Rio  éghajlata  tropikus  és  ha  az  este  lehűlést  nem  is,  de  
némi  enyhülést  hoz.  Mégis,  a  lakosság  elég  korán  kezdi  a  napot.  
A  munkások,  hivatalnokok  általában  hat-hé'kw  kelnek.  А  г сдаф  
méregerős  brazil  kávéból  áll.  Reggeli  után  lehetőleg  mindenki  
lesiet  a  frissen  esett  hó  benyomását  keltő,  vakító  fehér  homokú  
strandra.  Ez  az  élet  alfája  és  ómegája  Rióban.  Minden  nagy  és  
előkelő  szálloda  a  tengerparton  épül  és  mindegyiknek  megvan  
a  maga  strandja.  A  Copacobana  Palace  strandira  például  hat  
kilométer  hosszú.  De  tulajdonképpen  az  egész  part  egyetlen  
óriási  forgalmú  stranddá  folyik  össze,  hancúrozó  gyermekekkel  
és  sportoló  felnőttekkel.  A  hűvösebb  időszakban  —  ami  meg-
felel  egy  magyarországi  forró  nyárnak  —  a  közönség  sokat  ós  
jól  tenniszezik.  Az  előkelőbbek  golfoznak  és  pólóznak  is.  Utób-
biak  a  forró  időszak  beálltával  elvonulnak  a  közeli  hegyekbe.  
A  diplomáciának,  az  előkelőségnek  és  a  gazdagoknak  Petropolis  
a  nyári  rezidenciája.  

MINDENKINEK  VAN  AUTÓJA  
—  A  nagy  szállodákon  kívül  a  legszebb  és  legelegánsabb  

lakóházak  szintén  a  tengerparti  Avenida  egy  szakaszán  épültek.  
Az  egyik  öböl  partját  csupa  tií enegyemeletes  apartment-haus  
szegi,  északamerikai  színvonalon  álló  »air  conditioned«  luxus-
lakásokkal.  Az  óriási  kávéhá7iszerű  éttermek'  is  a  teneur  
partján  vannak,  ide  főleg  estefelé  és  éjjel  térnek  be  az  emberek  
egy  kis  hűsítőre.  Ki  autóval,  ki  gyalogszerrel.  A  gazdagabbak  
óriási  luxuskocsikban,  a  szegényebbek  kisebb  jármüveikkel,  
mert  autója,  akárcsak  Észak-Amerikában,  itt  is  mindenkinek  
van.  Az  autóik  kilencven  százaléka  amerikai  márka,  a  beépített  
rádió  a  legódonabb  tréfa  bennük.  

—  A  tengerparti  kávéházakban  hnirsog  a  zene.  nem  minidig  
zenekar  húzza  a  talp  alá  valót,  hinnem  a  legkülönbözőbb  zene-
automaták.  Amint  efflhallgat  az  egyik,  mindiárt  akad  egy  bőkezű  
meccnás,  aki  egy  ki«  pénzdarab  [»"dobásával  megszólalásra  bírja.  
Nagyszerűen,  szépen  és  szenvedéllyel  táncol  mindenki.  Snmba  a  
nemze'ii  tánc  névo  és  a  nálunk  ismert  spanyol  táncok  ritmusára  
emlékeztet.  A.  táncon  távol tart,1c  itn,agától  táncosnőiét  és  rend-
kívül  kecses  módou  ringatja,  pörgeti.  A  táncon  kívül  vau  még  
egy  nemzeti  szenvedélyük,  a  szerencsejáték,  begyen  az  kártva.  
kocka,  lóverseny  vagy  bridzs,  amit  a  társaságban  szünet  nélkül  
játszanak. 

A  GONDTALAN  ELET  TIA ZAJA 
—  Szép,  színes  az  élet  Brazíliában  és  főleg  gondtalan.  A  

gondtalanságot  pedig  nem  szabad  azoknak  a  legendás  délameri-
kai  mammutvagyonioknak  tulajdonítani!  Bár  tagadhatatlanul!,  
vannrík  igen  nagy  vagyonok  is.  A  gondtalanságot  bizonvns  pontig  
ш  égbajlatokozta  könnvü  életfeltételeik  ho-»vák  magukkal.  A  fű-
tés.  világítás,  öltözködés,  sőt  étkezés  kérdése  is  mennyivel  ol-
csóbb.  könnyebb,  másodrendűbb,  mint  egy  zordabb,  változó  idő-
szakok  követelményeirrki  kiitett  éfflöv  alatt.  Azontúl  pedig  kedély,  
temperamentum  és  tagadhatatlanul  könnyebb  kereseti  lehetőségek  
teszik  ilyen  csillogóvá  az  életet.  

VÁSZONRUHÁS  FÉRFIAK.  PÁRIZSI  TOALÉTTES  NŐK  
—  Az  öltözködésnél  a  különbség  főleg  a  férfiaknál  szembe-

ötlő.  Fehér  vásznat  hordanak  nappal,  este.  (Az  asszony  ott  is  
csak  asszony  és  lia  egy  új  fekete  ruha  érkezett  számára  Párizs-
ból,  okvetlenül  felveszi,  sőt  elhiteti  magával,  hogy  nincs  is  me-

lege  benne.)  A  vászon,  amiből  a  férfink  
öltönye  készül,  speciális  belföldi  készit-
ménv.  A  dupla,soros  fehér  vászonzakó  
minden  hivatalos  alkalomra  megfelel,  a  
zsakettet  teljes  mér! ékben  helyettesíti.  
AZ  ERKÖLCSÖS  SZÉPASSZONYOK  HAZÁJA  

—  Az  asszonyok,  nagyon  vallásosak,  
ezigoraún  erkölcsösek  ér  igen-igen  szé-
pek.  Fok'Cteszeiműek,  karcsúak,  elegán-
sak,  ízlésesek.  Még  a  kevéabbé  tehetősek)  
is  igen  ügyeren  viselik  az  olcsóbb  ruhát.  
Bár  nagy  és  élénk  a  társadalmi  élet.  —  
garden  partyk.  koktélok,  hálok  —  a  nőki  
-ukk.il  többet  vaunak  otthon,  sokkal  in  

kább  pereg  le  életük  a  családon  belül,  
in  int  nálunk.  Az  új  generáció  leányai  
szabadon  jönnek-mennek,  a  gardírozáe  
ott  is  rég  k'm.ooit  a  divatból,  sőt  aho"-y  
egy  braziFiai  büszkén  mondta  nekem egy-
szer:  a  legszebb  leány  egyedül  i,s  leülhet  
egv  kávébá"b"n.  ba  megszomjazik,  anél-
kül,  bozv  bárkinek  eszóbv  jutna,  akár  
egy  tekintettel  is  alkalmatl«rikodni  neki,  
annyira  tisztelik  a  nőt  náluk.  
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ÉTKEZÉS 
—  Az  étkezés  nagyjában  ugyanaz,  mint  Európában.  A  hal  

természetesen  első  helyen  szerepel  az  étlapon.  Vannak  nemzeti  
különlegességeik,  amelyek  közül  egyik-másik  magva"  кгт-ha  
főztje  is  lehetne.  Sok  a  gyümölcs,  temérdek  a  nálunk  ismeretlen  
fajtájuk.  A  vegetáció  általában  pazar  és  kert-  és  virágkultusz  
van.  A  lakások,  akárcsak  Észak-Amerikában,  tele  és  tele  vannak  
virággal,  ami  néni  jelent  nagy  anyagi  áldozatot.  Hisz  oly  termé-
keny  a  föld,  hogy  ha  ezt  a  teásasztalt  bedugjuk  ott  a  földbe,  
holnap  virágot  szakíthat  róla.  

SZÍNHÁZ.  ZENE.  MOZI  
—  A  színházi  és  zenei  élet  magasabbrendű  formáját  vendég-

szereplések  keretében  élvezi  Rio.  Operaházuk  kicsinyített  mása  
a  párizsi  Operának  és  a  szezon  alatt  vendégül  látja  a  Métropoli-
tain  összes  művészeit,  Európa  nagyjait.  Pataky  Kálmán,  Svéd  
Sándor  nagy  sikereket  arattak  ott  hosszabb  vendégszerepléseik  
alkalmával. 

—  Művészeket  nemcsak  importál  Brazília,  exportál  is!  Híres  
zongoraművészük,  Guiomar  Novais,  Észak-Amerikában  minden  
hangversenyéért  tízezer  dollárt  kap.  Mlle  Tagliafero,  a  világ-
hírű  zongoraművésznő,  ki  néhány  éve  nálunk  is  hangversenye-
zett,  szintén  braziliák  Nagynevű  festőiiik,  Portinari  utolsó,  
Newyorkban  rendezett  kiállítása  alkalmából  százezer  dollár  ér-
tékű  festményt  adott  el.  

—  A  moziért  épp  úgy  lelkesednek,  mint  Észak-Amerikában  és  
a  sztárőrület  pszichózisa  átragadt  rájuk  is.  ö k  is  forgatnak  és  
gyártanak  filmet,  »Sono  film«  a  gyár  neve.  Van  néhány  nagy-
sikerű  produkciójuk,  de  sikerük  inkább  lokális  jellegű,  Európára  
nem  terjed  át.  

—  Mindenről  beszéltünk  eddig,  csak  Rio  de  Janeiro  híres-
szépségű  látképéről  nem.  Arról  a  felejthetetlen  pillanatról,  mikor  
az  érkező  hajó  elé  tárul  a  tengerparton  fekvő  város  meglepő  
szaggatott  körvonala.  Rio  sajátosságát  nem  egyedül  az  adja  meg,  
hogy  a  tengerparton  épült,  hanem  hogy  a  part  maga  sok  kisebb  
öbölbe  szakad.  A  part  kiszögelésein  négy-hatszáz  méter  magas  
hegyek  zöldelnek.  Itt  aztán  megszakad  a  tengerpart  melletti  
Avenida  és  mint  alagút  folytatódik  a  hegy  alatt.  A  város  belse-
jét  is  dombok  és  hegyek  szakítják  meg,  úgyhogy  Rió  nem  egy  
összefüggő  óriási  házcsoport,  hanem  elkülönített  csoportokból  
álló  városrészek  sokasága,  amiket  autóutak  kötnek  össze.  Ezeket  
a  dombokat  egyszer-másszor  le  is  hordják.  Egy  ilyen  lehordott  
hegyből  kis  félszigetet  töltöttek  föl  az  egyik  öbölben  és  így  ke-
letkezett  a  világ  legeszményibb  repülőtere.  Pontosan  úgy  vará-
zsolták  oda  ezt  a  félszigetet,  ahogy  a  nóta  mondja,  sőt  ahogy  az  
én  nótám  mondja:  

tLátod-e  babám,  látod-e  babám  ottan  azt  a  nagy  hegyetî  
Zsebkendőmnek  négy  sarkában  elhordom  én,  ha  mondom  t  
Ennél  kedvesebben,  úgy  hisszük,  talán  senki  sem  fejezett  még  

be  interjút.  
- PERCZEL  JULISKA  



A  K O L O S T O R  L I L I O M A  
(„RAMUNCIO",  PIERRE  LOTI  REGÉNYE  FILMEN)  

»A  kolostor  liliomát:  igazi  mozicím.  Az  
ember  szinte  előre  látja  lelki  szemével  a  
kolostor  kertjében  sétáló  apácák  festői  
csoportját  s  a  cím  mögé  elképzeli  a  törté-
netet,  még  akkor  is,  ha  a  híres  boti-
regényt  nem  olvasta;  amely  természetesen  
csakis  valamilyen  szívfájdítóan  romanti-
kus  szerelmi  történet  lehet.  Egy  filmnek,  
"amelynek  címe  »A  kolostor  liliomát,  —  az  
elképzelés  szerint  persze  nem  is  lehet  
happy  endje,  —  mert  különben  hogyan  ke-
rülne  a  liliom,  úgyebár,  a  kolostorba!  Ép-
pen  ezért  már  előre  bizonyos  borongássál  
léptünk  be  az  új  francia  film  éjszakai  
eajlófőpróbá jára :  előre  sajgott  a  szivünk  a  
liliomért  s  a  hozzátartozó  hollóhajú  Ró-
meóért,  akiket  majd  a  sors  kegyetlensége  
örökre  elválaszt  egymástól,  a  menyasz-
szony  kolostorba  vonul  és  az  if jú  minden  
valószínűség  szerint,  bánatában  világgá  
m e g y . . . 

Szóval  valamilyen  —  francia  filmről  lé-
vén  szó  —  francia  lelkiséggel  bepermete-
zett  halhatatlan  parfőm-giccset  vártunk  s  
igazán  kellemes  meglepetéssel  keltünk  fel  
az  Omnia  piros  bársony  nézőteréről  az  éj-
fél  utáni  órákban,  mikor  a  film  végetért:  
a  film  elmaradhatatlan  giccskomplexnma  
a  maga  nemében  finom,  enyhe  és  líraian  
irodalmi  volt.  ami  pedig  a  téma  tálalását  
illeti,  —  a  beállítás,  az  alakok,  a  táj  s  
maga  a  story  megkomponálása  váratlan»1'  
nag-yon  eredeti  volt,  érdekes,  helyenként  
izgalmas  is  s  mindenek  fölött  szívbemar-
kolóan  őszinte  és  emberi.  Mindjárt  az  
»Auftakt!*  A  spanyoä-farncia  határmenti  
kis  kőfalnba  egy  leányanya  érkezik  egy  
szép  napon,  karján  koromfeketehajú  kis-
fia,  —  aki  a  szerelem  gyermeke.  A  falu-
beliek  elszörnyülködve  hányják  szemére  az  
anyának,  hogy  gyermekének  nincsen  apja.  
De  az  anya  a  Madonnák  mártíriumával  és  
a  szerelembe  vetett  bit  rendíthetetlenségé-
vel  feleli:  »Szerettem  az  apját,  kinek  mi  
köze  az  egészhez?  És  legyen,  ami  lesz,  egy  
gyermek,  a  gyermekem,  önmagában  is  ele-

T.oiiíh  Jouvet  

gendő  lesz  arra,  hogy  az  életemet  be-
töltse.  A  többi  nem  érdekel...  

* 
A  kis  Rainmncio  felnő  a  festői  baszk  fa-

luban, amelynek  férfilakossága  főleg csem-
pészettel  foglalkozik.  Sudár,  hajlékony,  
pompás  ifjú  lesz  belőle,  akit  a  csempészek  
már  korán  felvesznek  maguk  közé.  A  spa-
nyol-francia  tavasz  mézízü  és  mandnlavi-
rágillatú  légkörében  hamar  kinyílik  a  fia-
tal  férfi  szíve  s  beleszeret  a  falu  leggőgö-
sebb  patrícius  asszonyának  egyetlen  leány-
kájába  Gracieuse-be...  t>Az  a  fattyú  pe-
dig  sohasem  lehet  kérője  az  én  leányom-
nak!*  —  rikácsolja  részvétlenül  és  érzéket-
lenül  a  gonosz  mostohának  is  beillő  édes-
anya,  —  »o  daliás  csendörörsvezetö  talán  
nem  is  lenne  jó  neked?!«  És  hiába  kapá-
lódzik  ós  berzenkedik  a  törékeny  szőke  
kislány,  —  az  édesanya  hallani  sem  akar  
a  tervezett  frigyről.  Mindez  kicsit  talán  
ódon  kenetteljességgel  hangzik,  —  ezért  
sietek  is  hozzátenni,  hogy  az  együgyűnek  
hangzó  történetecskc  a  vásznon  oly  bájo-
san  vetítődik.  a  zord  csempészek  kaland  
jai  a  maguk  csinálatlanságában  annyival  
érdekesebbek  az  összes  felfokozott  vadnyu-
gati  cowbovtörténeteknél  én  a  két  gyerek  
szerelme  is  annvira  mentes  minden  ádáz  
amerikánizmustól,  hogy  az  ember  érzi  en-
nek  a  szerelemnek  a  tavaszi  virágillatát,  
—  ellentétben  az  amerikai  filmszerelmek  
csináltvirágú  illattalanságával...  No  már  
mostanság:  a  konfliktus  azzal  kezdődik,  
hogy  a  gőgös  anya  által  kiszemelt  vő-
jelölt,  a  sná.idig  és  undok  brillantin  sex  
appeal-ű  csendőrőrmester  kipéeézi  magá-
nak  Ranunciót  s  csempészellenőrző  körút-
jain  csak  őt  akarja  megkaparintani.  A  
csempészek  látják  és  érzik  a  veszélyt  és  
azt  tanácsolják  Rannnciónak,  hogy  vonul-
jon  be  katonának  s  így  meneküljön  a  ve-
télytárs  előbb-utóbb  kérlelhetetlenül  bekö-
vetkező  bosszújától.  Ramuncio  mint  egy  
kéktollú  i f jú  sas,  be  is  vonul  poilunak  s  
—  ó,  jaj !  —  kemény  és  kegyetlen  sorsa  a  
messzi  gyarmatokra,  Saigonba  vezeti,  a  
trópusi  lázak,  mérges  kígyók  és  kegyetlen  
bennszülöttek  sok-sokezer  kilométer  mesz-
szeségű  hazájába,  ahonnét  harminchat  na-
pig  jön  egy  levél,  de  ha  meg  is  érkezik,  
nem  kerül  a  címzett  kezébe,  mert  azt  a  
»bölcs«  és  »gondoskodó«  anya  elsikkasztja  
gyermekek  e l ő l . . .  S  közben  folyton  hal-
lani  a  szemrehányást:  >Mire  vársz,  úgy-
sem  leszel  sohasem  az  övé!*  —  úgy,  hogy  
a  kislány  végül  is  elhatározza:  a  kedves  
testvérek  kolostorában  keres  az  üldöztetés  
elől  nyugalmat  és  vigasztalást,  ott  akarja  
megvárni,  amíg  szerelmese  a  csillagászati  
távolban  lévő  Saigonból  visszajön  érte  ...  * 

. . .  Lassan  és  irdatlan  nehezen  eljön  ez  
az  idő  is.  A  fiú  visszaérkezik,  büszke,  if jú  
őrmesterként  szülőfalujába,  de  érte  remegő  
«lesanyja  már  a  halottas  ágyon  fekszik.  
Kit  kereshetne  még  fel,  kihez  menekülhetne  
még?  Gracieuse-t  látogatja  meg  a  kolostor-
ban,  menyasszonya  bátyjával,  aki  mindig  
az  ö  pártján  állott.  A  kedves  testvérek' kö-
zött  ott  imbolyog  lélektelenül,  szivében  
mindig  az eltávozott  szerelmes  képét  idéz-
getve  magában, a fiatal  novicia, aki most 
hirtelen  szemtől-szemben  áll  szerelmesé-
vel,  akit  talán  már  vissza  sem  várt.  

—  Most  már  késő,  Ramuncio,  méri  
nem  jöttél  előbb?!  —  suttogja  halálra  
válva  Gracieuse  Ramunciónak.  A  fő-
nökasszony  ott  áll  fekete  apácaruhá-
jában  mögötte,  mint  maga  az  élő  lel-
kiismeret,  hogy  figyelmeztesse  Gra-
cieuse-t:  ő  már  örökre  az  övék,  
semmi  köze  többé  a  világhoz.  

Francoi.se  Rosay  
(Kárpát-film) 

És  Gracieuse  megtört,  szívvel  suttogja  
Ramundónak:  ,  

—  Én  itt  megtaláltam  a  nyugalmamat,  
Ramuncio  ...  Hagyj  ...  mctij  ...  én  már  
Krisztusé  vagyok  ...  

És  amikor  szerelmese  bátyjával  együtt  
eltávozik  a  kolostorból,  roskadó  léptekkel  
és  halálravált  arccal  visszatámolyog  társ-
női  közé  a  refóktóriuimba,  ahol  térdrebo-
rulva  imádkoznak  érte,  hogy  Isten  erősítse  
meg  szívét  és  térítse  őt  vissza  közéjük.  
Fellélegezve  látják  újból  alakját  közéjük  
suhanni  és  hálát  rebegnek  Istennek,  hogy  
társnőjüket  visszavezette  hozzájuk.  De  eb-
ben  a  percben  Gracieuse  elvágódik  a  pad-
lón.  Eddig  bírta  —  s  nincs  tovább...  

Egyszerű  cellájának  kis  vaságyán  fek-
szik  eszméletlenül;  a  főnöknő  végül  is  úgy  
határoz,  látván  az  elszakíthatatlan  kötelé-
ket,  amely  még  mindig  a  világhoz  köti  a  
fiatal  noviciat  —  hogy  feloldja  további  fo-
gadalma  alól.  És  Gracieuse  lemegy  a  fa-
luba  Ramuncióhoz,  már  polgári  ruhácská-
jában,  amelyben  annakidején  a  kolostort  
felkereste  és  üdvözölt  mosollyal  néz  bele  
a  szemébe  Ramunciónak,  hogy  soha  többé  
el  ne  hagyják  egymást. . .  

. . .  Nines  is  mit  hozzátenni  a  téihához.  
Egyszerű  és  tiszta  lelkeknek  való,  megrázó  
drámai  történet  ez.  Szereplői  a  rántott-
csirke  csontú,  szalmaszőke,  érzékeny  és  fi-
nom  Madeleine  Ozeray,  б  játssza  Gracieuse  
szerepét,  a  megtérő  bűnös,  szomorú  anya:  
Françoise  Rosay,  Ramuncio  anyja  és  
Paul  Cambo,  Ramuncio  megszemélyesí-
tője,  egy  pompás,  fiatal  amorózó,  akinek  
sajnos,  ez  volt  a  filmhattyúdala  mert  hösi-
halált  halt  a  diinnkircheni  csatában.  A  
csempészkarakter  szerepben  Jouvet  old meg 
érdekes  és  hatalmas  feladatot.  A  film  az  
Omniának  és  az  Omniába  való,  soha  még  
ennyire  nem  éreztük  »a  genius  loci*  fon-
tosságát  filmnél,  —  mint  ebben  az  eset-
ben.  Kedves  és  tiszta  lények  szórakozása,  
izgalma  és  sóhajtása,  de  gyönyörűsége  és  
lírai  vágyálma  is  ez  a  film,  amely  művé-
szileg  kifogástalan  és  az  elmaradó  és  ki-
hagyó  mai  francia  filmgyártás  egyik  szép  
és  értékes  ajándékának  tekinthető,  (e.  z.)  



R É T S Z E R  V O L T A I  
A  M I S K O L C I  S Z Í N H Á Z B A N  

IRTA:  IGNÁCZ  RÓZSA  
- -  Miskolc,  receptív  város  —  mondta  nekem  a  minap,  a  refor-

mátusok  teáján,  Enyedi  Andor  püspökhelyetles  úr.  —  Miskolc  
gyorsan  befogadja  a  jövevényt.  Tud  szeretni,  jóindulatú  és  alig-
alig  kritizál.  

A  régi,  régi  színészekről  beszélgettünk,  az  úttörőkről,  Be nice 
Józsefről,  Dérynéről,  a  népes  Аонг/-családról  s  mindannyiukról,  
akik  a  mult  század  elején  itt  leltek  otthont  s  ide  tértek  vissza,  
hogy  a  szerető  miskolciak  körében  jól  táplálkozván,  helyre-
állítsak  »hányattatásokban  oly'  igen  zaklatott  kedélyvilágukat«.  
Többször  voltam  Miskolcon,  szavaltam,  felolvastam  s  mindig  sze-
retettel  fogadtak.  Csak  ne  mondta  volna  Enyedi  nagytiszteletű  
úr,  hogy  Miskolc  alig  kritizál.  Mert  most  a»tán  nem  tudom  egé-
szen  eldönteni,  hogy  Miskolcon  engem  jóindulathói  kedvelnek-e,  
vagy  a  szeretetből  eredő  kritika  hiánya  miatt  ismernek  elf  Ha  
nem  mondta  volna,  akkor  most  igen  nagyra  tarthatnám  maga-
mat.  Hallottam  ugyanis,  hogy  a  közeli  Sajószentpéter  református  
lelkésze,  a  borsodi  Tompa  Mihály,  éppen  most  szedte  rímekbe  
llézpénz  című  regényem  foglalatját.  S  mondja  jóbarátom,  Hlalky  
Laci,  az  T/iósz-társuIat  jellemkomikusa,  hogy  nemrégiben  a  Tóth  
Pál né  leányiskola  ifjú  kisasszonyai  eljátszották  a  Nemzeti  Szín-
házban  saját  diramatizálásukban  аг  »Anyanyelve  magyar«  egy  
részletét.  Laci  azt  mondja:  remek  előadás  volt,  mint  rendező,  ö  
maga  ragasztotta  a  kisasszonykák  orra  alá  a  román  csendőri  
bajiuszt.  Milyen  kár,  hogy  elfelejtettek  meghívni  a  kisasszonyok.  
Kárpótlásul  előadásra  kértek  fel  s  én  szorgalmasan  készülök,  le  
s  fel  sétálva  az  Avason.  

* 
A  hegy  kitaposott,  kacskaringós  útjain  vastagon  áll  a  hó.  

A  kőbevájt,  alagútszorű  borpincék  nehéz  lakat  alatt  szunnyad-
nak.  A  kiskocsmák  apró  ablakain  fatáblák.  Látogató  alig  akad;  
csak  Várady  ezredesek  csacsihúzta  szánkója  kapaszkodik  föl  min-
den  áldott  nap  a  borpincéhez  néhány  butéliáért  s  a  Latabúr-sor  
szerpentinjét  fényesítik  síkossá  ródlíjukkal  az  utcagyermekek.  
A  délceg  kilátótorony  előtt  dideregve  mosakodik  a  hóban  az  
öreg  toronyőr.  Nehéz,  sűrű  köd  ül  a  városon.  A  gyárak  fojtó  
füstje  fekete  fátyolkeiidőként  szorul  a  háztetőkre.  Ádám  fiam  
esillogó  szemmel  csúszkál  az  Avas  oldalán,  köhint  egyet-egyet,  
ha  megmarja  apró  torkát  a  füst,  aztán  egy  pompás  hób.an-
bukfenc  után  elragadtatott  és  tömör  véleményét  a  havas-füstös  
Miskolcról  imígy  fejezi  ki : 

—  Édesannám,  ez  a  Miskolc  olnn.n kellemesen  büdös!  
Reggelenként  átballagok  я  Szinva  híd ián.  A  múzeumba  

megyek,  ahol  az  igazgatói  iroda  kis  vaskályhától  pörköléssé  
melegedett  levegőjében  avult  írások  előtt  üldögélek.  Két  segít-
ségem  van.  Legeslegelőször  és  főként  Lesick  Andor  bátyáin,  a  
kiváló  tudós.  Meg  Gáspár.  Gáspár  fényesgombos,  altiszti  egyen-
ruhát  visel  és  mindent  a  legjobban  tud.  A  keresett  könyveket  
pillanatok  alatt  elővarázsolja,  gyúrj 1  а  kis  kályhát,  jegyezge-
téstől  rohamosan  kopó  ceruzáimat  lendülettel  hegyezi,  hoz  ciga-
rettát  s  —  ha  kell  —  tízórait,  aztán  úgy  mellékesen  odaszól  a  
szomszéd  asztalnál  búvárkodó  doktornak  -

— Tévedés.  Ne  ott  tessék  keresni.  Én  precise  tudom,  hogy  az  
a  falu  tat.írtelenülés.  

Figyelem  Gáspárt  és  úgy  tapaszfalom,  hogy  többet  olvasott,  
mint  t'z  resti  úri  dáma,  amivel  még  nem  is  dicsértem  meg  eléggé.  
Az  egyik  sarokban  finn  hölgy  buzgólkodik.  Mikor  el'ankadunk  
a  hosszas  görbedésben,  váltunk  néhány  szót  sajátságos  finn-
magyar  nyelven.  

—  Mit  te  csinálsz!  —  kérdi  ő.  
— Régi  színéezemlékekot  keresek  a  13.  század  elejéről  (mu-

tatom  a  kezemen  a  19-et)  —  és  maga?  
— Hs!  —  mondja  ő.  —  Egy  vén,  öreg  püspök  életedet  lee-

ressz  én!  
— Kedves  finn  kislány  maga  —  mondom  én.  

—  Jaj!  Nem!  —  
lelkendezik  ő.  —  Én  

^ ^ Н Я р В ^ .  asszony  vágysz!  Ne-
^SBiiÏÊSÊt».i^KfeяШдь.  кет,  három...  —  

^^ШЁг^тгшШшК^'дИр^К.  mondja  és  keresztbe-
Air*-  fonja  a  karjait,  gger-

\ Ч м н Ж З  jfet i  ,S|.  mekringatást  utá-

Erre  én  is  »meg-
rengetem  a  gyerme-
ket«,  egyszer,  jelezve,  
hogy  nekem  csak  egy  
van.  Aztán  újra  a  
fóliánsokba  búvunk.  * 

Kétszer  voltam  a  
színházban.  Itt  most  
az  Ihász - féle  sta-
gione  játszik.  Sta-
giaire  vagy  nem  sta-
gione  —  et  itt  a  kér-
dés!  A  város,  Szeged  
után  fe!  buzdulva,  sé-
relmezi,  hogy  neki  ne  

Sándor  Anna  és  Iliatky  Laci,  legyen  külön  önálló  
a  miskolci  színház  tagja!  színtársulata  s  hal-

lani  ide-oda  sündörgő,  aláírásokat  gyűjtő  »állandó  színigazgató-
jelöl tokról «.  Nem  is  egyről,  legalább  háromról.  Pedig  úgy  látszik,  
hogy  művészi  szempontból  jobb  a  stagione-rendszef.  Nem  koll  
annyi  darabot  tanulni,  egynek  kidolgozására  több  idő,  kiállítá-
sára  több  pénz  jut,  a  társaság  komoly  együttesé  nevelődhetik.  
Viszont  némely  városok  sértődöttek,  hogy  ők  nem  diktálhatnak,  
elmaradtak  a  szép,  viharos,  protekciós  igazgatóválasztások,  A  
stagione  színészeit  Melyik  ahogy.  Vannak  szinészpárolc,  színész-
szerelmek.  A  közös  vándoilás  jobban  összehozza  őket.  Rövid  tar-
tózkodásuk  alatt  egy-egy  városban  nincs  is  idő  rá,  hogy  a  szub-
rettet  elhódítsa  a  másod bonvivántól  valamelyik  helybeli  nota-
bilitás.  Viszont  kofferben  lakni  örökkét  Nehéz.  Az  igazgató  dísz-
letei  tönkremennek  a  sok  utazás,  miatt.  Még  meg  sem  érkezett  
új  állomáshelyére,  máris  foltoztatni,  újrapingáltatni  kell  az1  úton 
megviselt  »háttereket«.  (A  hátterek  vidéken!  Erről  kis  cikket  
lehetne  írni  külön  s  a  sok  tehetséges,  éhező  képzőművészre  gon-
dolni  közben,  akik  olcsón  is  festenének  »a  mozi  konkurrenciáját  
kiálló»  díszleteket.)  Egy  kis  kardalosnő  ismerősöm  panaszolta,  
hogy  az  ura  (kardalos  az  is)  szép,  új  lengyel  bundáját  ellopták  
egyik  állomáshelyükön.  

—  Ha  állandó  helyhez  kötött  színészek  volnánk,  most  elmen-
nék  és  vásárolnék  egy  ujat.  részletre.  De  ki  ad  reszlethitelt  egy  
stagione-szinésznek,  akit  alio  ismer?  

* 
Nemrégiben  a  vidék  legtehetségesebb  karmesterétől,  Beck  

Miklóstól  hallottam,  hogy  a  vidéki  színészetet  csakis  a  stagione-
rendszer  állíthatja  talpra  —  ha  még  szigorúbban  szervezik  meg  
s  kicsit  több  támogatást  kapnak.  Odafönlröl...  

Stagione  vagy  nem  stagionet  A  vitához  csak  egy  le  nem  írt  
indulatkifejezéssel  járulok  hozzá.  Eldönteni  úgy  se  tudnám,  meg  
nem  is  az  én  dolgom.  De  hogy  valami  bűzlik  Dániában,  azt  —  
már  Shakespeare  megírta!  

Az  Ihász  társulata  egyébként  igen  ügyes,  üde,  kedves  társa-
ság.  Dellyt,  legnagyobb  meglepetésemre,  mint  kiváló  tánckomi-
kust  láttam  viszont.  Ihász  Klári  szebb,  mint  valaha.  Sándor  
Anna,  a  társulat  Honthnja.  decens  jelenség  és  szépen  énekei.  
Nagyon  örültem  Hlatky  Lacinak,  aki  velem  járt  az  Akadém'ára,  
Zubolyt  játszotta  és  Csortosímk  készült  és  most  buffo-szereoekben  
szédíti  a  publikumot.  Van  itt  egy  kis  sznbrett  is.  a  nevét  nem  
tudom,  orcácskájára  írva  közeli  о esti  szerződés  olvasható  ...  

* 
Ha  a  köd  felenged,  holnap  Lillára  indulnnk.  Ádám  készíti  

már  a  hátizsákot  s  a  hegymászócipőt.  Tálián  megszállni  nem  
lehet  (csak  egy-egy  jéghokkiversenyre  vagy  erdészbálra  nyílik  
meg  a  Palota-szállói,  mi  hát  továbbmegyünk,  a  szentléleki  
tnristaházig.  ahol  meleg  szobával  várnak  s  ahonnan  szép  időben  
messze  ellátni,  még  Tardonár»< is,  ahol  Jókai  bujdosott  48  után  
s  ahol  téli.  ködös,  esípős  időben  egy  híres,  szép  és  szeszélyes  
színészné  látogatta  a  bujdosót,  Laborfalvi  Renke  l'ó-a.  aki  
ismerte  jól  a  borsodi  Bükkös  zegzugos,  erdei  útjait.  Hiszen  itt,  
Miskolcon  született.  



T A R K A  B A R K A  
Legújabb  helyzetjelentés  a  színházi  be-

tegfrontról:  A  Nem.eti  Színházban  Abonyi  
Géza,  Tőkés  Anna.  a  Vigben  M uráli  Li  i,  
az  Andrásxy  Színházban  Törzs  Jenő,  a  Pó-
diumban  Buttykay  Emmi,  Kórössy  Pou-
lette,  Kelemen  Irén  és  l ágó  néni,  ezenkí-
vül  Bulla  Elma  fekszik  e  pillanatban  
influenzában 

* 
Sívó  Mária,  a  fiatal  és  tehetséges  drámai  

színészi.6,  aki  két  hónappal  ezelőtt  a  leg-
nagyobb  titokban  férjhezment  Kamarás  
Gyn'óhoz,  Muràti  Lili  szerepébe  ugrott  Le  
kedden  az  »Egy  fillér«  előadásán.  

* 
Felnőtt  létünkre  is  nagy  élvezettel  olvas-

tuk  végig  a  «Péter  és  Peggy«  című  
most  megjelent  kitűnő  ifjúsági  regényt.  
Egy  okos.  életrevaló  kisfiúnak  és  kedves,  
értelmes  kutyának  parallel-futó  életregé-
nye  ez  a  könyv,  amelynek  külön  érdekes-
sége,  hogy  a  Faragó  Dezső  által  írt  >ein< к 
magyar  szöveg  mellett  mindenhol  ott  van  
a  német  fordítás  is.  A  könyvet  Biai  Fög-
lein  István  illusztrálta.  

* 
о agyán i  Rónay  Tibor né  lapunkban  közölt  

képen  a  Prenninger-szalonban  készült  esté-
lyiruhát  visel.  

* 
Hunyady  Sándor  és  Bánky  Viktor  közö-

sen  írnak  filmet  Herczeg  Ferenc  regényé-
ből.  a  »Lápvirág  «-ból.  

- fc 

A  budapesti  slafarok  a  minap  jól  sike-
rült  estélyi,  rendeztek,  Az  estély  közremű-
ködője  Zombcry  Mercedes  volt,  aki  ma-
gyar  és  idegen  költök  verseit  szavalta  né-
met  nyelven.  

A 
A  müncheni  Magyar  bál  nyi-

tányát  táncolja  el  az  Operaház  
balettkara  a  »Bu  d ap  e s U-b ál  on.  
Február  1-én  tartják  meg  n  Vigadóban  a  
»Budapest,  -t/ált,  amely  külsőségeiben  és  
hangulatában  az  operabálok  fényét  van  
hivatva  pótolni.  A  »BudapesU-bál  a  far-
sangoló  főváros  egyik  legnagyobb  társa-
dalmi  eseménye  lesz.  amelyen  a  bálozó  fia-
talság  szine-java  résztvesz.  A  bál  rendező-
sége,  mintegy  120 fiatal  budapesti  bálozót  
állított  szolgálatába  a  siker  érdekében.  A  
hatalmas  gárdát  Kendy  Károly  és  Jlosch  
Mártán  irányítja.  A  bál  nyitótáncát  az  
Operaház  balettkara  táncolja  el,  mégpedig  
ugyanazt  a  magyar  táncot,  amit  a  négy  
évvel  ezelőtti  müncheni  Magyar-bálon  mu-
tattak  be.  

* 
A  Katolikus-bál  elmarad!  Az  Emericana-

bál  lép  helyébe,  melyet  február  elsején  ren-
deznek  men  a  Gellértben.  

;»í 
René  Clair  Hollywoodba  érve  nyilatko-

zott.  Egyelőre  nem  akar  rendezni,  —  mon-
dotta  —  hanem  csupán  tanulmányozza  az  
amerikai  filmgyártást.  Az  újságíróknak  
arra  a  kérdésére,  hogy  miből  fog  megélni,  
azt  felelte,  hogy  a  hajón  együtt  utazott  egy  
filmproducerrel,  aki  Európa  és  Amerika  
között  megvásárolt  tőle  három  filmszcená-
riurnot  15.000 dollárért.  С nV'át szik,  lemen-
tek  a  legendás  amerikai  árak.  

René  Clairt  a  francia  kormány  tudva-
levőleg  megfosztotta  a  francia  állampol  
gárságtól... * 

Egy  budapesti  pénzcsoport  ajánlatot  tett  
a  fővárosnak,  hogy  negyven  estére  kibéreli  
a  Városi  Színházat  és  ott  előadja  Ilniczky  
László  és  Dolecskó  Béla  történelmi  tárgyú  
operettjét  Harmath  Hildával  a  főszerep-
ben.  A  megbízottak  azt  a  választ  kapták,  
hogy  a  főváros  operettcélra  ezidöszerint  
nem  adja  bérbe  a  Magyar  Művelődés  Házát.  

Tartós  ondolálás,  
Uatfestés 
HÖLGYFO.O RÂSZ, 

^ ^  HAIFESTO,  
KOZMETIKUS 

Petőfi  Sfindor-u. I.  (Apponyl-tért S z о  11  d  á r .  

Lilian  Harvey  —  akinek  tudvalevőleg  
Debrecen  melleit  van  földbirtoka  —  mái-
cius  elején  hazajön  és  tavasztól  őszig  bir-
tokán  fog  tartózkodni.  

* 
Különös  karrierről  hoz  hírt  a  »Daily  

M i rr  or.  Renée  Carrol  az  est  hőse,  
aki  tizenn  gy  évig  ruhatáros  volt  egy  new-
yorki  étteremben.  Az  étterem  a  művészvi-
lág  találkozóhe'ye  s  ilyenformán  a  fiatal  
hílgy  lassan  minden  jelentős  newyorki  
színházi  emberrel  megismerkedett.  Gilbert  
Miller,  a  híres  színigazgató,  minden  új  
darabját  megbeszélte  vele.  de  számos  más  
nagy  művésznek  is  közvetlen  jóbarátia  lett.  
Egy  nap  gondo't  nagyot  és  merészet,  elha-
tározta,  hogy  tizennégyéves  színes  ruhatá-
ros  múltjának  tapasztalatait,  kiterjedt  szi-
nészismeretség  t  az  újságírói  pályán  ka-
matoztatja.  »A  többi  a  magáé«  és  »Mi  
van  a  kalapon  belül«  címen  két  ötle-
tes  regényben  megírta  életét  s  ma  egyike  
a  legközismertebb  amerikai  ujságírónök-
nek.  Hiába...  Amerika...  

* 
Csalk  ami  kimagasló,  azt  utánozzák.  A  

Marvei  Pnck  kölnivíz,  valódiságát  a  leplom-
bált  doboz  garantálja.  

* 
Men  sohasem  játszották  Budapesten  

Molière  »Poureaugnac  úr«  című  vígiátékát,  
amehud.  februárban  a  Nemzeti  Szívház  
társulata  fog  eljátszani  ifjúsági  előadás-
ban  a  Városiban.  Fordítói:  Várkonyi  Zol-
tán  és  Major  Tamás.  

* 
Szombaton  tartották  a  Szepesi  bált  a  

Hungáriában  dr.  Fáy  Kiss  Tstván  bálel»ök  
kitűnő  rendezésében.  Meglehetős  konkur-
rendo  volt  es  a  Medikvs-hálrak,  amely  a  
Vigadóban  zajlott  le.  Eitél  felé  igen  sok  
frakkos  urat  és  estélyiruhás  hölgyet  lát-
tunk  a  Vigadóból  a  Hungária  felé  sietni—  * 

HA  ÍJRA  KEZDENÉM...  
Korán  kelnék,  ujjongva  köszönteném  a  

[reggelt, 
Fiatalon,  frissen  futnék  a  nan  elé.  
Korán  feküdnék,  s  az  esti  újság  helyett  
Adyt  olvasnám,  vele  borulnék  
Tfditő  álom  karjai  közé.  

Lefejteném  magamról  minden  gondomat.  
Száz  megaláztatást.  —  a  nappal  bánatát.  
Kinevetném  a  sok  hamis  mesét;  
Barátok  áldícséretét,  ígérgetést  —  
A  szeretóm  édes  hazug  szavát.  

Ha  újra  kezdeném,  polgári  csöndben  élnék  
Veled,  —  hallgatnám  halk,  szomorú  

[hangodat. 
Ebédre  pontosabban  járnék  haza.  
Es  nononta  százszor  egymásután:  
Megköszönném  neked  a  fiamat.  

Bogdán  László  

M A C  T A R K A - B A R K A  
Bontják  a  Griffmadarosok  ^  régi  

fészkét  a  Szigeten,  az  új  klubház  és  
tribün  tervei  már  elkészül'ek  s  ez  év  
végére  új  otthon  várja  a  kék-sárga  
sportolókat. 

* 
Különleges  előkészületek  folynak  az  

ideiglenes  klubhelyiségben  a  Gellért-szál'á-
ban  и  febrvdr  8-i  Atléta-bál  sikerének  biz-  .  
tosítása  érdekében.  Kipróbált  rendező-
gárda  a  szenátus  tagok  támogatásával  a  
farsang•  egyedülálló  eseményévé  akarja  
tenni  az  atléták  reprezentatív  bálját.  Tánc-
bemutatók  egész  sorát  próbálják  az  elit-
bálok  közismert  távtnnár"r>''l.  Petriss  
Prnvfinnl.  A  jorrász  tánccsoport  reprize,  az  
Emerikána  rózsatánca  és  nem  utolsósorban  
a  MAC  ez  alkatomra  kreált  korcsolya-
tánca  lesz  a  báli  éjszai-a  eseménye.  A  kgr-
csolyatánrhan  szerenlő  leányok:  Hámor  
Zólya.  Csomag  7.suzsi.  Ruderscbmldt  
Magda,  Rem pl eg  Тегу  és  City.  Szakáts  
Dusi.  Asztalrendelés.  m egh  ivóigénylés:  
MAC,  Gellért-szálló  (268—800).  

* 
Kísérje  figyelemmel  MAC-TARKA-  -

BARKA  rovatot,  tájékozódhat  az  Atléta-
társadalom  eseményeiről.  —y—  

A  Magyar  Filmiroda  a  farsang  nagyobb  
báljaiból  filmet  állít  össze,  m el уд/  rr sehen 
и  Jogászból  külön  kiadásával  kezdett  meg  
a  Belvárosi  Híradóban  és  a  BIC-bállal  
folytatja,  melyet  a  Balatoni  Yacht  K:ub  
rendez  január  25-én  a  Dvnapcloldban.  Kü-
lön  érdekessége  a  bálnak  az  a  keringő-
fantázia.  melyet  Petriss  Bruno  betoni,ásó-
ban  táncol  Budapest  tizenkét  legszebb  
leánya. 

* 
Érdekes  árverést  tartottak  Nizzában  

az  elmúlt  héten,  melynek  teljes  jövedelmét  
a  menekültek  segélyezésére  fordították.  Az  
árverés  anyaga:  illusztris  emberek  leve.ex,  
történelmi  aokumentumo.c,  valamint  hires  
zeneszerzők  sajátkezüleg  irt  kottasorai  
voltuk.  Egymásután  került  kalapács  alá  
Viktória  angol  királynő,  II.  Vilmos  
excsászár,  Milán  szerb  király,  Párizs  hős  
védője  Gallien  i  tábornok,  Alphonse  
Daudet,  Maurice  Maeterlinck  és  
Charles  Mourras  magánlevelezése.  A  
legnagyobb  sikert  vitathatatlanul  II.  Vil-
mos  császár  érte  el,  kinek  levelét  ezer  
frankért  vásárolta  meg  egy  műgyűjtő.  

* 
Immár  a  harmadik  generáció  szerei  be  

szövetszükségletét  a  belvárosi  patrícius  
Semler-cégnél,  amelynek  munkája  és  telje-
sítménye  a  szaküzletek  iránt  táplált  jóvéle-
ménynek  egyik  kialakítója  volt.  A  (kilenc-
ven  éve  fennálló  cég  most  is  revüszerüen  
mutatja  be  ragyogó  kirakatsorában  az  első-
rendű  szőve tu jdonságokat  és  egyben  irá-
nyítja  a  közönséget  ruházati  problémáinak  
megoldásában,  híven,  a  divatfronton  hosszá  
idő  óta  elfoglalt  vezetőszerepéhez.  

* 
A  »Feketeszárú  cseresznyét-ből  magyar  

és  szerb  verziójú  film  készül.  A  darabból  
már  gyártottak  filmet  Amerikában-* 

Svéd  Sándorról  megírták,  hogy  Roosevelt  
elnök  előtt  fog  énekelni.  Ezért  honorárium  
nem  jár.  Az  elnöknél  havonként  rendeznek  
koncertet  és  általában  nagy  megtisztelte-
tés.  ha  ott  fellép  valaki.  Legutóbb  nagy  
feltűnést  keltett,  hogy  Marian  Anderson  
színes  énekesnőt  kétszer  is  meghívták.  Ha  
pénzt  nem  is  kapnak  a  vendégművészek,  
de  ériékes  ajándékkal  hagyják  el  a  Fehér  
Házat,  vagy  a  Hydeparkot,  mert  távozá-
sukkor  ltooseveltnc  arany  emléktárgyakat  
szokott  átnyújtani  a  műélvezetért.  

* 
Kamarás  Gyúld,  Sivó  Mária  férje,  a  Víg-

színház  két  egymásután  következő  darab-
jában:  »A  szőkékkel  mindig  baj  van<  és  a  
»Féltékenysége-ben  kapott  nagy  szerepet.  

* 
Charonov  budapesti  szovjetkövet  szer-

dán este  vacsorát  adott  U II ei  n-R  e  viczky  
Antal,  az  újonnan  kinevezett  követ  és  meg-
hatalmazott  miniszter  tiszteletére.  A  vacso-
rán  a  politikai  és  társadalmi  élet  sok  
kiválósága  is  résztvett.  

* 
Páger  Antal  tanácsára  az  egyik  film-

gyártó  cég  megfilmesí'i  a  »Legénybúcsú«  
című  híres  operettet.  Modern  környezetbe  
ültetik  át  a  darabot,  amelynek  főszerepét  
annakidején  Páger  sokat  játszotta  vidéken.  
Természetesen  a  filmnek  is  ő  lesz  a  főhőse.  * 

Január  huszonkilencedikén  tartja  Gre-
ams  Zoltán  előadóestjét  a  Zeneakadémián.  
Petőfi-.  Ady-  és  Villon-verseket  ad  elő  é*  
részleteket  Hamletből  és  Cyranóból.  * 

Ősbemutató  Nagyváradon.  Ja-
nuár  harmincegyedikén  kerül  bemutatásra  
Nagyváradon  Ságody  József  »Judit  kapi-
tuáU  című  zenés  vígjátéka,  amelynek  ze-
néjét  Ilniczky  László  szerezte.  Erdély  visz-
szatérése  óta  ez  lesz  az  első  eredeti  bemu-
tató  Nagyváradon.  
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Előkelőségek  a  »Dankő  Pista«  premierjén:  
az  első  sorban  ifjabb  Horthy  István  és  
Keresztes-Fischer  Ferencné,  a  belügymi-
niszter  felesége  között  Kormányzó  urunk  
látható,  a  szomszéd  páholyban  balról  Ho-
rnau  kultuszminiszter  impozáns  szilüettjc  

(MPI  felv.)  

Л  Kormányzó  úr  alezredessé  nevezte  ki  
ifjabb  dr.  József  Ferenc  királyi  herceget.  
Képünkön  a  Magyar  Honvédség  legfiata-
labb  alezredese  már  fel  is  varrta  az  új  

csillagot 
(Demjén  felv.)  

Vadászat  volt  a  héten  a  nagykovácsi  erdő-
ben,  amelyen  részt vett  Kormányzó  urunk  
is,  valamint  menyének  édesapja,  gróf  

Eiiélsheim-Gyulai  Lipót  is  
(Edelsbeim-Gyolai  Lipótní  felv.)  

Beszámoltunk  annakidején  Wenckhehn  
Dénes  p-óf  és  Cziráky  Tonchette  grófnő  
eljegyzéséről.  Bemutatjuk  a  legszebb  tüu-
dérszőke  mágnáskisasszonynak  és  vőlegé-

nyének  eljegyzési  képét  
(Angelo  telv.)  

Az  ember  tragédiája  Pécsett,  az  Ünnepi  
Hetek  keretében:  Szabó  Sándor  és  Lukács  

Margit 
(Vajda  M.  Pál  felv.)  

A  Medikus-bál  forgó-zengő  gznpécsárdása..  
(Jakab  felv.)  

K E T  V E R S E N Y  G Y Ő Z T E S E I  A  változatosság  kedvéért  megint  egyszer  
boxmeccs  volt  a  Magyar  Művelődés  Házá-
ban:  képünk  a  vasárnapi  mérkőzés  

Kővári—Koesis-párját  ábrázolja  
(Szász  felv.)  

A  svábhegyi  síverseny  három  győztese  
Belioni,  Deseő  és  Garanvölgyl  

és  a  Háztartási  Továbbképző  Iskola  
kacsatrancsirozó  győztesei  

( М П  felv.)  

Hosszú  szünet  után  
újra  játszani  fog  Su-
lyok  Márta.  A  Víg-
színházban  lép  fel  a  

Féltékenység-ben 

Daphne  du  Maurier,  
a  Fekete  éjszakák  és  
A  Manderley-ház  asz-
szonya  című  regény-
sikerek  szerzője,  a  
Trilby  híres  írójának,  
Du  Mauriernek  uno-

kája 
(Foto  Czepreghy  Film)  

Anita  Best  fellépett  
a  Művészetbarátok  

előadóestjén 
A  Mednyánszky-nővé-
rek  nagysikerű  táne-
n:atinét  tartottak  a  

Zeneakadémián 

Sárkány  Judit  és  
Szontágh  Ilona  a  
Moulin  Bonge  új  

műsorában 
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tüdi 
szotyátat 

Van  egy  zokszavunk  a  Komédia  Orfeum  
új  műsorával  kapcsolatban  s  ezt  is  inkább  
a  mélyen;  tisztelt  kabaré-írógárdának  címez-
zük:  uraim, kicsit  nívósabb  darabkákat  fab-
rikáljanak,  no  száműzzek  végkép  a  szelle-
met  és  ötletet,  s  ha  nem  is  tarthatnak  szá-
mot  maradandóságra  és irodalmi  értékelésre  
ezek  a  kis  tréfák  és  jelenetek,  mégse  úgy  
üssék  össze  őket, hogy  minden  fűszer  hiány-
zik  belőlük,  a  félreérthetetlen  sikamlóséig  
egyetlen  és ép ezért  élvezhetetlen  sava-borsa  
kivételével...  Az új  műsor  ettől  az  egy  ész-
revételtől  eltekintve,  főleg  a  színészek  já-
téka  szemszögéből  niézve:  gyorsan  gördülő,  
szórakoztató,  a  vidámság  és  habkönnyű  
szórakoztatás  vizein  lubickol  s  az  ilyet!  mű-
fajit  kedvelő  közönség  szélesrohúZott  szájjal  
derül  is  az  ügyes,  tehetséges  színészek  já-
tékán.  Nagyon  tetszik  a  kedves,  csinos  Bar-
na  Anci,  kevésbé  tetszik  ezúttal  Komlós,  
akinek  hasbeszélő  száma  gyengécske,  zsen-
géeske.  Tetszik:  Misoga  László,  alig-alig  
tetszik:  Lorenz  Márta,  akinlek  még  mindig  
olyan  érdes  a  hangja,  mint  a  parii föveny. 
Nagyon  tetszik:  Türk  Berta  és  egyáltalán  
nem  tetszik  a  táncakrobaltiák  Iköziil  a  férfi -
partner.  Kifflön  felfigyeltünk  Tihanyi  Már-
tára:  reményteljes  ifjú  hölgy.  Békeffi  Ró-
bert.  Heltai,  Fodor.  Simonyi  Magda  és  a  
többiek  jók.  

d.  z.  

Barna  Anel,  a  Lorenz  Márta,  az  
Komédia  üdvöskéje  obiigát  énekszámmal  

\ 

Acak  :  kis  tubus  _..  
nagy  tubus  
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Barna  Anel,  Misoga  és  Lorenz  Márta  az  operaparódiában  Simonyi  Magda,  Békeffi,  Szalay  és  Fodor  
(Becher  lelv.)  



N O V E L L A  Í R T A :  F Ó T H Y  J Á N O S  
Asszonyokról  beszélgettek  egy  társaságban,  mindenkinek  volt  

valami  mondanivalója  róluk  Csak  egy  rokonszenves,  de  ostoba  ,  
fiatalember,  valami  festőművész,  hallgatott  únottan  az  egyik  
Saroltban.  Unalma  egyébként  jogos  volt,  mert  senki  sem  mon-
dott  ujat.  a  nőkről,  hacsak  azt  nem  nevezzük  új*  dolognak,  hogy  
minden  seszonynák  két  area  vau.  Dohát  ez  viszont  a  legrégibb  
dolog. 

Mikor  már  mindenki  elmondíta  a  magáét,  kissé  nehézkesen  
megszólalt  az  ostoba,  de  rokonszenves  fiatalember  és  mindenki  
azzal  a  fölényes  jóakaratú  mosollyal  fordult  felé,  amellyel  fel-
nőttek  a  gyermeket  hallgat ják,  ha  komoly társalgásukba  beleszól.  

-  •  Ti  mind  a  »kétarcú  asszonyról«  beszéltek,  —  mondta  —  de  
mindnyájatoknál  csak  szimbólum  az,  hogy  egy  asszonynak  két  
arca  van.  En  azonban  láttam  a  kétarcú  asszonyt  valóbaji  is.  

—  Panoptikumban  —  Bzólt  ifcözbe  valaki,  mire  általános  ne  votes  tamadt  
—•  Nem  panoptikumban,  —< felelte  az  ostoba,  de  rokonszenves  

fiatalom bor,  akinek  nem  volt  érzéke  a  humor  iránt,  tehát  nem  
is  sértődött  meg  —  szó  sínes  panoptikumról,  ón  élő  alakban  lát  
tam  egy  asszonyt,  akineki  két  arca  volt,  akár  hiszitek,  akár  nem.  

Ekkor  megint  felmorajlott  a  nevetés,  közbeszólások,  ugratá  
sok  hullámverése,  mely  csak.  akikor  csillapodott  le,  miikor  valaki,  

persze  csak  úgy  tréfásan,  csendet  parancsolt,  hogy  a  fiatal  festó  
elmondhassa,  amit  akart.  Közben  ösazenézések,  megértő  kaosin-
tások:  no,  most  valami  nagy  szamárságot  hallunk,  legalább  ne-
vethetünk  egy  nagyot.  

—  Ez  Párizsban  volt,  —  kezdte  a  festő  akadozva,  színtelenül  
—  tudjátotk,  pár  évig  odakünn  éltem.  Egy  este  a  Montmartre  
egyik  éjszakai  mulatóhelyén  ültem,  ahova  csak  nagyon  gazdag  
külföldiek  járnak,  amerikaiak,  angolok.  Ügy  kerültem  oda,  
hogy  egyszer  meg  akartam  nézni,  milyen  is  egy  ilyen  úgyneve-
zett  előkelő  loikál,  minit  képtéma,  — az  amerikaiak  nagyon  keres-
ték  akkor  az  ilyesíélo  'képekielt.  Hát  amint  ott  ülök  egy  kis  bu-
télia  pezsgő  mellett,  egyedül,  bejön  ш  ajtón  egy  nő.  Micsoda  nő,  
—  ha  láttátok  volna!  Mindenki  rácsodálkozott,  amikor  belépett,  
renteik  eatélyiruhában,  ikis  prémmaintillában,  —  gyönyörű  volt.  
Valami  furcsa  kis  kalap  vagy  mi  volt  a  fején,  kis  fátyollal, mely 
eltakarta  a  fél  arcát,  tudjátok,  .mint  a  moaidémonokét,  az  amer  
rikai  filmeken,  hogy  a  másik  félarca  csalk  annál  izgatóbban  
érvényesüljön..  Eu  azt  is  hittem,  valami  amerikai  filmcsillag,  
vagy  milliomiosnő,  aki  keres  valakit  a  tereimiben,  mert  nem  ült  
le.  Hanem  aztán  láttam,  hogy  minden  asztalnál  megáll,  ahol  
nők  is  ülnek,  mosolyogva  mond  néhány  szót,  de  egész  halkan,  
közelhajol  a  nők  arcához,  prémmsuitillájának  magas  gallérját  
felhajtja,  fátylához  nyúl,  a  nők  rábámulnak  és  a  szép  asszony  
ezüstcsillámos  retikiiljéből  kii.vesz  egy  apró  névjegyet,  az  asz-
talra  teszi,  bólint  gyönyörű  fejével  és  továbbmegy.  Az  asztalnál  
ülők  összesúgnak  és  izgatottan  bámulnak  utána.  így  ment  ez  
minden  asztalnál.  A  férfiakra  nem  nézett,  mellettem  is  gőgösen  
ollépkedett,  —  most  máj-  sejtettem,  hogy  egy  nagy  divatcég  
próbakisiaisszonya  lehet,  aki  a  cég  reklámkártyáit  osztogatja.  

Másnap  megint  ott  ültem  és  izgatottan  vártam  az  ismeretlen  
szépséget.  Jött  is,  úgy  éjfél  után  két  órakor,  do  megint  csak  azt  
csinálta,  amit  előző  este  és  bizonyára  minden  este,  reménytelen  
volt,  hogy  itt  megszólítsam  vagy  észrevétessem  magamat  vele.  
A  következő  éjszaka  órákheeszat  vártam  a  mulatóhely  kapuja  
előtt.  Jött  is,  láttm,  hogy  végig  a  Eue  Pi  galle  összes  drága  
mulatóhelyein,  megfordult,  bement,  elvégezte  dolgát,  kijött,  a  
másikban,  harmadikban,  negyedikben  ugyanígy,  végre  kilépett  
annak  a  lokálnak  kapuján  is,  amelyik  cilöU  vártam  rá.  Hozzá-
léptem,  megszólítottam:  

—  Madame,  ougedjo  meig,  ihogy  —  
Rámnézett  meglepetten,  haragosan,  ijedt  mozdulattal  össze-

fogta  szája  ellőtt  a  maga®  prémgallért  éa  kikérte  magának  a  
háborgatást  Sietni  kezdett  a  Placc  Clicihy  fo'.é,  én  utána,  —  eilíág  
ш  hozzá,  hogy  félóra  múlva,  imiután:  ez  a  jelenet  vagy  tíz  mu-
lató  előtt  megismétlődött,  együtt  ültünk  fáradtan  és  éhesen  egy  
kis  bisztró  asztalánál.  Fázósan  összehúzta  magát  prémjjáben,  most  
közelről  is  láthattam  gyönyörű  arcát  azaz  csak  arcélét,  a  fes-
ték  alatt  is  sejtettem  bőrének  finom  bársonyosságát,  de  sötét  
szeme  most  szomorú  volt  és  amíg  beszélt,  messze  nézett  a  fejem  
felett,  szintté  átnézett  rajtam.  Búcsúzáskor  megcsókoltam  kesz-
tyűs  kiis  kezét,  világért  sem  engedte,  hogy  hazakísérjem,  beült  
egy  taxiba  és  elrobogott.  Madame  Colette  a  neve,  özvegyasszony,  
így  mondta  és  amikor  azt  kérdezteim:  reklámikisalsszony-ei  Worth -
nál.  vagy  Molyiieux-néil,  előbb  rámmézett,  nagyon  mélyen,  aztán  
így  szólt:  eltalálta,  reklámkisasszony  vagyok,  de  nem  Worth  
nál,  nem  ás  Molyneuxnél.  Máshol.  

Ez  így  ment  estéről  estére,  éjisizakáról  éjszakára.  Már  na-
gyon  jól  voltunk  egymással,  én,  persze,  fülig  szerelmes  voltam  
belé,  de  ha  йи  érzelmeimről  beszél telni  nteki,  hidegen  rendreuta-
sított,  majd  szomorú  lett  és  elnémult.  Azt  Ihiittem,  szeret  valakit  
és  bennem  csaki  azt  aj jóba rátol;  látja,  akiire  minden  nőnek  szük-
sége  van,  ha  boldogtalanul  szerelmes.  De  ő  nem  beszélt  soha  
ilyesmiről,  általában  sohasem  (beszélt  magáról,  egész  barátsá-
gunk  annyi  volt,  hogy  végigkísértem  éjszakai  körútján,  beül-
tem  vele  a  megszokott  bisztrónkba  vacsorázni  és  besegítettem  
a  taxiba.  Társalgásunk  az  volt,  hogy  együtt  hallgattunk,  de  ez  
nekem  több  volt  akkor  mindennél.  SohEewm  láttam  máskép,  m'.nr  
estélyiruhában,  különös  fejdísze vei,  a  félarcát  eltakaró  fátyollal,  
lázén  prémjébe  burkolódzva.  Mindig  úgy  ült,  hogy  csodálatos  
arcéiéhen  gyönyörködhettem.  Ezen  sokat  gondolkoztam  álmatlan  
éjszakákon,  míg  végre  eszembe  jutott,  Ihogy  félarcát  azért  la-
karja  el,  mert  bizonyára  valami  műtét  nyomai  látszanak  rajta,  
féltékeny  szerető  fegyvergolyóiának,  vagy  eigy  é-Kwchzett  
vetiélytársnő  vitrioimeróiiyleitének  nyomai,  —  ilyeneket  gondol  ám  
romantikusain.  Sohasem  mertem  arra,  kérni,  tegye  le  fátylát,  
prémjét,  —  tiszteltem  a  titkot,  melyet  őrzött,  tiszteltem  a  le-
gényt,  melyet  mögötte  setjottem,  nagyon  szerelmes  voltam  Mme  
Colette-be. 

Mikor  néhány  hót  múlva  már  olyan  mély  barátságban  vol-
tunk,  hogy  ettől  —  úgy  éreztem  —  már  csak  egy  lépés  a  szere-
lem  az  ő  részéről  is,  megengedte,  Ihogy  hazakísérjem.  A  taxiban  
meg  rJkairiam  csókolni,  «wro  kopogott  a  soffőmek  és  kidobott  a  
kocsiból.  Szinte  goromba  volt.  Másnap  hiába  vártam,  nem  jött  
Harmadnap  eljött  és  mí gint  úgy  volt  minden,  mint  azelőtt,  esek  
a  hallgatás  volt  mélyebb  közöttünk  ós  pillantása  — 'éreztem  —  
néha  rajtam  nyugodott,  olyaW  súlyosan,  hogy  az  szavakkal  el  
sem  mondható.  De  amikor  észrevette,  hogy  eat  megérzem,  elkapta  
tekintetét  és  elnézett  fölöttem,  fis  egyik  éjszaka,  mikor  óráidig  
nem  szóltunk  egymáshoz  és  a  szomorúság  mélyebben  c«szcifűzött  
bennünket,  mint  minden  beszéd,  minden  ölelés,  amikor  már  
fokozhatatlanul  szép  volt  ez  a  rejtelmes,  mélységes  összetartozás,  
gyorsan,  mintha  sietne  kimondatná,  mielőtt  megbánná,  így  szólt  
hozzám  a  taxiinál:  

—  Holnap  ötkor  várom  
Nem  aludtam  ezen  az  éjszakán,  még  annyit  sem,  mint  más  

éjjeleken,  amióla  Colettel  ismertem.  



Másnap  délután  ötkor  becsengettem  az  ajtaján,  —  valahol  a  
Montparnaa-e-on  lakott,  sötét,  rideg  bérkaszárnya  ötödik  eme-
letén.  öreg  hölgy  nyitott  ajtót.  

— Mme  Colettet  keresem.  
—  Tessék,  Monsieur,  —  mondta  aiz  idős  hölgy  és  bevezetett  

egy  polgári  ízléssel  berendezett  szalonba,  ahol  félhomály  volt.  
Bemutatkoztam.  Az  öregasszony  helyet  mutia.oti  és  leült  velem  
szemben.  Amennyire  IáJhattam,  finom  area  emlékeztetett  Colette  
csodás  arcélére.  

— Mme  Colette  édesanyja!  —  kérdeztem.  
—  Nem,  —  mondta  aiz  öreg  höígy  halkan  —  rokonok  va-

gyonik . . .  Colette...  a  húgom....  
Nem  tudtam,  miről  beszéljek,  —  mi  mondanivalóm  is  lett  

violna  ад  öreg  hölgynek,  amlikor  jóformán  Colette-el  is  alig  be-
széltem  hosszú  barátságunk  egész  ideje  alatt.  

—  Colette...  nemsokára  itthon  lesz,  —• mondta  a  finomarcú,  
csöndes  hangú  öreg  dámia  —* kérem,  várjon  türelemmel.  

Felállott,  kiment  a  .szobából  és  az  ajtónál  meggyújtotta  a  
villanyt.  Körülnéztem.  Nem  egészen  szegényes,  de  mégis  nagyon  
szomorú  szoba  volt,  olyaim,  aminőre  azt  szokták  mondani:  lakói  
egykor  jobb  napokat  láttak.  Kopott,  olcsó  fényüzésű  bútorok,  né-
hány  rossz  kép,  mindenféle  csecsebecse,  művirág,  sok  fotográfia.  
Három  édes kisgyerek  nagy  bőrkeretben.  Mellette,  ezüstrámában,  
egy  fiatal  katona  képe.  Ugyanaz  a  férfi,  civilben,  háború  előttit  
divat  szerint  öközve.  Colette  elhalt  férje?  És  három;  kisgyereke?  
Nem  beszélt  róluk  sohasem.  A  falom egy  tekintélyes  öregúr  arc-
képe,  becsületrenddel.  Ez  csak  atz  apja  lehet.  

Halkan  nyílt  az  ajtó  és  belépett  Colette.  Felugrottam,  kezet  
csókoltam.  1 inam,  agyuzrarü  kis  otthoni  ruhában  volt,  nyakán  
tffllfátyol,  mely  most  is  eltakarta  félarcát.  Most  láttam  először,  
hogy  haja  ezüstösen  szőke,  természetellenesem  szőke.  Leültünk,  
ntim  tudtuik,  mit  mondjunk  egymásnak.  En  csak  néztem  szomo-
rúan,  vágyódással,  ő  is  nézett,  нет  kapta  el  a  pillantását.  Es  
egyszerre  megszólalt,  rekedten  a  felindulástól:  

— Maga  szeret  engem,  mon  petit?  
—  Szeretem,  —  mondtam  —1  szeretem,  szeretem,  szeretem!  És  

tudom,  hogy  maga  is  szeret  engem,  ne  is  tagiadja,  érzem.  
— Igen,  szere.orn  magát,  ha  nem  szeretném,  most  nem  volna  

itt.  Ha  éppen  azért,  inert  szere.em  és  inert,  félek,  hogy  még  baj  
lehet  belőle. . .  ©1  keill  magának  árulnom  valamit,  ide  nézzen!  

Areáról  lekapta  a  fátylat,  felém  fordult  és  előttem  iminden  
elsötétült.  Csak  alomban  érzi  ая  umber,  amit  én  akikor  éreztem,  
szörnyű,  lidércnyomásos  álomban,  amelyből  kiáltva  ébredünk  fel.  
En  num  ébredtem  fel  ma  sem,  mert  nem  volt  álom,  valóság  volt:  
egy  öregasszony  ült  előttem,  ugyanaz  az  öregi  asszony,  akit  az  
elebb  Colette  anyjának  hittem,  liánoos,  öreg  arc,  petyhüdt  nyak.  
fonnyadt,  foltos,  vén  kar.  De  csak  az  egyik  arcél,  a  nyak  egyJk  
fele,  az  egyik  kar.  A  másik  aroél,  a  nyak  másik  fele,  a  másik  
kar  Colette  volt,  a  fiatal,  a  hamvas,  a  gyönyörű.  Rémülten  fed-
tem  el  az  „rcomat.  

Mir©  feltakimltettem,  a  fátyol  már  eltakarta  a  szörnyű  láto-
mást.  Colette  szeméből  nehéz  könnycsepp  futott  alá,  szelíden  
megfogta  kezemet  és  halban  mondta:  

—  Látja,  kis  bolondom,  ez  vagyok  én.  
Felugrottam.  Kitéptem  kezeim  kezéből  éls  lihegve,  gyűlölettel  

kiáltottam  felé:  
—  Szegyei je  magát.  Komédiásnő!  Szógyei je  magát!  
Colette  elfordult,  láttam,  hogy  sír.  És  ebben  a  percben  át-

villant  rajtam  valami  bizonytalan  sejtelem, me'it  odaléptem  hozzá  
és  bocsánatkérőn,  szégyenkezve,  némán  fogtam  kezét  és  leültet-
tem.  En  is  leültem  ég  vártam,  mit  fog  mondani.  ILassan-lassan  
tudtam  meg  mindent.  A  fiatal  katona,  akit  férjének  hittem,  a  
fia,  —« ma  már  negyvenéves  volna,  de  elesett  Verdimnél.  Menye  
is  meghalt,  férje  is,  a  becsületrendes  öregúr.  Három  unokája  
maradt,  ezeknek  él,  ezeket  tartja  cl  a  legnehezebb  kenyéren,  
mely  valaha  asszonynak  kijutott:  hatvanéves  öreg  arcának  egyik  
felén  a  hamis,  hazug,  mesterséges  fiatalsággal.  Egy  kozmetikai  
műterem  hirdetést  tett  közzé  a  lapokban:  ki  vállalkozik  külön-
leges  fiatalító  sebészetének  «leven  reklámjává  szegődni?  Eizeren  
jelentkeztek,  asszonyok.  De  mikor  megtudták,  miről  van  szó,  
borzadva  menekültek.  Colette  ottmaradt,  kenyér  kellett  az  uno-
káknak,  ruha,  lakás,  iskola,  —  Colette  ott  maradt  és  most  egész  
életén  áit  hordozza  két  arcának  Szörnyűséges  terhét.  Nappal  az  
egyik  arca  él,  éjjel  a  másik,  nappal  .az  egyik  Colette,  éjjel  a  
másik.  Nagyon  szégyenkeztem.  Lehajoltam  a  kezére  és  nagyoin  
forrón  megcsókoltam.  

— Melyik  Colette-nek  szól'  ez?  — kérdezte  azzal  а  bánatos  kis  
kacérsággal,  melyet  csiak  párizsi  nők  tudnak.  

—  Mindkettőnek,  hiszen  mindkettő  —  maga.  
Azután  még  sokáig  jó  [barátok  maradtunk...  

A  fiatal  feistő  elhallgatott  és  mély  csend  maradt  a  szobában.  
Ö  talán  nem  is  értette  erat a  csendet.  Roikoin-motives,  ostobaságában  
bizonyára  nem  sejtette,  hogy  az  a  kétarcú  asszony,  akit  ő  élő  
valóságában  látott,  semmivel  sem  Volt  más,  mint  az  a  többi  
aâszony,  ábinek  két  arcáról  évezredek  óta  beszélnek  a  költők,  
böloselkedőh,  Don  Jüanok  és  nőgyűlölőik.  És,  hogy  tulajdonikép  
pen  mennyire  mindegy:  látható-e  ez  a  két  arc,  vagy  sem.  
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BUCSU* 
Mondd, álmaidban néha  ott  vagyok?  
Mondd, szólalsz  hozzám néha csendesen, 
mint  a  beteghez  szoktak,  biztatón:  
nincs  semmi  baj,  pihenj,  öreg  fiú...  
Reggel  nyakkendőm  pettyei  közül  
a  szemed  színe  szikrázott  felém  
s  olyan  görcsösen  kötöttem  bogot,  
hogy  sikoltott  a  selyme,  jaj,  ne  bánts!  

En annyiszor  mondtam már, jaj,  ne bánts 
és  annyi  kérvényt  küldtem a  rügyekhez,  
hogy  bomoljanak  lábaid  elé  
s  virágozzák  eléd  a  jó  tavaszt...  
Már  annyiszor  sikoltott  fel  a  gond  
és  zsongott,  mint  a  zsenge  fű  a  szív,  
de  látod,  tőled  mégsem  jött  vigasz,  
te  csak  f utottál.  Mondd, ugyan hová?... 
Most  itt  vagyunk  már, ketten,  kél  beteg,  
taplós  szívű,  kiszáradt,  rossz  szivacs  
és  hová  lett  a  régi,  szép  harag,  
és  hová  lett  a  villogó,  setét,  
gonosz  és  vak  és  véres  indulat?  
Elhalkult  szóval  hívlak,  gyere  hát...  
Még  három  lépés  van  talán  a  sírig,  
még  három lépés,  három  halk mosoly...  
Ömöljön  össze  szívünk  mosolya,  
hasadjon  fel  a  három  őszi  rügy,  
késett  sziromba  szökkenjen  a  vágy,  
tipegjünk  hármat együtt  még,  szívem • • • 
így  járkáltam  és  szőttem  a  jövőt.  
A  hűvös  eső  csendben  csobogott,  
Isten  könnye  Jcönnyemmel  összefolyt,  
s  úgy  kívántam  a  békés,  halk hálált...  
Valahol  énekelt  az  esti  szél  
és  ringva  rengett  néhány  bús  cseléd  
s  míg  néztem  őket,  megtelt  a  szívem  
mandulamézű,  édes  fájdalommal...  

Hol  vagy  te  már,  kit  én  ringattam  el,  
hol  vagy  te  már,  akit  szerettelek?  ...  
Csak  hűvös,  őszi  eső  muzsikál  
s  a  hold  gyűrűjén  hintázik  a  mull.  
Magános  vándor,  járok  hallgatag,  
a  szomorúság  palánkja  körül.  

4  Valakit  várok...  nem  is  él  tálán...  
Valami  meleg  nedvesség  csorog  
a  szemből  és  a  szívből.  Egyre  megy...  
vagy  éhes  farkas  fal  fel,  vagy  a  csend  
hínárja  húz  az  álomsír  felé...  

Most  hát  búcsúzom  tőled  és  szavam  
úgy  tétovázik,  mint  a  gyönge  ág,  
hol  égre  néz,  hol  föld  felé  hajol.  
Isten  veled  hát,  ki  csak  bennem  
Isten  veled,  te  hamvadó  parázs.  
Szelíd,  kis  tigris  már a  fájdalom,  
s  cirógatom,  ha  ébren  ér  az  éj...  
Ragyogjon  rajtad  holdsugár  ruh  
mit  én  szőttem  rád  részeg  éjszaká  
keringj  köröttem  angyálszárnyalco',  
de  meg  ne  szólalj.  Mert  felébredek.  

-Fr  г  t ^  *  .  •  „  

*  Beküldött  vers.  А  тега  Írója  nem  óhajtja  
magát  megnevezni.  
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JUSTH  ZSIGMOND  
A  MAGYAR  SZÁZADVÉG  LEGNAGYOBB  IRO-
DALMI  ÍGÉRETE  VOLT.  FÉNYES  TEHETSÉGÉ-
VEL  AZ  ÜJ  MAGYAR  TÁRSADALMI  REGÉNY-
NEK  LEHETETT  VOLNA  MEGTEREMTŐJE.  
NAGYÉRTÉKÜ, TORZÓNA К  MARADT  IRODALMI  
ŰTTÖRÉSÉNÉL  IS  ÉRTÉKESEBB,  JELLEMZŐBB  
AZONBAN  PÁRISI  ÉS HAZAI  NAPLÓJA,  MELYET  
б  MAGA  IS  MŰALKOTÁSNAK  SZÁNT  S  AMELY  
ALIGHANEM  ÉLETÉNEK  LEGJELENTŐSEBB  
ALKOTÁSA.  RAGYOGÓ  KORÁBRÁZOLÁS  EZ  A  
NAPLŐ:  A  SZÁZADVÉG  PÁRISA,  PROUST-LÁTTA  
MONDÉN  VILÁGÁVAL,  MŰVÉSZEIVEL,  SARAH  
BERNHARDT  ÉS  MUNKÁCSY  SZALONJÁVAL  
ÉPPÚGY  FELVONUL  BENNE,  MINT  AZ  AKKORI  
MAGYAR  IRODALMI  ÉS  POLITIKAI  ÉLET  MIN-
DEN  KIVÁLÓSÁGA  A  MAGYAR  FŐŰRI  SZALO-
NOK  PEZSGŐ  TÁRSADALMI  ÉLETÉBEN.  A  RE-
GÉNYNÉL  ÉRDEKESEBB  ELEVEN,  NAGYVILÁGI  
NAPLÓ  AZ  ATHENAEUM  KIADÁSÁBAN  JELENT  
MEG  HALÁSZ  GÁBOR  ÉRDEKES  BEVEZETŐ  
TANULMÁNYÁVAL  ÉS  JEGYZETEIVEL.  AZ  
ÉRDEKES  ÉS  NAGY  IRODALOMTÖRTÉNETI  
ÉRDEKŰ  KÖTET  ÁRA  VÁSZONKÖTÉSBEN  
GAZDAGON  ILLUSZTRÁLVA  PENGŐ  8 . 8 0  
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DIVAT  TARKA-BARKA  
A  tavaszi  és  nyári  kalapálva t  érdekes  furcsaságokat  hoz:  

egzotikus  népi  hajviseleteket  utánzó  kalapok  készülnek,  pél-
dául  a  japán  frizurát  híven  utánzó  és  hajtűvel  díszített  fekete  
szalmasisak.  A  párizsi  kalapszalonok  közül  sokan  ismét  
gyümölcsutánzatokkal  díszítik  az  lij  kalapokat:  eperrel,  cse-
resznyével,  szilvával.  A  fátyol  to-
vábbra  is  divatos  lesz,  mégpedig  
úgy,  hogy  teljesen  beborítja  a  kala-
pot.,  a  két  végét  pedig  az  áll  alatt  
kell  összekötni.  így  legalább  biztos.  
hogy  a  kalapkát  nem  fújja  el  a  szél.  * 

A  svájci  nők  újfajta  és  a  kopla-
lásnál  jóval  egészségesebb  fogyaszto-
kúrát  találtak  ki:  go'i/óznak.  vau.  
mint  a  kisfiúk.  Az  állandó  lehajol-
gatás  állítólag  remekül  fogyaszt.  A  
másik  új  fogyókúratalálmány  a  
paszianszozás  —-  padlóra  kirakott  
kártyákkal.  Letérdelni  tilos.  (Remek,  
tessék  megpróbálni!)  

A  francia  tavaszi  divat  
fö  jellegzetessége  a  fekete-
rózsaszín  összeállítás  lesz.  
Például  az  egyik  divatter-
vező  rózsaszínű  kétsoros  
lovaglórnha-szabású  kosz-
tümkabátot  tervezett  fekete  
gombokkal,  fekete  paszo-
mánnyal  díszített  zsebekkel  
és  fekete  szoknyával.  Hozzá  
rózsaszín-fekete  jersey  csa-
vart  turbán  való,  fekete  
kesztyű  és  fekete  táska.  * 

Egy  gyönyörű  berlini  mo-
del:  fehér  báránybőr  sport-

kosztűm,  színes  kasmír  pulóver-
rel,  a  kosztümhöz  való  »Durbin*  
kalap  szintén  fehér  báránybőr.  A  
kabátka  a  pulóver  anyagával  van  
bélelve  és  ugyanezzel  az  anyag-
gal  szegték  fel  a  prémszok-
nyácska  szélét  is.  

* 
Ne  dobjuk  el  az  elhasznált  bá-

dog  cigarettásdobozt  —  tanácsol-
ják  egy  francia  lapban  a  nőknek.  
Szépen  kitisztítva  cukortartónak  
lehet  használni,  amiben  magunk-
kal  vihetjük  a  kockacukrot.  

* 
Sötét  szövetruhára  szép  a  szí-

nes,  kézzel  kötött,  rojtozott,  sál-
szerűen  kötött  öv.  

* 
Olasz  divatötlet  tavaszra:  sötét-

szürke,  kosztümszoknya  világo-
sabbszürke  pettyekkel,  világos-
szürke  kabát,  a  szoknya  anyagá-

ból  készült  zsebekkel-  revetekkel  
és  gombokkal.  

* 
Különleges  és  finom  volt  Dünn  Alice  

kirakatában  egy  rozsdaszín-vas-zöld-vieu  
rose,  káros  kosztüm,  rozsdaszinü  kasmt:  
pulóverrel.  haVanna-barna  disznóbőr  
övvel. 

Egyik  vtagy  divat kreátorunk  gyö-
nyörű  impriméket  nyomat  tavaszi  és  
nyári  modeljeihez.  Láttunk  egypár  min-
tát,  amelyek  felveszik  a  versenyt  Schla-
parelli  mintáival  is.  Lesz  köztük  olyan  
minta,  ami  csupa  itői  szem  és  száj.  az  
után  tű  és  cérna,  színes  virágokkal  telt  
kosárkák,  különféle  gombok.  Nehéz  les:  
válasz tani  közülük.  

* 
Az  olasz  tavaszi  divat  sok  csipkét  fog  

hozni.  A  készülő  mod elek  közül  nagyon  
érdekes  egy  fekete  délutáni  ruha,  rózsa-
mintás  széles  csipkebeái  lilásakkal.  •  

Pólya  trogó  rajzai  

TURBAN 

A  DIVAT  

WÊ 
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Az  idei  túl  ékszerdivatjának  gyönyörű  alkotásai  a  különféle  
паду  aranyvirágok,  rózsáik,  liliomok,  margaréták,  amelyek  részr  
ben  tenyésztett  igazgyöngyökkel,  vagy  apró,  színes  fclm'emes  
kövekkel,  finomművű  cizelláláeokkal  vannak  díszítve.  Való-
ságos  kis  »ékszerremekmüvek*  ezek  az  élethű  virágbrossok,  
amelyek  a  ruhán  utót érhetetlen  effektust  keltenek.  A  virágbros-
sok  mellett  a  mareassitékszernek  van  ezidén  nagy  sikere,  főleg  az  
új,  színes  mareassit-állatocskáknak.  Ezeket  a  kis  ékszer-remeke-
ket  a  Váci-utca  20.  alatti  ARKANZAS  mutatja  be  készséggel  az  
érdeklődő  hölgyeknek.  

M urát  i  Lili  remek  ruhákat  kapott  a  »Végre«  cimü  film-
hez  Risctte-től:  piros  fehérpettyes  karton  parasztruhát,  kék  szafin  
nagyestélyi  ruhát  és  drapp-bordó  csíkozású,  férfifazonú  pyjamát.  
Ugyancsak  Risette-nél  készültek  M e zey  Mária  toalettjei  új  
filmjéhez,  a  »Kegyelmes  úr  rokoná«-hoz.  Az  egyik  fogadóruha:  
hosszú  barna  velurbársony  szoknya,  türkizkék  velursifon  derék-
kal.  A  többi  ruhái  mind  feketék,  tekintve,  hogy  Mezey  a  kegyel-
mes  úr  özvegyét  játssza.  Nagyon  szép  fekete  angolbársony  hosszú  
ruha,  csipke  Stuart-gallérral,  magas  csipkekézelőkkel,  valamint  
fekete  estélyiruha,  aminek  szoknyája  soleil-plisszé,  szatin  passzé-
résszel  a  derékon.  A  ruha  hosszú,  bő,  nyitott  ujja  is  soleil-plisszé.  

A  »Gyergyói  báU-ban  Fedák  három  
ilánya«  tizenkét  ruhát  visel,  mind  a  
tizenkettő  a  Risette-szalonban  (Kígyó-
utca  4—6.)  készült.  

* 
Estélyekre,  bálokra  speciális  kikészí-

tés  Géva  kozmetikában,  IV.,  Irányi-u.  
21.  T.:  384—235.  

* 
A  monogram  új  formában  mutatkozik  

bc  a  tavaszi  és  nyári  divatban.  A  kosz-
tümökhöz  készülő  fehér  és  színes  ingblú-
zok  gallérjára  hímezik  a  kezdőbetűket.  
vagy  a  hölgyek  keresztnevét.  

* 
Űj  amerikai  asztaldísz:  kristályüveg-

ből  készült  mérleg,  két  serpenyőjét  ezüst  
lánc  tartja,  egyikben  egy,  a  másikban  
két  szál  élő  orchidea  van,  * 

A  turbánok  specialistája,  Lukács,  IV,  
Bécsi-utca  2.  

* 
Párizsban  február  tó-én  mutatják  be  a  

tavaszi  kollekciót.  A  modelek  maximál-
va  vannak,  minden  ház  legfeljebb  75  
modell  mutathat  be.  A  bemutató  után  
or  anyagot  feldolgozzák  Berlin  részére,  
Bécsben  pedig  március  elején  mutatják  

M e ÍVJ ág  javában  fázunk,  de  a  gondos  
pesti  szalonosok  és  divattervezők  már  
törik  a  fejüket,  hogy  milyen  legyen  
a  tavaszi  divat.  A  héten  már  meg-
volt  az  első  nagy  tanácskozás  a  NOSz-
ban.  Beszéltünk  néhány  »nagy-

szalonnal«,  arról,  asfí'-
hogy  mik  lesznek  a  
tavaszi  divat  irány-
elve',  íme  a  vála-
szok  és  a  skiccek  a  
tavaszi  divatról:  

Ambrus  Sán-
dor:  En  az  ango-
los,  egyszerű  vona-
lak  mellett  mara-
dok.  Kosztüm  szerű  
ruhákat,  robe  man-
teau-kat  fogok  hoz-

ni.  Kollekciómat  
Lanvin  eredeti  skic-
cei  után  állítom  
össze.  Már  kaptam,  
is  egy  csomót  és  
most.  várom  az  
újabh  küldeményt.  
A  színek  közül  a  _  
gyöngy  szürkét,  а  лшьпи  

Józsa 

beige-t,  a  homok-
színt,  a.  kéket  és  a  
feketét  fogom  favo-
rizálni.  Saját  terve-

zésű  impriméket  
nyomatok  model-
jeim  számára.  Az  
egyik  imprimémin-
tám  neve:  »Amour-
amour«, 
férfi  és  női  
ábrázol.  Van  az-

női  szemet  és  
szájat  »ábrázoló  

minta,  virágkosár-
ka,  tele  virággal,  
tű  és  cérna,  de  ta-
lán  a  legérdekesebb  
köztük  az  egymás-
ba  kulcsolódó  ke-
zek  mintája.  —  Charlotte:  Ame-
rikából  kapom  a  modeleket,  most  vá-
rom  a  második  kollekciót.  A  divat-
ban  nem  lesz  sok  változás,  a  janán  
szabás  teljesen  eltűnik,  a  szoknyák  a  
földtől  39  centisek  lesznek,  a  kosztüm-
kabátok  valamivel  hosszabbak.  A  bő-
ség  elől  lesz  a  ruhákban,  divatos  lesz  

Charlotte 

Érdekes  eseménye  van  a  pesti  dívatvilaguak.  A  JJorottya-
uteában  megnyílt  a  »Mária  divatszalont.  Mészáros  Mária  ed-
dig  Neuman  Bertánál  volt  direktrisz,  és  Olga  asszony,  a  ki-
tűnő  szabásznő  segítségével  fogja  öltöztetni  a  pesti  dámákat.  
Ha  belépünk  a  dorottyautcai  szalonba,  az  az  érzésünk,  hogy  
Lanvin,  vagy  Molyneux  világhírű  szalonja  költözött  Pestre.  
A  szalont  XIV.  Lajos  korabeli  bútorokkal  rendezték  be,  a  
falak  rózsaszínűek,  a  padlókat  rózsaszínű  filc  borítja  és  va  
lódi  velencei  tükrök  díszítik  a  termeket.  Mária  februárban  
fogja  bemutatni  első  kollekcióját,  mely  a  kiszivárgott  hírek  
ezerint  szenzációja  lesz  a  tavaszi  divatnak.  Hogy  Mária  
milyen  népszerű  a  pesti  dámák  előtt,  azt  legjobban  bizo-
nyítja,  hogy  már  az  első  kollekció  előtt  sok  rendelése  van.  
A  gyönyörű  szalont  máris  a  legelegánsabb  pesti  dámák  
látogatják. 

ITT  AZ  ELSŐ  TAVASZI  
a  plisszé  és  a  kevés  glokni.  A  ruha-

kabátokat  impriniével  
szövetlel  bélelem,  mindig  elütő  

színben.  Pelerínt  is  fogok  hozni  és  
amerikai  mintára  
sok.  rojtozást,  —  
J ó z s a :  Kosztűm-  '.  
kabát jaim  €8—  70 cm 
hosszúak  lesznek,  
derékban  sveifol-  "j  i  
tak,  angol  kabát-  I  
jaim  egyenesek.  Fe-  I A4 , 71 
ke te  és  sötétkék  a  
kedves  színeim,  dc  
lesznek  élénk  szín-
összeállítások  is. — 
Geiger  P ál  :  A  
tavasz  nagy  divat-
ja  kosztüm,  reggel,  
délben,  este.  А  И  J  
kompié  két  váltó-  \i  
zatban:  sötét  ruha  <  
pasztellszínű  kabát-  Ü,  
tat  vagy  pasztell-
ruha  grézs  kabát-  Geiser  

Hajirálilt,iiemtlcseít,szépséghibáit  M f j W Í n P  УП7Ш!СТ117Л  
felelősség  mellett  véglegesen  N U » H U J  N U A m L l l N H  
eltávolítja  a  22  éve  fennálló  
T E R  É Z - K Ő R Ú T  I /o .  -  T E L E F O N :  4 2 5 - 2 1 2  
Tanítvány kiképzés  —  Kozmetikai  szerek  postai  küldése 

P e r z s a b u n d á k , 
szllbendák,  perzsa-  s zűcs ,  F e r enc -
lábbundák  o lcsón r í í U l  k ö rú t  3 2 ,  II.  3. 
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Tél  vége  felé,  ami-
kor  már  megüntuk  
a  téli  ruhát,  de  még  
korai  tavaszit  csinál-
tatni  egy-egy  blúz-
zal,  jól  megoldhatjuk  
az  öltözködést.  Az  
1-gyel  jelölt  fekete  
moszkitó,  kétrészes  
cowboy  ruha  szok-
nyájához  öt  blúzt  
mutatunk  be:  2.  fe-
kete  bársony  kabátka,  

iViotvjAr/ 

vízzöld  muszlin  sállal;  3.  rószaszínes  
bézs,  könnyű  selyemblúz,  a  szoknya  anyagúból  készült  boleró-
val,  a  boderót  markasitvinág  díszíti :  4.  kék  eelyemjersey  vacso-
rázó  blúz;  5.  fekete  csipkeblúz,  a  kivágásban  két  straszklipsz-
szel;  6.  aranybarna  jersey  blúz,  zippz árral.  Aranyszögekkel  ki-
vert  öv  és  zseb,  csontszínű  gallér  és  manzsetta.  Ezeket  a  blúzo-
kat  hosszú  szoknyával  is  viselhetjük.  

DIVATHÍRADÁS 
(ez  egy  új  szín,  a  bcige  

és  szürke  keveréke,  talán  
legjobban  a  halina  színéhez  
hasonlít).  A  pasztellszínű  
ruhákhoz  divatos  lesz  a  
barna  és  a  kék  ruhahosszú-
ságú  kabát  is.  A  szoknyák  
bővülnek,  sok  lesz  a  plisszé-

Kleln  Artúr  

szoknya  rövid  
kohóitól. 

Amerikai  raj-
zok  után  állí-
tom  össze  ta-

kollek-
ami-

ben  érdekes  
jumper  ruhák  
is  lesznek.  A  
kabátjai  a  ruhától  min-
dig  elütő  színűek.  —  
Klein  Artúr  :  Mad-
ridból Balenciágától  kap-
tam  terveket  (aki  szemé-
lyes  jó  ismerősöm).  
Ezekből  és  saját  elgon-
dolásaimból  állítom  ösz-
sze  a  modeljeimet,  főel-
vem:  takarékoskodni  az  

Prenninger 

komplék 

-  anyag aal.  A 2  ango-
w>  los  ruhákat  favori-

zálom,  úgy,  mint  
eddig  is.  Az  idei  
tavaszi  divatot  min-
denki  szeretni  fog-
ja,  mert  fiatalos  
lesz.  A  szűk  szok-
nyák  megszűnnek,  
sok  lesz  a  plisszé.  
Szerintem  a  divat-
szín  piros  lesz.  —  
Prenning  er  né:  

Nemrég  jártam  
Bécsben,  bécsi  utam  
tanulságaiból  ma-
gyar  tervezők  és  
saját  ideáim  sze-
rint  állítom  össze  
tavaszi  kollekció-

mat.  Sok  kosztümöt  fogok  mutatni  
és  kosztümszerü  ruhákat,  Molineux  
zsánerében.  Tarka-barka  divat  lesz,  
főleg  nyáron  sok  szín,  többféle  szín-
összeállítású  ruhák.  A  kabátban  egy-
formán  divatos  lesz  a  bő  és  a  sveifolt.  

—  Futásfalvi  Pál  Ele  m ér  né:  
Nagy  örömmel  készülök  a  tavaszi  di-
vatra.  Amerikai  modelek  után  dolgo-
zom.  Egyszerű  és  jól  viselhető  ruhá-
kat  szeretnék  mutatni.  A  ruhák  hátul  
erősen  buggyosak  lesznek.  Nagy  divat  \  

Futásfalvi 
Pál  Elemérné  

Kölcsön  is  ad s z ő r m e b e l é p ő t ,  b o l e r ó t ,  csekély  d í jért  
FALUGYAI GYŐZŐ  VIKTOR  

IV., Váci-utca  15  szűcs  köl csönosztálya  Telefon :  380-121  

lesz  az  antilop.  Anlilópkabálkák,  mcl-
lénykék,  jersey  kosztümök  antilóp-
díszítéssel.  Az  antilopot  helyettesít-
hetjük  vékony,  finom  düftinnel  is.  
—  Z  sub  or  y  N ell  y  :  A  külföldi  
tervek  mellett  természetesen  sok  mo-
delem  készül  a  kitűnő  magyar  terve-

zők  tervei  után.  
Talán  soha  nem  
volt  olyan  nagy  
divat  a  kosztüm,  
mint  az  idén  
lesz.  A  kosztü-
mökhöz  bűbájos  
fehér  és  színes  
blúzok  készül-
nek.  Nagy  divat  
lesz  a  s ott is,  a  
rózsaszínes  bei-
ge,  a  terakotta  
'és  a  zöld.  Bőhá-
tú  kabátokat  ké-
szítek. 

* 
Az  első  tava-

szi  divathírek  —  
mint  látható  —  
eléggé  megnyug-

A  tavaszi  
egyszerű 

és  észszerű!  

n  eieyge  
jl\  tatók.  

ywi  divat  

- Ü d í t  i z é p í t f i c t c / í t  

ci  v/fcg/j/ru  

Földet  fílcrgiteréme  



HALLÓ,  SÜLYOS  SZAKÍTÁS  TÖRTÉNJ. . .  
T E S S É K  A Z O N N A L  K I V O N U L N I !  

MEGALAKUL  NÁLUNK  IS  A  

Amerikai  hölggyel  
tünk 

1láM?*kf  Vivian  Stephens  nem  

-  Csak  nem  poMvkal  

toráöb  Mr  S  ephmis  bUenkezo  
leg.  ArrólnlZtta'b^fríeiuV  

ön  SZt:?y%ïn  dolgokat  

" S ? Ж й  syrette  tutaj-

Ä  Ä  
«effî/e  iudVT-  folvttdia  Mrs.  

KLUBJA  (?)  

f r 
SERVICE 

r 

U  " J ® , - ,  s z l J e s '  Dam,  hozzál  valami  más  játékot  
haza  ralikанак.  Én  azt  hiszem  hogy  ő  már  túl  értel-
mes  a  kockajátékhoz...  

—  Miss  Meïnzîna,  még  nem  
felelt  a  tegnapi  kérdésemre.  
Szeret,  vagy  nein  szeret,  felel-
jen:  akar-e  a  feleségem  len-
n i í . . . 

Be  fogom  perelni  a  hajós-
társaságot.  Még  fél  tizenegy-
kor  sem  hozták  a  reggeli-

OVATOS  DIREKTOR.  
Az  iíjú  szorzó  a  színigazgatóval  

távozik  este  a  mttvészklubból,  A  di-
rektor  a  kapuban  nyújtja  a  kezét,  
de  az  i f jú  igy  szól:  

—  Ha  megengedi ,  igazgató  
egy  darabig  elkísérem.  

—  .Tó.  _  bólintott,  a  direktor  
de  remélem,  ez  a  darab  
maga  darabja  lesz?  

úr, 

nem  a  

Stephens  egy  __  és  
nök  behízelgő hangon  fa„  
öngf  kossagra  gondok,  
1 о п Ь 1 1  estére.  Ekkor  kinyi  *  gramja  estére.  Bejön  fret  
«z оЬадтшЛ  « f « o .  J  >  
kedves  onne,  lattal  tdo-

oesminq « Ä  he-
kögíifc  végre  kV  
lyesen  tette,  hogy  m k r  
dobta  azt  a  Térfw,  pillanatok  
tette  az  on  Q  
mid.va  mar  on  ts  

кору  —-  ön  dobta  ki!  
Mialatt  a  teoretikus  
inspekciósunk  beszel,  
a  praktikus  inspekció-
sunk  akcióba  lép.  Ki-
sírt  arcát  bekeni  va-
lami  megfelelő  gyógy-
iszappal,  majd  figyel-
mezteti,  hogy  nem  sza-
bad  sírnia,  amíg  a  vi-
taminos  pakkolás  szá-
rad,  különben  az  ha-
tását  veszti.  A  teore-
tikus  nővér  közben  
már  arra  is  rábeszél-
te,  hogy  kövesse  őket  
intézetünkbe,  ahol  sok-
kal  tökéletesebb  szé-
pülési  lehetőségek  
állnak  rendelkezésre.  
Természetesen  díjtala-
nul.  Az  ön  szerény  
megjegyzésére,  hogy  önt  hat  
ökör  sem  vonszolja  el  innét,  
ahová  »6«  talán  mégis  csak  
visszatér,  a  nővér  gyorsan  ki-
jelenti,  hogy  az  ügy  szempont-
jából  sokkal  helyesebb,  ha  ön  
nincs  itthon,  —  a  telefon  pedig  
közvetíteni  fogja  üzenetét,  
amennyiben  bárki  is  telefonon  
keresné  önt  —  ezt  a  
»service«  már  elin-
tézte!  Egyébként  a  
ruha,  ami  e  pillanat-
ban  önt  takarja,  
előnytelen.  Az  inté-
zetben  másikat  kap.  
A  kapu  előtt  az  inté-
zet  autója  várja  önö-
ket,  szakítás  után  vil-
lamoson  járni  tudva-
levőleg  egyike  a  leg-
szörnyűbb  dolgoknak.  
Az  intézetben  forró,  
fürdősós  fürdő  várja  
önt,  azonban  két  kád  

van  á  fürdőszobában.  A  másik  

S r  "T  mír  syógyűltZigy  

fürdik,  akmek  aktja  árnyalat  

ttnniá  fZ  M  )9fn  Ш  szo*ott  
m?  szerint...  
Mire  felöltözik  már  közlik  is,  
hogy  az  ur  kereste  telefonon  
De  mielőtt  önnek  még  S á l  
ban  volna  visszahívni  a  hűtt  
lent,  máris  -  idegen!  -  férfi,  
hyg  keresi  önt,  mond  egy  Ael  
uLin  'iZ  Пет  

ugj,rnn,  viszont  az  iUetö  oly  
vea  eLZbe?ÍZelaö  nddoncse-
ZZ,.  Wl;  egyetlenegy-
szer  som  kell  közben  újra  pú-o r r á t  -

Á » '  Az  Istenért!  
szolok  közbe.  —  Csak  eavet  

ITfoZrn"-  A'Cm  ért"m  

tol  fogva  az  egészet.  Azt,  hoav  
honnan  értesült  ez  a  női  Hub-
mennyország  egész  esetemről?  

telefonon  —  mosolyog  
Mrs.  Vivian.  —  Az  insnek  
Z°lá  S * o b á b % \  higyullaT^  
fîrfih  ~  НаШ'  Víumdla  egy  
férfihang  a  RákóczVút  61-
„  / -, ~  mondjuk  —  swIvoV  
Z"  nl-  S  1ГиШ-  Tessék  azont  
nal  kivonulni,  A  nővér  erre  
persze  alaposan  kikérdezi  Z  
te,W.  ?  isolai  életkora,  
felZt  ZZÍ8  Múlásának  oka  
letol.  Amennyiben  az  végel-

gyengülés,  már  meg  
sem  prooálja  az  élesz-
tési  kísérleteket,  S z a-
kít  ás  i  készült-
ségünk  azonnal  ki-
vonul. 

—  Jó.  Értem.  Az  
urakat  nyilván  pro-
pagandafüzetekkel  tá-
jékoztatják.  De  kik  
azok  a  nagylelkű  nök,  
akik  mindezt  finan-
szírozzák?  A  ruhát,  a  
kozmetikát,  az  autót,  
a  fürdőt?  ...  

—  Férfiak  tart-
ják  fenn  a  klu-
bot  —  mosolyog  Mrs.  
Stephens.  —  Még  csak  
nem  is  csupa  gazdag  
férfi.  Mindössze  fér-
fiak  —  igazi  férfiak,  

akik  nem  érnek  rá  jeleneteket  
végighallgatni.  No  igen  és  van  
köztük  pár  kozmetikus-gyáros  
is  —  vallja  be  végül  Mis.  
Stephens. 

4ki  egyébként  ma  hajnal-
ban  már  el  is  utazott  s  hogy  
megalapította-e  intézetének  pes-
ti  fiókját  — egyelőre  nem  f"d»i.  

dor. 

A  szórakozott  bűvész..  
met!. 

(Szemes  rajza)  



Bozzay  Margit,  a  kitűnő  irúnö  ebben  a  
rovatban  minden  bozzá  intézett  levélre  
válaszol,  tanáccsal,  útmutatással,  ba  kell,  
vigasszal,  megnyugtatással  szolgál  olva-
sóinknak.  akik  problémáikkal,  kételyeikkel  
hozzáfordulnak. 

* 
Erzsi...  Azt  kérdezi,  mit  tegyen!  Há-

rom  gyermeke  felnevelése  után  menjen-e  
ïerjtK.z  ann„z,  akit  szeret,  vagy  mauujou  
gyermekei  mellett,  akik  nem  követnék  ma-
gat  ierjthez!  

b'tleœt.  Ha  gyermekei  Ikliosinyek  vagy  
növekedők  lennenek,  azt  momlanam,  ma-
raujon  melle a uk,  mert  az  ő  felnevelésük  
az rnső  kötelesség.  l)e  ők  részben  nagyok.  
Leánya  buszonegyéves,  menyasszony,  aki-
nek  vőlegcnye  különben  is  kijelentette,  
hogy  ha  megházasodik,  »anyóst  nem  акаг  
látni*.  Fia  a  saját  lábán  áll,  eltartja  ma-
gát,  eppen  úgy,  mint  a  nagy  leány.  Kájuk  
tehát  nem  kell  gondjának  lennie  és  őket  
életének  ennél  az  utolsó  nagy  lépésénél  
nem  kell  tekintetbe  venni.  A  kislány  meg  
úgyis  mayával  megy,  akinek  nagy  előnye  
lesz  abból,  hogy  édesanyja  ezután  nem  
kenyérkereső  kuli,  aki  csak  kizsarolt,  fá-
radt  óráit  töltheti  az  otthonában,  hanem  
otthonélő  asszony,  aki  férjének  és  gyerme-
kén«.,.'  megadhat  mindent,  ami  őket  meg-
illeti . . .  Ne  gondolkozzon  egyetlen  -percig  
sem...  Menjen  férjhez,  éspedig  minél  
előbb.  Szereti  vőlegényét,  az  imádja  ma-
gát,  asszonyi  élete  tetején  áll,  két  felnőtt  
gyermekével  szemben  nincs  kötelessége,  
munkájával  három  gyermekeit  nevelt  fel,  
gondoljon  végre  sajátmagára  is.  Ha  nem  
ezt  teszi,  nagyon,  nagyon  keserűen  meg  
fogja  bánni  és  sohasem  hozhatja  helyre  a  
hibát,  amit  a  saját  élete  ellen  elkövetett.  

Esztergom.  Feljójjón-o  Pestre,  megsza-
kítva  egy  ötéves  barátságot,  amelynek  a  
maga  részéről  főként  hátránya  van  és  itt  
taníttassa-e  tovább  kislányát?  

bettlet.  Okvetlen  jojjon  tel.  Az  ismerte-
tett  okoknál  fogva  az  a  házasság  semmi-
esetre  sem  hozna  annyi  jót,  mint  amennyi  
áldozatot  a  maga  részéről  követein©.  Fia-
tal,  meg  tud  é.ni,  várhat,  amíg  megfele-
lőbb  (kínálkozik.  A  kislánnyal  két  lehetőség  
van.  Az  egyik,  hogy  az  ősszel  beíratja  az  
iparrajziskolába,  ahová  elég  a  végzettsége,  
a  mánk,  hogy  előbb  elvégzi  a  középiskolát,  
azután  beiratkozik  az  iparművészeti  isko-
lába.  A  kettő  között  mindenképpen  nagy  a  
különbség.  Hogy  melyiket  válassza,  azt  a  
körülmények  döntik  el.  A  kérdéses  nagy-
ságú  és  milyenség.!  lakás  évi  bére  körül-
belül  4000  pengő.  Ha  csak  nincs  előre  biz-
tos  ígérete  a  diákokat  illetően,  ne  fogjon  
bele,  mert  nagyon  könnyen  megtörténhet,  
hogy  nem  kap.  Ehelyett  sokkal  jobb  lenne,  
ha  valamihez  társulna.  Oit  a  munkájával  
és  valami  kis  összeggel  sokkal  biztosabban  
megkeres  annyit,  mint  a  főiskolások  tartá-
sával. 

Lehetetlen  élet.  Fogadja-e  el  férje  ajáu-
in.tYit,  aiki  látszólagos  függetlenségének  
visszaállítása  fejében  gondtalan  életet  biz-
tosít  magának  és  kisfiának,  vagy  menjen  
cl  és  viselje  a  dolog  minden  következmé-
nyét! 

Felelet.  Semmiesetre  se  menjen  el.  Nem-
csak  a  mai  megélhetés  miatt,  hanem  az  
esetleges  holnapi  kibékülés  miatt.  sem.  
Vagy  nem  gondolt  arra,  hogy  amikor  férje  
olyan  gondosan  védi  házasélete  látszatát,  
tneg  is  van  rá  az  oka!  Hátha,  amint  ez  leg-
többször  lenni  szokott,  az  ura  egy  nap  ki-
ábrándul  abból  a  másikból  és  szépen  meg-
indul  visszafelé  az  úton,  amelyen  elment  
magától!  Ne  vágja  el  ezt  a  lehetőséget.  
Maradjon  ott.  menjen  bele  mindenbe  és  
várjon.  Az  idő  magának  dolgozik.  Hogv  ez  
az  idő  rettenetesen  keserves,  megalázó  és  
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hazug  lesz,  az  bizonyos.  De  Istenem,  annyi  
asszony  kibírta  már  ezt  és  annyi  kibírja  
még.. . 

társtalan.  Hol  találhatná  meg  azt  a  fér-
fit,  akit  minden  leány  keres  és  vár!  

Felelet.  Sehol  és  mindenhol...  Azt  
mondja,  volt  már  ötórai  teán,  de  ott  nem  
férfiakat  látott,  hanem  »divatos  jampece-
ketc.  Tudja  maga,  kislány,  hogy  mennyivel  
több  a  jampec,  mint  a  férfi!  Nem  csoda  
hát,  ha  ezektől  nem  láthatta  amazokat.  És  
hogyan  Véjte  egyáltalán  azt',  hogy  első  
alkalommal  megtalálja!  Sokszor  kell  ke-
resni  és  mindenütt,  amíg  talán  rátalál.  Azt  
mindenesetre  tegye  meg,  hogy  beiratkozik  
egy  sport-  vagy  hasonló  klubba.  Ott  a  ki-
rándulások,  sportok  alatt  több  lehetőség  
van  a  rendes  és  a  jövőt  megalapozó  isme-
retségekre.  Ezenkívül  pedig  a  legrégibb  
módszer:  a  társaságbajárás!  

Táncos-tea.  Hogyan  szerezhetne  társasá-
got,  amikor  nem  jár  táncos-teákra,  kirán-
dulásokra  és  amikor  nincs  olyan  fiúrokona,  
aki  barátait  bemutathatná!  

Felelet.  Nyissa  fel,  kedves,  a  telefon-
könyvet,  keresse  meg  a  »Klubok,  Kaszi-
nók,  Egyesületek«  címszőkat  és  válasszon  
Ы  néhány  helyet,  amelyet  úgy,  első  érzésre  
rokonszenvesnek  tart,  azután  írjon  oda  le-
velet.  Kérdezze  meg,  mi  a  tagfelvétel  fel-
tétele.  Ha  a  válasz  vétele  után  az  abban  
foglaltak  megtelelnek  a  maga  elgondolásá-
nak,  menjen  cl,  töltsön  el  olt  egy-két  órát  
és  ha  az  ottlévőket  olyanoknak  találja,  
akikkel  hetenként  egy  vagy  két  estét  kel-
lemesen  elszórakozhat,  lépjen  be.  Csak  kis  
bátorság  és  kitartás  kell  hozzá.  Miért  gon-
dolja  azt.  hogy  nem  fog  társaságot  találni  
és  a  fiúk  nem  fogják  értékelni  magát,  
ntert  nem  táncolhat  ce  nem  sportolhat!  
Hány  fin  van,  aki  szintén  nem  teszi  egyi-
ket  som.  Vagy  azt  véli,  hogy  a  leány  érté-
kének  a  sportolás  és  táncolás  a  fokmérője!  
Nagyon  szomorú  lenne.  Ne  búsuljon  hát  és  
bízzon  Demie,  hogy  hamarosan  meg  lesz  az,  
akinek  a  kedvéért  érdemes  öltözködni  és  
várni  a  vasárnap  délutánt*.  

Huszonegyéves.  Azt  kérdezi,  lehetséges-e,  
hogy  egy  bázaseinbert  és  családapát,  akiké,  
úgy  érzi,  örökre  beleszeretett,  cl  tudja  fe-
lejteni! 

Felelet.  Azon  kez-lje,  kislány,  h-ogy  
akarja...  nagyon  komolyan  akarja  ezt  a  
felejtést.  Hu  komolyan  akarja,  akkor  fog  
menni.  És  akarnia  kell,  mert  igazán  nem  
veheti  a  lelkére,  hogy  egy  fiatal  asszonyt  
elválasszon  az  urától  és  egy  gyereket  meg-
fosszon  az  apjától.  Még  akkor  sem,  ha  
tudja,  hogy  a  férfi  érdekházasságot  kötött.  
Miért  kötötte!  És  ha  kötötte,  viselje  a  kö-
vetkezményét.  Ha  az  asszony  nem.  adott  
okot  a  válásra,  —  és  ez  nem  adott —  akkor  
nem  is  lehet  elválasztani  csak  azért,  mert  
a  férfi  pár  esztendő  után  megunta  a  fele-
ségét,  vagy  mert  beleszeretett  valakibe.  
Ne  így,  ezekkel  a  mentegető  körülmények-
kel  fogja  fel  hát  a  dolgot,  hanem  tisztára  
a  saját  szempontjából.  Abból,  hogy  ez  az  
egész  ügy  magára  hátránnyal  jár  ...  Ab-
ból,  hogy  nem  lehet  belőle  házasság  Ab-
ból,  hogy  a  férfi  tizediét  esztendővel  idő-
sebb  magánál...  Lehet  hát  ezekután  még  
azon  gondolkozni,  hogy  elfelejtse  ̂!  Persze,  
hogy  el.  Még  pedig  a  legsürgősebben.  
Kezdje  azon,  hogy  a  munkából  fennmaradó  
idejében  társaságba  megy.  Szórakozik.  
Itt  a  farsang,  táncol.  Vendégeket  hív,  
vendégségbe  megy.  Nem  pedig  azt  teszi,  
hogy  «a  mtmkából  fennmaradó  min-
den  szabad  percében  reá  gondol«.  Jó,  hogy  
eddig  is  nagvon  ritkán  találkoztak,  Nos,  
ezután  ne  találkozzanak,  legfeljebb  egyszer  
amikor  megmondja  neki,  hogy  a  jövője  
érdekében  egészen  megszakítja  az  érint-
kezést. 

TÉVEDNI EMBERI DOLOG! 
De  nem téved, aki azt  állítja,  
hogy ideges  fájdalmak, fejfá-
jás,  női  gyengélkedés stb.ide-
jén kitűnő gyógyszer  az  1, 3 
és 8 ostyás  dobozokban min-
den gyógyszertárban kapható 
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V *  -
a  gyönyörű  frizura  

P  P  hajápolás  
eredménye 

Megvédi  a  hajhullástól  
és  korpásodástól  

Kéthavi  használatra  ele-
gendő  "XcjyjçĴ  hajcsepp  

Ára  . . .  .  P  3.60  
DR.  W A N D E R  G Y Á R T M Á N Y  

SZONETT  A  SZERELEMHEZ  
Szeplőtlen  arcodra  sárt  dobok,  
Fényességben  többé  ne  lássalak.  
Mennyei  bűn,  tündöklő  salak,  
Ki  benned  él,  ezerszer  átkozott.  

Métellyel  hinted  csontját,  agyát.  
Mint  a  megszállott,  kereng,  rohan,  
Dús  nászért  lángol,  kint  fogan,  
Forró  nedveit  felszívja  a  vágy.  

s 
Ki  benned  él  ezerszer  átkozott.  
Minden  ízével  egy  testhez  tapad,  
A  nincsen  túl  is  bomlottan  csak  ad,  

S  az  őrülettel  jegyzi  el  mayát.  
Meddő  a  kín  és  meddő  a  vágy.  

Mert  semmi  más,  csak  rögeszme  vagy.  
Bihary  Klára  

AZ  ELŐZŐ  FOLYTATÁSOK  TARTALMA:  
Judit  és  Jávor  szeretik  egy-

mást.  Mégis a  fiú lemondja a ran-
devút  és  estély re  megy.  Judit,  
viszont  barátnőivel  egy  lokálba.  
Jávor  másnap  felhívja  Juditot  
teleionon,  este  a  Szigetre  men-
nek.  Jávor  bevallja  szerelmét,  
de  Juditot  nem  veheti  el,  •—  
karrierje  miatt  gazdagon  kell  
nősülnie.  Másnap  Judit  egy  ba-
rátnőjével  találkozik  a  korzón,  
aki  bemutatja  Juditnak,  mint  
vőlegényét,  —  dr.  Jávort.  

(Tizenegyedik  folytatás.)  
Erna  tizennégy  barátnőjét  hívta  

meg,  köztük  olyanokat  is,  akiket  már  
emLeremlekezet  óta  nem  látott  és  akik  
hatszor  lemondták  a  meghívást,  de  
Erna  mégis  kierőszakolta,  hogy  eljöj-
jenek.  Erna  ugyanis  határtalan  el-
szántsággá!  akarta  magát  úgynevezeti  
•jobb«  társaságba  feltornászni  és  e  jó-
módú  barátnőktől  viszontmeghívást  
remélt.  Az  ilyesmiért  érdemes  némi  
áldozatot  hozni.  Erna  a  következő  dús  
étrendet  állította  össze:  Tea,  sós  és  
édes  teasütemény,  hosszúkás  alakban  
sütött  dióskrémtorta,  amit  a  mama  
már  tegnap  készített  el  rengeteg  izga-
lom  közepette.  Volt  továbbá  barack  és  
körte,  sőt  szaloncukor  is  füge  közé  
ágyazva.  Ezenkívül  egy  üveg  konyak  
es  egy  üveg  vaníliás  likőr.  

Bizonyos  hosszas  lelkiharcok  és  meg-
alkuvások  után  Erna  Juditot  is  meg-
hívta,  még  pedig  két  okból:  Nem  
akarta,  hogy  kínos  sértődési  viszony-
ban  legyen  valakivel,  akivel  egy  szo-
bában  dolgozik.  Továbbá  Judit  most  
úgyis  annyira  le  van  törve,  olyan  csön-
des  és  szeiid,  hogy  nem  sok  vizet  fog  
zavarni. 

Judit  szívből  undorodott  ettől  a  
meghívástól.  Egyáltalában  nem  volt  
kedve  emberek  közé  menni,  de  leg-
kevésbé  vágyódott  Erna  és  barátnői-
nek  társasága  után.  Borzadt  az  ostoba  
fecsegésektől,  az  ízléstelenségek  töme-
gétől,  melyekre  előre  felkészült.  De  
kénytelen  volt  mégis  elfogadni  a  meg-
hívást,  mert  úgy  érveit  ő  is,  mint  
Erna:  Nem  lehet  megsérteni  valakit,  
akivel  egy  szobában  dolgozunk!  Ebből  
látható,  hogyan  mosolyognak  édes,  ba-
rátnői  összefonódottságban  egymásra  
olyan  hölgyek,  akik  nyugodtan  meg-
fojtanák  egymást  egy  kanál  vízben.  

Délután  ötre  szólt  a  meghívás  és  dél-
után  hatra  már  nyolcan  meg  is  jelen-
tek  a  tizennégyből,  ami  semmiféle  iz-
galmat  és  bonyodalmat  nem  keltett,  
mert  hiszen  Erna  úgy  számított,  hogy  
legalább  éjjel  egyig  együttmaradnak  
ós  erre  az  eshetőségre  készen  húsz  pár  
virslit  is  rejtegetett  a  konyhában.  Az  
öt  órára  meghívott  vendégek  túl-
nyömórészét  nem  is  várta  hét  előtt.  A  
legtöbbnek  mégis  csak  el  kellett  in-
tézni  e'.őbb  bizonyos  fiúügyeket,  mo-
ziból  vagy  ötórai  teáról  szándékoztak  
csak  Ernához  menni.  

Ernának  szerencséje  volt.  Judit  még  
félhétkor  sem  érkezett  meg  és  így  re-
mekül  lehetett  tárgyalni  a  Judit—  
Jávor-esetet,  melyről  természetesen  
már  mindenki  tudott.  

Jegyzőkönyvi  hűséggel  terjesztem  a  
jelenvolt  hölgyek  véleményét  az  ol-
vasó  elé,  mert  érzem,  hogy  hősnőnk  
jelleme,  sorsa,  jövőbeli  eshetőségei  
esak  így  világosodhatnak  meg  kellően.  

Hajnal  Panni,  húszon hároméves,  fi-
tosorrú,  pikáns  szépség,  rejtélyesen  
elegáns,  igen  széplábú  iparmüvésznő:  

Judit  hülye.  Mindig  olyan  fellen-
gős,  úgy  szaval  a  fiúknak,  mint  aki  
folyton  azt  akarja,  hogy  bámulják.  
Marhaság.  A  fiú  azt  akarja,  hogy  őt  
bámulják.  És  egyáltalában  minek  stra-
pálja  magát  az  ember?  Vagy  tetszünk  
a  fiúnak,  vagy  nem.  Ha  nein,  akkor  
megszakadhatunk,  mégis  faképnél  
hagynak. 

Gál  Bözsit  huszonnégyéves,  a  haja  
vörösre  vau  festve,  neki  van  egyedül  
a  társaságban  dupla  kékrókája,  ezt  a  
szobában  is  a  nyakában  hordja.  Nincs  
foglalkozása,  apja  földbirtokos.  Ango-
lul  tanul,  de  ez  nem  biztos.  

— Aki  fut  a  fiúk  után,  az  mindig  le-
csúszik.  A  fiúkat  dobni  kell.  Az  impo-
nál  nekik.  Velem  még  egy  fiú  sem  sza-
kított.  Valamennyit  én  hagytam  fa-
képnél.  Most  van  egy,  aki  egészen  he-
lyes  pofa.  Lehet,  hogy  ezt  megtartom.  

Hajós  Margit,  Judit  hivatallbeli  kol-
leganője,  barna,  jelentéktelen  leány.  
Pillanatnyilag  új  kockás  szoknya  van  
rajta,  amelyhez  rózsaszín,  üveggombos  
blúzt  visel.  

— Hát  ha  férfi  lennék  és  Judit  volna  
az  egyetlen  leány  a  világon,  akkor  
sem  venném  el.  Ha  egy  férfi  csak  rá  
néz,  már  meg  van  győződve,  hogy  ha-
lálosan  szerelmes  belé.  Es  hogy  bálvá-
nyoz  minden  vacak  fiút!  Az  ö  udvar-
lóinál  nincs  elegánsabb,  okosabb,  töb-
bet  kereső  fiú  a  világon.  No  és  az  Is-
ten  pénze  is  kevés  neki.  Ebben  a  sze-
zoiban  már  a  harmadik  ruhát  csinál-
tatta  magának.  Nem  csoda,  lia  a  fiúk  
menekülnek  tőle-  Ki  győzné  ezt  pénz-
zel? 

Тагу  Baba,  huszonhároméves,  de  
nem  néz  ki  többnek  tizennyolcnál,  
világosszőke  haja  vau,  pénztárosnő  egy  
színházjegyirodában.  Mult  héten  ka-
pott  végkielégítést  egy  örökre  búcsúzó  
úrtól : 

—  No,  azért  csak  legyünk  igazságo-
sak,  elég  rondák  a  férfiak  is.  Kérlek,  
én  a  színházi  világban  élek,  látom,  
hogy  ugyanaz  a  férfi  minden  pillanat-
ban  más  leánnyal  jelenik  meg  a  pénz-
tár  előtt.  Ismerem  Jávor  urat  is.  Ne-
kem  is  udvarolt.  No,  csak  úgy,  az  ab-
lakon  keresztül,  miközben  jegyet  vett.  
Nem  sokat  veszít  Judit,  ím  elváltak.  
Persze,  nem  mondom,  Judit  nem  egy  
női  eszmény,  nem  is  fog  soha  férjhez-
menni.  Tudjátok,  azt  hiszem,  egy  ke-
rekkel  többje  van  neki . . .  

Dr.  Tárnok  Janka,  orvoskisasszony.  
Erna  egykori  iskdlatarsnője.  Fekete  
hajú,  ijedten  kozmetikázott,  huszon-
nyolcéves.  Ijedten  olyan  leányok  szok  
ták  magukat  kozmetikázni,  akik  fölé-
nyes  világnézetből  és  a  kicsinyesség-
nek  járó  megvetésből  hosszú  ideig  el-
felejtik  magukat  festeni,  rendesen  fé-
sülni  és  akkor  egyszerre  ijedten  ve  
szik  észre,  hogy  kezdik  lekésni  az  éle-
tet.  Ilyenkor  rémülten  akarják  egy-
szerre  pótolni  mindazt,  amit  elmulasz-
tottak,  a  legmodernebb  kozmetikai  in-
tézetbe  rohannak  és  a  legvakmerőbb  
festékeket  rakják  magukra  minden  íz-
lés  és  történelmi  mult  nélkül  és  szé-
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duletes  frizurákat  süttetnek  maguk  
uak.  Szegények,  olyan  megdöbbentőek,  
hogy  jóízlésü  férfi  sóbálvánnyá  me-
red  rémületében,  ha  rájuk  n,éz.  

—  Judit  úgynevezett  sűrített  életet  
él.  Mindig,  mindent  egyszerre  akar  ki-
robbantani  magából.  Szenvedélyes  és  
spontán  természet,  Igen  kiváló  terem-
tés.  Nagyon  szeretem.  Nem  tud  bánni  
a  férfiakkal?  Hát  ki  tud?  Csak  azok,  
akik  kizárólag  futó  érzéki  kapcsolatot  
keresnek,  amely  nem  köti  le  a  férfit,  
nem  kíván  tőle  lelki  problémákat.  A  
férfi  irtózik  a  szerelem  komoly  elemei-
től.  Azért  minél  komolyabb  egy  leány,  
annál  kevesébb  a  szerencséje.  

—  Hazabeszél!  —  síigta  gonoszul  
Panni  Margitnak  és  ezen  mind  a  ket-
ten  gúnyosan  vihogtak.  

A  vitát  egyébként  nem  lehetett  foly-
tatni,  mert  megérkezett  Judit.  Erna,  
miközben  nyakába  borult,  arra.  gou-
dolt,  hogy  most  már  felszolgálja  a  
teát,  mert  már  többen  célzást  is  tettek,  
hogy  éhesek.  Mindenfelől:  Szervusz!  
Milyen  elegáns  vagy!  Kissé  lefogytál!  
Jól  áll  a  kalapod,  hol  vetted?  Mibe  
került?  Nem  vagy  valami  jó  színben,  
történt  talán  valami?  

Ez  utóbbi  kérdést  Gál  Bözsi  adta  fel  
impertinens  álszenteskedéssel,  mintha  
csakugyan  nem  lenne  pontosan  érte-
sülve  a  Jávor-féle  esetről.  

—  Nem,  köszönöm,  nagyon  jól  va-
gyok!  •— mosolygott  Judit  és  e  pilla-
natban  boldogan  fedezte  fel  Jankát,  az  
orvosnőt.  Régi  barátnők  voltak,  merő  
véletlen,  hogy  az  utóbbi  időben  nem  
találkoztak. 

—  Janikám,  —  mondta  Judit  —  na-
pok  óta  készülök  hozzád.  Sok  mon-
danivalóm  van.  

—  Tudom  —  mosolygott  Janka.  —  
Vz  imént  boncoltak  fel,  hiszen  gondol-
hatod! 

—  Szöiruyű,  —  sóhajtotta  —  hogy  
mindenki  belevájkál  a  legprivátabb  
dolgunkba.  Ez  a  legförtelmesebb.  Még  
jobban  beszennyezik,  ami  amúgy  is  
mocskos  és  fájdalmas.  Nem  elég,  
hogy  magunkkal  kell  megvívnunk  a  
legkínosabb  harcot,  még  oda  is  kell  
teregetni  a  nagy  nyilvánosság  ele.  
Gún yol tatmin к  és  sajnáltatnunk  kell  
magúinkat.  Mondd,  mi  lenne,  ha  én  
most  felkapnám  ezeket  a  porcellántár  
nyérokat  és  egyenként  a  fejéhez  vág-
nám  a  díszes  társaságnak.  

Teri.  a  mindenes,  'betbozta  a  teát,  
miközben  Gál  Bözsi  az  első  pilla-
natra  megállapította,  bogy :  nincsen  
szendvics.  A  teasiitemiénveket  színes  
poreel léin tányérokra  rakták  és  mean  
ezüsttálcára,  Hogv  az  ezüstkanalak  
olyan  nyúzóttaik  és  kopottak,  mintha  
már  hat.  nemzedéket  szolgáltak  volna  
végig.  Hogy  a  teáscsészék  nevetsége-
sen  ósdiak,  ma  már  egészen  más  for-
mák  divatosak.  Az  egésznek  olyan  
szánalmas  szegény  szaga  van.  Igaziáin  

érthetetlen,  miért  rendeznek  az  ilye-
nek  zistúrokat?  Bözsinek  már  elment  a  
kedve  a  teától.  Képzelhető,  hogy  mi-
féle  lötty  lehet.  Mégis  butaság  volt  
idejönni.  De  Erna  lerázhatatlanul  
erőszakos.  De  nagyon  téved,  ha  azt  
hiszi,  hogy  visszahívja.  Hogyne,  ép-
pen  egy  ilyen  lányt  az  ő  elegáns  tár-
saságába.  Rémes,  hogy  most  is  mi-
csoda  ruha  van  rajta.  A  legordítóbb  
konfekció.  Majd  egyszer  kettesben  
meghívja  egy  fagylaltra  a  villájukba  
és  ezzel  elintézik  a  dolgot.  

Panni,  aki  éhes  volt,  arra  gondolt,  
'hogy  ők  vajat,  dzsemet  is  szervíroz-
tak  zsúrokon,  egyáltalában  hogyan  
lakik  jól  az  ember  teasüteménnyel,  
amely;  csak  egy  harapás.  Es  kérdés,  
.miféle  cukrászdából  való?  Persze,  biz-
tosan  a  legsilányabb  minőségű.  Álta-
lában,  ha  fiúk  nincsenek  jelen,  job-
ban  kell  vigyázni  arra, hegy  miit  szol-
gálunk  fel,  mert  ha  már  nincsenek  
férfiak,  legalább  az  ennivaló  nyújt-
son  némi  kárpótlást.  Ha  nincsenek  
fiúk,  az  ember  nem  szégyel  enni,  
nem  kell  affektálva  finnyáskodnia,  
éppen  esiak  hozzányúlni  a  tor-
tához,  lehet  nyugodtam  jó  vastag  sze-
leteket  vágni.  

A  másik  szobában  megszólalt  a  te-
lefon.  A  házikisasszony  rohant  a  ké-
szülékhez.  A  következő  pereben  elke-
seredve  jött  vissza  Judithoz.  

—  Kérlek,  téged  keresnek.  
—  Engem?  Kicsoda?  
—  Nem  tudom,  egy  férfihang!  

Bravó!  Gratulálok!  Hát  már  van  má  
sík?  Hogy  te  milyen  aiottomos  vagy!  
Nem  is  szólsz  az  embernek!  

Judit  sietett  a  szomszéd  szobába.  
Nem  tudta  elképzelni,  ihogy  ki  hív-
hatja. 

—  Na,  mit  szóltok  ehhez?  —  kér-
dezte  Erna.  —  Legújabb  trükk.  Rek-
lám telefon.  Direkt  felhivatja  magát,  
hogy  lássiuk,  milyen  jól  megy  neki.  

—  Hát  az  a  fő,  hogy  már  megvi-
gasztalódott  —  vélte  Panini.  

—  Mondtam,  én,  hogy  mein  kell  fél-
teni  kitűnő  barátnőnket  —  nevetett  
gúnyosan  Margit.  
* —  Előjáték  egy  új  tragédiához!  —  

eLméskedett  Gál  Bözsi.  
Egyedül  az  orvosnő  nézett  aggodal-

maskodva  utána.  Neki  nem  tetszett  a  
dolog. 

Judit  az  izgalomtól  kissé  rekedtem  
szólt  a  készülékbe:  

— Halló!  Ki  beszél?  
—  Itt  Jávor . . .  kérem,  bocsásson  

meg . . .  megtudtam,  hogy  Ernáéknál  
van  és  feltétlenül  beszélni  akartam  
m a g á v a l . . .  Maga  olyan  nobilisam,  
olyan  úri  módon  viselkedett  tegnapi  
találkozásunkkor,  ezt  mieg  kellett  kö-
szönni.  Végleg  meggyőződött,  hogy  
maga  a  legremekebb  lelkű  lány  . . .  

Judit  elsápadt,  mikor  a  férf i  hang-
ját  meghallotta.  Szíve  a  torkában  
vert,  szeme  előtt  körök  gomolyogtak.  

—  Miért  hallgat?  —  hallatszott  is-
mét  Jávor  hangja.  —  Szeretném,  ha  
miegbocsátana... 

—  Magának?  —  csattant  fel  végre.  
—  Hát  tudja  meg,  maga  a  leggyá-
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vább,  leghitványabb  embere  a  föld-
nek.  Mast  is  csak  orozva,  telefonon  
mer  jelontkeztai.  Erzi,  hogy  milyen  
aljasul  hánt  velem.  Ilyen  olcsón  sze-
retne  feloldozást  kapni.  Hogy  azután  
nyugodt  lelkiismerettel  bújhasson  
vissza  megint  a  menyasszonyához.  
Hát  nem,  gyűlölöm  és  soha  többé  
nem  alkarok  magáról  hallani  som.  Ezt  
jegyezze  meg  és  most  végeztünk!  

Lecsapta  a  hallgatót  és  lélektelenül  
állt.  Mindem  erejére  szüksége  volt,  
hogy  el  ne  ájuljom.  

Az  ajtó  csendesein  kinyílt,  az  or-
vosnő  lépett  be.  Ijedt,  kérdő  arccal  
nézett  rá.  

Hirtelen  görcsösen  sírni  kezdett.  
—  Janikám,  én  ebbe  belebolondu-

lok!  Hiszen  még  most  is  halálosain  
szeretem ! 

* 
Éjszaka  féltizenkettő.  Judit  'ágyá-

ban  fekszik  és  gondolkodik.  
—  Szeret,  mert  ha  nem  szeretne,  

nem  hívott  volna  fel  telefonon.  Gon-
dol  rám.  

Es  ha  engem  szeret,  nem  szeretheti  
llucit.  Félelemből  veszi  el.  Gyáva,  
nem  meri  felvenni  az  élettel  a  harcot.  

De  hátha  mégsem  szeret?  Csak  
azért  hívott  fel,  mert  ő  mindig  kor-
rekt.  Erezte,  hogy  köszönettel  tartozik  
nekem,  amiért  nem  rendeztem  semmi-
féle  jelenetei  Iluci  előtt.  Elismerő  ér-
met  akar  függeszteni  a  mellemre.  Ez-
redszer  óhajtotta  tudomásomra  hozni,  
hogy  én  külömlb  vagyok,  mint  a  többi  
lány,  több  az  eszem,  belátásom.  Felül  
tudok  emelkedni  a  dolgokon.  

{Folytatjuk.) 

Amíg  'Oh  alszik  
a  Darmot  dolgozik.  Nyugodt  
alvását  nem  zavarja,  mégis  
meghozza  reggelre  az  enyhe  
és  fájdalmatlan  kiürülést.  
Kellemes  •  
hashajtó:  %  



ÓRIÁS  KERESZTREJTVÉNY  -  ÓRIÁS  DÍJAKKAL  
>Iai  számunkban  véget  ért  hat  hé-

tig  tartott  keresztrejtvény-pályáza-
tunk.  Időközben  több  levélbeli  és  
telefonkérés  érkezett  szerkesztősé-
günkbe,  hogy  a  megfejtési  határ-
időt  hosszabbítsuk  meg,  főleg  a  tá-

volabbi  vidékeken  lakó  olvasóinkra  
tekintettel,  hogy  kellő  idő  álljon  
rendelkezésükre  a  megfejtések  be-
küldésére.  Ennek  a  kérésnek  eleget  
teszünk  és  közöljük,  hogy  a  m e g-
Î e j t é s i  h a t á r i d ő  1941  f e b -

r u á r  3.  Eddig  kell  tehát  beküldeni  
a  megfejtéseket,  még  pedig  mind  a  
hat  keresztrejtvény  megfejtését  egy-
szerre.  A  p á l y á z a t  e r e d m é -
n y é t  a  f e b r u á r  7-1  s z á m u n k -

b a n  f o g j u k  k ö z ö l n i .  
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28.  Balatoni  tünemény  
—  télen  

27.  Fedák  néni  
28.  Nagy  oszem-iszom  
29.  SZTNÉSZCSALÁD,  

MINDHÁROM 
TAGJA  NAGY  
ALAKJA  A  MA-
GYAR  OPERETT-

SZIN JÁTSZÁS-
NAK 

30.  Teremtő  
31.  Kelet  —  németül  
32.  KIVÁLÓ  MAGYAR  

ZENESZERZŐ, 
AKINEK  .JÁNOS  
VITÉZ.  C.  OPE-
RETTJE  CSAK  A  
KIRÁLY  SZÍNHÁZ-
BAN  671-SZER  
MENT 

35.  .Iratik.  —  aram  
nyelven.  A  biblia  
eredeti  szövegé-
nek  belogadott  
»írott,  olvasása  
(záribetű:  B)  

36.  T.  E.  I.  
37.  Ggyanaz  
39.  SOK  OPERETT  

BON VIV ÀN SZE-
REPÉT  JÁT-
SZOTTA  (FE-
RENC) 

10.  Borcsa  

41  Troli  
43.  Esztendei  
45.  Tan  
47.  Kárpátaljai  hely-

ség 
50.  Latin  viszonyszá  
51.  Törzs,  tő  —  néme-

tül 
52.  JACOBI-OPERETT,  

AMELY  A  KI-
RÁLY  SZÍNHÁZ  
EGYIK  LEGNE-
VEZETESEBB 
BEMUTATÓJA 
VOLT 

54.  Csacsibeszéd  
56.  Operettszínsésznö  

(Éva) 
58.  Elinor  —  mással-

hangzói 
59.  Sors  (!)  
60.  Művészet  —  fran-

cián! 
61.  NAGY  MAGYAR  

ZENESZERZŐ  .  
63.  Foglalkozás  

64.  Hires  konkordá-
tum 

68.  Oázis  —  németül  
70.  Jutából  is  készül  
71.  Azonban  
72. . . .  és  kontra  
74.  Német  építész  

(Walter) 
79.  Fiókintézet  —  né-

metül 
81.  Is  —  franciául  (ék.  

hiba) 
83.  Legtöbbször  ope-

rettdalok 
86.  SOK  OPERETT  

SZÖVEGÍRÓJA 
(KAROLY) 

87.  Fizikai  műszó  
88.  Betű  fon.  
89.  Már  nincs  jóit  
90.  Halaszt,  halogat  
91.  . .  .-appeal  —  az  

operettprlmadoni-
nátél  okvetlen  meg-
kívántatik 

93.  A  MAGYAH  OPE-
RETT  HÓDÍTÓ  
UTJÁNAK  EGYIK  
LEGFONTOSABB 
KHNDULÓHELYE 
VOLT 

97.  A  VILÁGHÁBORÚ  
UTÁN  EZ  A  SZIN-
HÁZÜZEMI  ÉS  
SZÍNHÁZÉPÍTŐ 
KT.  VETTE  AT  A  
KIRÁLY  SZINHA-
ZAT 

98.  KIVÁLÓ  MAGYAR  
ZENSZERZÖ,  SZA-
MOS  OPERETT  
ALKOTÓJA 

100.  Az  ábécé  utolsó  
betűje 

101.  Szabad  idővel  ren-
delkezni 

102.  Országgyűlése  volt  
hires 

104.  Vitaminés  tápszer  
106.  Nagyközség  
107.  Édes  

108.  Talán  álmodik  is  
109.  Hivatal,  iroda  
110.  Vallásrövidités  
111.  Annyi  —  latinul  

(kisszakasz?) 
113.  GRÓFNŐ.  HÍRES  

OPERETTHÖSNÖ 
110.  Egy  gyakori  rövi-

dítés  —  fon.  
119.  Firma  
121.  Leánybecenév  
125.  Gyözelemistennő  a  

görögöknél 
126.  Rozsnyói  Sport  

Egylet 
127.  Kertész  teszi  
129.  LEHÁR  FERENC  

OPERETTJE 
AMELY  KIRÁLY  
SZÍNHAZ-BELI 
BEMUTATÓJA 
ÓTA  BEJÁRTA  
MAR  AZ  EGÉSZ  
VILÁG  SZÍNPA-
DÁT,  SÓT  FILMEN  
IS  LÁTHATTUK  



131.  Kilóban  állapítható  
т е к 

132.  »  ón  sze-
gény  költó  vagyok.  

ÍM.  Röviden  —  mással-
hangzói 

136.  A  K I H A L T  SZÍN-
HÁZ  E G Y I K  PRI-
MADONNÁJA 
VOLT 

139.  Római  szóm:  2  
140.  Ábrándokat  szö  
142.  Utriusque  röv.  
143.  Görög  sziget  
144.  Alkoholféle  (ai.  

kohol) 
145.  Gabonaféle  
148-  Szülő  megszólítása  
149.  Vissza:  névelő  
150.  A  .JÁNOS  V I T É Z .  

MA  MAR  A z  OPE-
RAHÁZ  MŰSORÁN  
SZEREPEL.  ÍME,  
A Z  E G Y I K  .JÁNOS  
V I T É Z . 

152.  Feszélyezettség  
153.  Gy arma'Arn 

'  156.  Kellemetlenkedő  
156.  A  víz  null  toknál  

szokott 
161.  Belsörészünk  
163.  N A G Y S I K E R »  

OPERETT 
165.  K Á L M Á N  IMRE  

NAGYSIKERŰ 
OPERETTJE 
(33B-SZOH  A D T A K  
Л  K I R Á L Y  SZÍN-
HÁZBAN) 

166.  En  rontok,  te  ron-
tasz 

170.  Fleta  hires  dalá-
nak  része  

171.  Becsuk  
172.  Zilahy  Lajos  név-

jele 
173.  Hadvezér  a  világ-

háborúban 
174.  STRAUSS  OPE-

RETTJE.  AME-
L Y E T  UGYAN-
CSAK  A  KIRÁLY  
SZÍNHÁZ  MUTA-
TOTT  B E  BUDA-
PESTEN 

175.  Géniusz  
178.  Nemzeti  Sport  

Club 
179. . . .  Bins  
188.  EISEMANN  MI-

H Á L Y  OPERETT  
JE.  A  FŐVÁROSI  
OPERETTSZÍN-
H Á Z  MUTATTA  
BE 

181.  V.  N.  A.  
182  and  carry  

(fizess  és  vidd!)  
184.  Kis  Éva  
185.  K I V Á L Ó  M A G Y A R  

OPERETTPRIMA-
DONNA,  A  MÚLT  
S Z Á Z A D  KILENC-
V E N E S  É V E I B E N  

187.  Z .  T.  
188.  Szalay  Karola  név-

jele 
189.  Losonci  Sport  Klub  
190.  Az  egykénél  eggyel  

kevesebb 
192.  Német  kettösma-

gánbangzó 
193.  Teniszműszó  
194.  Tó  neve,  a  Szaha-

rában 
196.  Vei  párja  
199.  Amerikai  asszony  

irja  térje  neve  elá  
291.  Kegyedre  
204.  Kecses  erdei  állat  
285.  V I N C Z E  ZSIG-

MOND  OPERETT-
JE.  A  K I R A L T  
SZÍNHÁZ  MU-
T A T T A  B E  

289  von  Strado-
nitz,  neves  német  
vegyész 

211.  Kelemen  Kornél  
névjele 

214.  Járom  
217.  Könnyezik  
218.  Arany  —  franciául  
219.  O.  Ö.  N.  
228.  Indiai  város,  Bom-

baytól  északra  
221.  Adélka  
223.  Tesz  rá  
225.  Német  viszonyszó  
227.  Tö  és  város  Per-

zsiában 
229-  Hires  operettje  

»Gésák« 
238.  L E H 4 R  F E R E N C  

HÍRES  OPERETT-
JE  (KIRÁLY  
SZÍNHÁZ) 

234.  Neves  olasz  opera-
énekes 

236.  Munkatárs  
239.  N E V E S  M A G Y A R  

J A Z Z - Z E N E -
SZERZŐ,  SZAMOS  
OPERETT  SZER-
ZŐJE 

240.  Almafajta  
241.  Maleczky  Oszkár  

névjele 
242.  SZIRMAI  A L B E R T  

HÍRES  OPERETT-

JE,  208-SZOR  AD-
T A K  A  KIHÁLY  
SZÍNHÁZBAN 

244.  Tudományos  folyó-
irat 

245.  KÖZMONDÁS,  
A M E L Y  E G Y B E N  
A Z  UTÓBBI  É V E K  
E G Y I K  SIKE-
RÜLT  OPERETT-
JÉNEK  A  CÍME  
IS 

FÜGGŐLEGES: 
1.  EISEMANN  MI-

H Á L Y — К .  HA-
LASZ  GYULA  
OPERETTJE.  A  
FŐVÁROSI  OPE-
R E T T S Z Í N H Á Z 
MUTATTA  B E  A Z  
IDEI  SZEZÓNBAN  

2.  Szellemes  
3.  Szemfényvesztés  (?)  
4.  Végtelen  átok  
5.  Részlet  
6.  Festékpárna-

márka 
7.  Hivatalnok  
8.  Francia  folyó  
9.  Sakkparti  vége  ez  

is  lehet  
18.  Rag  
11.  A  K I H A L T  SZÍN-

H Á Z  K É T  ALAPÍ-
TÓJA  (A  K É T  
NÉV  KÖZÖTT  
KÖTÖ.SZÚ  VAN! )  

12.  E.  S.  A .  
13.  Mi  se  ők  se  
14.  A  magánéneket  az  

operettben  is  igy  
nevezik 

15.  Szám  —  németül  
16.  Nettó  rövidítése  
17.  K I V Á L Ó  OPE-

HETTPRIMA-
DONNA  (HANNA)  

18.  Rossz,  gonosz  —  
németül  (ék.  hiba)  

19.  KIVÁLÓ  Z E N E -
SZERZŐ  (»SZI-
BILLit,  »LEÁNY-
VÁSÁR) 

29.  Keresztül  
21.  » A  látja«  

(annyira  könnyen  
észrevehető) 

22.  Ezredes  (a  német  
Oberst-böl  lett!)  

23.  A Z  OPERETT  
N A G T  S Z Í N E S Z E  

24.  Trója  királya  volt  

29.  A Z  OPEBETT-
S Z f N P A D  N A G Y  
SZÍNÉSZNŐJE 
VOLT.  LEGKI-
VÁLÓBB  A L A K t -
T A S A :  A  »MARICA  
GRÓFNŐ«  CÍMSZE-
REPE 

33.  A  skála  első  három  
hangja 

34.  E g y  nagy  hegység  
neve  (a  végén  fo-
netikusan) 

38.  Te  és  te  
42.  An  das  
43.  L E H A R  OPERETT  
44.  S Z Á M T A L A N  

OPERETTET  JÁT-
S Z O T T A K  SZÍN-
PADÁN 

46.  Száz  kiló  
48.  Buday  Dénes  egy  

zeneszáma 
49.  Magyar  sajt  
53.  A  Rajna  német  

94.  Ráráz  —  mással-
hangzói 

95.  Lyukasztott  
96.  Volt  angol  had-

ügyminiszter  egyik  

55.  Csinál  —  angolul  
56.  A  M A G Y A R  OPE-

R E T T S Z I N P A D 
TÜNDÖKLŐ  CSIL-
L A G A  V O L T  

57.  Filmvállalat  
62.  SZÁMOS  OPE-

R E T T J E  L E T T  
V I L Á G S I K E R 

65.  A  májusi  roman-
tika  elmaradhatat-
lan  kelléke  

6S.  Tanintézet  
67.  Nagy  szenvedés  
69.  Kikötőváros  Tunisz-

ban 
72.  Petőfi  névjele  
73.  Nem  mozdnl  
75.  Ismert  szovjetpoli-

tikus 
76.  Egy  nagy  hitel-

szerv  fonetikus  
neve 

77.  Hangszer  
78.  U.  Y .  
80.  Bár  
82.  Beteg  ember  
83.  Sőval  izesitő  
84.  A.  V .  U.  
85.  Rosszal  irt  
88.  Gyakran  (különö-

sen  névvégződések-
nél)  felcserélt  két  
betű 

89.  BAKONYI—HEL-
TAI—KACSÛH 
KLASSZIKUS 
OPERETTJE 

92.  Balti  nép  

93.  A  finn  államelnök  
101.  Harun  al  
103.  Eemelkedik  az  ára  
105.  Szomorúhangú  köl-

temény 
112.  Bokon  
114.  Tartalék  —  idegen  

nyelven 
115.  Olasz  ló  
117.  Lázcsillapító  szer  
118.  JACOBLOPERETT  
118.  Cerium  vegyjele  
120.  Lónak  szól  
122.  Fél  rulett  
123.  Titkos  vágya  
124.  Havasi  virág  
128-  Tabéry  Géza  név-

jele 
138.  Eléd  
132.  Értéktelen  dolgok  

gyűjteménye 
133.  Kerekszám  
135.  Tendencia  
137.  Afféle  
138.  Angol  helyeslés  
141.  Priamos  trójai  ki-

rály  jelzője  Н о т е »  
rosnái  (magyarul!)  

143.  Adok  —  latinal  
146.  Nyírő  József  híres  

hőse 
1*7.  F E D A K  S ARI 

NÉPSZERŰ  N E V E  
15L  Orosz  város  
152.  Érces  hangon  való  

szólás 
153.  Vissza:  levegőég  
154.  Nincs  haja  
155.  A  fájdalomtól  meg-

szakad 
157.  Kis  Oszkár  
159.  E Z Z E L  A  MAR-

TOS—HUSZKA-
OPEHETTEL 
NYÍLT  MEG  A  
K I R Á L Y  SZÍN-
H Á Z  F E D A K  
SARI  FŐSZEREP-
L É S É V E L .  E Z E N  
A Z  ELŐADÁSON  
TŰNT  F E L  SZA-
MOSI  E L Z A  

160.  Pályaudvar  —  fran-
ciául  (ék.  hibák)  

161.  Szám ős  operett  
díszlettervezője  volt  

182.  Amerikai  kolora-
túraánesnő,  kereszt-
neve  (Lilly)  kezdő-
betűjével  neve  ntón  

163.  Első  sikereit  ope-
rettszínpadon  aratta  
(Anna) 

164.  Idősebb  férfi  
166.  Mondat  van  ilyen  
167.  Mi  is,  li  is,  
168.  Egyszersminden-

korra 
169.  Dugdos  
178.  Antwerpen  francia  

neve 
173.  Magáhoztér,  észbe-

kap 
177.  Német  ifjúsági  író  

(Károly) 
179.  JONES  HÍRES  

OPERETTJE 
183.  Porcellánja  hires  
186.  Végtelen  üdv  
191  álmok  

(Liszt  Ferenc)  
195-  KIVÁLÓ  M A G Y A R  

ZENESZERZŐ 
(ALBERT).  SOK  
OPERETTJE 
VOLT  N A G Y  SI-
K E R 

197.  Vonatkozónévmás  
198.  Erőd  
208.  Buzgó  
202.  Üi  —  angolul  
283.  Szalad  
206.  Figyelmeztetés  
207.  Kártyajáték  
288.  Talány  (ék.  hiba)  
209.  Multszázadbeli  lírai  

költő  (Endre.  
1811—1844) 

210.  Sajtanyag  
212.  Madárlak  
213.  Kever  
215.  Kenyérmag  —  

kissé  költőies  
alakja 

216.  A  magyarságba  
beolvadt  nép  —  
névelővel 

228.  A  bunyeváccal  ro-
kon 

222.  Nagv  olasz  szí-
nésznő 

224.  Erek  (!)  
225.  Színes  nép  
236.  Bejárat  a  szobába  
228.  Megszégyenít  
231.  Ez  
232.  G.  R.  Y .  
233.  A  magasba!  
235.  Ökör  húzza  
237.  Fogság  része  
238.  Pakli  közepe  
241.  Római  szám:  1508  
243.  Nemzeti  Testület  

röv. 

Ama  már  
európai  hírű  HAJDÚSZOBOSZLÓI QYÓCYFURDŐ 

1 9 4 1  Á P R I L I S  H Ó  I S - F N  N Y Í L I K  M E G .  
Fedett  gyógymedencék,  ivócsnrnok,  inhalatórium,  strandfürdő,  hutlómfürdő.  Páratlanul  eredményes  fürdő  —  ivó-
és belélegzokúrák.  —  A  fürdőt  Hajdúszoboszló  73  és  7S»-os  sós,  jódos ,  brómos,  hidrokarbonáfos héwízei  táplálják.  
3000  liter  forrővíz  percenként.  Magyar-  és  németnyelvű  ismertetővel  készséggel  szolgál  a  fürdő  Igazgatósága  

Ü K 
Szerkesztőségi  fogadóóra  minden  nap  délben  

1  és  2  éra  között.  
A  főszerkesztő  fogadéérija:  csütörtökön  és  pén-

tekon  1  és  2  Ara  között.  
Kéziratot,  fényképet,  rajzot  nem  adnnk  vissza  As  

nem  érzünk  meg.  Csak  géppel  irt  Írásokra  vála-
szolunk. 

* 
Kiskunhalas:  A lka lomadtán  a  k é p e t  majd  k ö -

zö l jük ,  anyag iaktó l  természetesen  tel jesen  f ü g g e t -
lenül.  —  В.  I.  Sz.:  Kedlves,  de  i gényte len  i rás ;  
vár jak  ú jabb  küldeményét .  —  »20  század:«  »Sorai  
tajtékzó  huIUámait«  nem  közö lhet jük .  —  »Sze-
mébe  néztem  ma  valakinek:«  F e j l ő d é k é p e s ,  színes  
versek ,  kár ,  h o g y  Ady  g y a k r a n  visszaérzödík  
bennök .  —  Gróf  W .  András.  Utána  néztünk  
a  gothai  A l m a n a c h b a n  és  k ö z ö l j ü k  önnel ,  h o g y  
András  kercsz tnevü  W .  gró f  n incsen  a  W .  g r ó f o k  
között,  ö n  tehát  ny i lván  nem  a  saját  nevét  i r ja  
'Nia  leve le i  a lá ,  a m e l y e k b e n  oly  Inresa  rande-
vúkra  invitál  bennünket .  Sa jnos ,  a  romant ikának  
ezt  a  fa j tá ját  n e m  kul t ivá l juk .  H a  azonban  a  
k is lány  tény leg  o lyan  »t ipikusan  ango l «  s  e g y -
általán  oly  bá jos  teremtés,  mint  ami lyennek  ö n  
le ír ja ,  ú g y  k ivéte lesen  s  k i záró lag  az  ön  na iv i -
tását  jutalmazandó,  a lkalomadtán  s  a  h ivata los  

Őskori  guorshashdjíO  
az  Igmandi  keserűvíz  

f o g a d ó  ó rák  alatt  a  szerkesztőség  szívesen  m e g -
nézi  és  megha l lga t ja  s  ha  tehet  va lamit  a  h ö l g y  
é rdekében ,  ü g y ,  amennyiben  ez  indokolt ,  minden  
tôle  telhetőt  m e g  is  f o g  t e n n i . . .  —  »Dodó:«  
Jugosz láv iában  a  lap  ára  továbbra  is  négy  dinár.  
A  k ö n y v e c s k é k  ü g y é b e n  i l letékes  h a t ó s á g o k  dön -
tése  után  intézkedünk.  

CALDERONI  és  TARSA  
V„Vörösmarty.tér1 
Látcsövek,  szemüvegek,  
fényképészeti  készülékek  

HŰLGYEK  JELSZAVA!  
CSINOS  ÖLTÖZKÖDÉSÜNK  T I T K A . . -

KLEIN  ANTAL  
DIVATHÁZA.  BUDAPEST,  K IRÁLY-U.  49.  

„Csík-Rend."  egyedüli  készttője  
S Z A B Ó  A D O R J Á N .  Nagymező-utca  19  

H A S Z N Á L T  B U T O R  
MÁRIA-U.  48.  Részletre  is.  Hálók  150-től,  tele-
hálók  240-től,  luxuskivitelben  300-tól.  Használt  
ebédlők  gyönyörű  fazónokban  170-től,  luxus-
kivitelben  300-tól.  Használt  kombinált  berende-
zések  265,  komplett,  új  kombinált  315-től.  Hasz-
nált  konyhák.  Használ!  berendezéseket  veszünk.  

B Ú T O R M A G A Z  I N  

FILM 

S Z Í N H Á Z 
IRODALOM 

Képes  művészet)  hetilap.  Megjelenik  minden  pénteken  
Szerkeszti  :  EGYED  ZOLTÁN  

Felelős  szerkesztő  és  kiadó  :  Dr.  MOHAROS  L A J O S  
Kiadja  a  „Film-Szinház-lrodalom"  Kft.  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:  VI . ,  Andrássy-út  45  
Postatakarékpénztári  csekkszámla  :  22822  

T E L E F O N :  2 2 5 - 8 6 2  
Fiékkiadéhivatal:  Teréz-körút  2.  Telefon:  22-01-82  
E g y e s  szám  ára  M a g y a r o r s z á g o n  40  f i l l é r ,  N é m e t -
országban  45  p f e n n i g ,  F r a n c i a o r s z á g b a n  5  f r a n k ,  
Olaszországban  2.50  l íra.  Jugosz láv iában  4  dinár ,  
Sz lovákiában  4.5  Ks .  Romániában  15  lei ,  A m e r i -
kában  20  cent.  Elő f izetés  M a g y a r o r s z á g o n  egész  
évre  16.50,  f é l évre  8.50,  n e g y e d é v r e  4  pengő  60  
f i l lér ,  Jugosz láv iában  45  d i c á r ,  Sz lovákiában  60  
K s ,  Romániában  180  lei ,  Olaszországban  30  l ira,  
A n g l i á b a n  6  shi l l ing ,  Németországban  5  arany -
m á r k a ,  Franc iaországban  60  f r a n k ,  A m e r i k á b a n  

2  dol lár .  
Hirdetések  milliméter  sora  a  báromhasábos  rész-
ben  60  fillér.  Hirdetések  elhelyezésére  semmiféle  

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

meg  és  nem  adnnk  vissza.  

TARKA-BARKA KÖNYVTÁR 

Az  Athenaeum  Rt.  mélynyomása,  Budaoost  Fele lős  г  Ká rpát i  A n t a l  i g a z g a t ó  



Dolly  Hopkins  
(Angelo  felv.)  

M I O P H A R M A 


