


Pesti esték 

MIT  JÁTSZANAK  A  SZÍNHÁZAK?  Л  
ОРВНА.  Csütörtök:  A  kékszakállú  

herceg  vára.  Gianni  Schicchi.  A  
játékdoboz.  (В.)  — Péntek:  Háry  
János.  —  Szombat:  Verdi-emlék-
est.  (B.  sa.  R. h.)  —  Vasárnap  
d.  u.: János  mitóz.  (B.  sz.  O.  h.)  
Este:  Cigánybáró.  (B. sz. R.  h.)  
—  Hétfő:  Don  Carlo».  (Népm.) — 
Kedd:  Paust  (Roswaenge,  B.  béri.)  
—  Szerda:  A  kékszakállú  herceg  
vára.  Gianni  Schicehi.  Nílusi le-
genda.  (3,  4t8.)  

NEMZETI  SZÍNHÁZ.  Csütörtök:  
Vitéz  lélek.  (V.)  —  Péntek:  Vitéz  
lélek.  (N.)  —  Szombat:  Niska-
vuori  asszonyok.  —  Vasárnap  
d. u.:  Sárga  csikó.  Este:  Nisfca-
vuori  asszonyok.  (I.)  —  Hétfő:  
Nisfcavuorj  asszonyok.  (II.)  •—  
Kedd:  Niskavuori  asszonyok.  (III.)  
—  Szerda:  Niskavuori  asszonyok.  
(IV.)  í ' / r i ,  Vs8.)  

NEMZETI  KAMARASZÍNHÁZ : 
Minden  este  és vasárnap  délután:  
Kaland.  (Vtá,  »/«8.)  

MADÁCH  SZÍNHÁZ.  Mindennap:  
Négy  asszonyt  szeretek.  (Vh,  '/48.)  

VÍGSZÍNHÁZ.  Csütörtök:  Kabaré.  
(D.)  — Péntek:  A  szőkékkel  min-
dig  baj  van.  (L.)  — Szombat:  A 
szőkékkel  mindig  baj  van.  — Va-
sárnap  d. u.:  A  szőkékkel  mindig  
baj  van.  Este:  A  szőkékkel  min-
dig  baj  van.  (T.) — Hétfő: Ka-
baré.  — Kedd:  A  szőkékkel  min-
dig  vaj  van.  (D.)  ('/«4,  '/.8.)  

MAGTAR  SZÍNHÁZ.  Minden  este  
és  vasárnap  d. u.: Gyergyói  bál.  
(V:4,  >Л8.)  

ANDBASST  SZÍNHÁZ.  Csütörtök:  
Hajnalodik.  — Péntek:  Az ördög 
nem  alszik.  — Szombat:  Az  ördög  
nem  alszik.  —  Vasárnap  d.  u.:  
Hajnalodik.  Este:  Az ördög  nem  
alszik.  — Hétfő:  Az ördög nem 
alszik.  — Kedd:  Hajnalodik.  (V«4,  
>/,8.) 

FŐVÁROSI  OPERETTSZÍNHÁZ:  
Minden  este,  vasár-  és  ünnepnap 
d.  u.:  I lyenek  a férf iak.  (Va4, V18.) 

К А М А В д  VARIETE.  Tabáni  álom.  
• (V«9.  szombat:  6, 9. vasár-  és ün-
nepnap:  '/«4,  V<7,  9.)  

PÓDIUM.  Mindennap:  Tekintettel  
a r r a . . .  (5. 9.) 

KOMÉDIA  ORFEUM.  Mindennap:  
É j je l i  szolgálat.  (V<5,  V«9.)  

ROYAL  VARIETÉ.  Mindennap:  Ro-
val-bál.  (V«5. 9.) 

E R Z S É B E T V Á R O S I  SZ ÍNHÁZ .  M i n -
dennap:  120-as  tempó.  (»/,6,  'hí),  
vas.:  '/,4,  V<6,  >/i9).  

JŐZSEFVÁROSI  SZÍNHÁZ.  Min-
dennap:  Fiatalság  —  bolondság  
('/<6,  '/,9;  vas.:  '/.4,  3/<G,  '/,9.)  

KISFALUDY  SZÍNHÁZ.  Minden-
nap:  Ma  éjjel  szabad  vagyok  (V*6,  
'/<9;  vas.:  '/<4,  '/«6,  '/,9.)  

M I T  J A T S Z Á N A K  A  M O Z I K ?  
Petőfi  S.-U. в. 
Tel.:  181-244.  

Magyar,  Fox,  Luce,  Ufa  híradók.  
Japán,  Kelet-Ázsia  hajtóereje  (Co-
l in  Ross  filmsorozatának  harmadik  
része.)  Rajzos  híradó  a német  gyar-
matokról.  Zenedélután  a  Hubay-pa-
lotában.  Színes  rajzfilm.  Előadások  
10-töI  24 óráig.  Páholyok  elővétel-
ben is. 

Károly  király-út  3.  

Tel.:  422-722.  

A  nagyvilági  n6.  Gaiby  Morlay,  Ju-

les  Berry.  Előadások:  Vi4,  »/16,  Vtó,  

'/riO.  Az  éiKö  előadás  mindennap  

mérsékelt  helyárakkal.  

Baross-tér  32.  
Tel.:  134-337.  

Szerelem  és vérpad.  Bette  Davis.  
Er rő l  Flyun.  Híradók.  Előadások  
kezdete:  '/«4,  '/«6,  Vz8,  '/riO,  vasár-
és  ünnepnap:  lh2-кэг is. 

C I T Y  F I L M S Z Í N H Á Z  
T.,  Vilmos  császár-út  33—38.  

Telr:  111—140.  
2.  hétre  prolongálva.  

A  titkok  kastélya.  Margaret.  Linds-
day,  Joe  May.  N00 bárkája  (magyar  
k isf i lm).  Konferál ja  Békeff i  László.  
—  Magyar  és Fox  híradó.  Előadá-
sok  hétköznap:  */,6,  '/<8,  ' / i lü,  
szombat.  vasárnap  és  ünnepnap  
Vi4-kor  is.  

< T O  R S O  B u í a P e s t .  ív . , váci-
«  utca 9. Telefon: 18-28-18 
Nem  gyerekjáték.  Miokey  Rooney,  
Judy  Garland.  Amikor  az egér ci-
cázik.  (Kisf i lm.)  Híradó.  Előadások  
hétköznap:  '/«6,  Vt8,  '/riO,  szombat,  
vasár-  és ünnepnap  Vs4-kor is. 

VII.,  Erzsébet-körút  
13.  Tel.:  222-499.  

Magyar,  Fox,  Luce,  Ufa  hiradék.  
Az  életösztön  csodái  (kul túrf i lm).  
Rajzos  híradó  a  német  gyarmatok-
ról.  Zenedélután  a  Hubay-palotá-
ban,  Színes  rajzfilm.  Előadások  
9-től  24 óráig.  Páholyok  elővétel-
ben is. 

I . . / л  Bethlen  Gábor-tér  3. 
, w  Tol.:  225-003.  

Broadway  Melody  1940.  Fred As-
faire,  Eleanor  Powel.  Lnce  és Ma-
gyar  hiradók.  Előadások  hétköz-
nap:  ' tó , '/ifi,  '/«8,  '/ri0,  vasár-  és  
ünnepnap  ' tó-kor  is. Vasárnap  dél-
előtt  ' t ó i -кот :  Szélhámosnő  voltam.  
Edwige  Feuillère.  

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

lefon:  111-994.  
Hót  szilvafa.  Turay,  Szilassy,  Máiy.  
Híradó.  Előadások  hétköznap:  VJ4,  
'/ró,  Ч18, '/riO,  vasár-  és  ünnepnap;  
'/,2-kor ds. 

U Í I M I I O 

вниз 

OMNIA  Kölcsoy-ntca  2.  Так:  
130-125. 

Egy  életen  át.  Paula  Wessely,  Joa-
chim  Gottschalk.  Magyar  és Ufá 
híradó.  Előadások  hétköznap:  ?>,  
'/•8,  VriO,  szombat,  vasár-  és  ünnep-
nap  4, 6, 8,  10. 
PALACE  FILMSZÍNHÁZ  
Erzsébet-körút  8.  Telefon-  221-222  

3.  hétre  prolongálva.  
A  Notre-Damel-i  toronyőr.  Charles  
Laughton,  Maureen  O'Hara.  Magyar  
világhíradé.  Előadások:  11,  2, 4,  6,  
8,  10 érakor.  Az  első  előadáson  
mérsékelt  helyárak.  
П А Г \  i l  1С  Nagymezé-u.  22—24.  
К А Ш и Э  T e i . :  123-098.  

4.  hétre  prolongálva.  
Egy  asszony  három  ilote.  Bette  
Davis,  Charles  Boyer.  Hiradók.  
Előadások:  '/,5.  7,  '/riO,  vasár-  és 
ünnepnap  :  2-hor is. 

Rákéczi-út  70.  Tel.:  
224-443. 

Irland  zsarnoka.  Olga  Csehova,  
K a r l Ludwig  Dlehf.  Rumba  (varieté-
f i lm).  Hiradá.  Előadások  hétköznap:  
11,  1, 3, 5, »/tó,  '/riO,  vasár-  és  ün-
nepnap:  10,  12,  2,  4,  0, 8, 10. 

RO Y A L  A  Erzsébet-körút 45. 
R P O L L U  Telefon:  222-002.  

4.  hétre  prolongálva.  
Danké  Pista.  Jávor,  Simor,  Lukács.  
Hiradók.  Előadások  hétköznapokon:  
'/tó,  '/riO,  szomb..  vas.  és  ün-
nep:  4,  8,  8,  10.  

X F I L M S Z Í N H Á Z 

í k f k  Teráz-körút  60.  Tel.:  
1 H * "  114-411.  114-510.  

2.  hétre  prolongálva.  
A  holnap  hajósa.  Alice  Faye,  Fred  
Mac  Murray.  Híradó.  Előadások  
kezdete:  '/tó,  '/«8,  Чао,  szombaton,  
vasár-  és  ünnepnap:  S-kor is. 

SAkácfa-u.  4.  (Nem-
T U D I O  l e , i Színház  mellett.)  

Tel.:  225-276.  
A  csata.  Charles  Boyer,  Anna-
bella.  Híradó.  Előadások  kezdete  
mindennap:  11, 2, 4. 6, 8,  10.  Hét-
köznap  az első  három,  vasár-  és  
ünnepnap  az  első  két  előadás  mér-
sékelt  helyárakkai.  »Papp  halásztanya« ЙЙЙЗ 

Hústalan  >!  
napokon  a  1  

készített  b l r k a g V l y d s a  éppen  olyan  k ü l ö n l e g e s -
s é g ,  mint  az  Európaszerte  ismert  s zd lkanó lkü l i  
h o l e .  — Tulajdonos főz !  Kispest,  Petőfi-tér  6.  szám  
(Városháza  előtt).  Telefonszám:  147-150  

Gellért  Kávéház  

KAKASFÉSZEK  ÉTTERME  
„  Horthy  Miklós-út  1.  

NYITVA  EJJEL  2 - l ű  !  о ,  „ , . , , , „  

л NEW-YORK 
kávéházban  Guttenberg  zenekar  játszik.  

este  9-től  é j j e l  2-ig  ny i tva .  Z e n e  

G UNOEL. VEZET! 
а Szt  GELLÉRT szállóban és az  ÁLLATKERTI  
vendéglőben ételével, Italával, figyelmességévei 

HORTI  LAJOS  
i s m â t  a  

B O D Ó  K Á V É H Á Z B A N  
énekel 

Lakatos  Tóni  és  Misi  muzsikál  

Kitűnő  magyar  konyha  
H i d e g  b a l l e t  

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

P O Y - B A >  II., SZÉNA-TÉR  7  
k  Telefon * 357-368 

Legszebb  kis  lokál. -  Éjjel  2-ig tánc. -  Műsor  '  3 5 6 - 3 2 5 *  

f f 

„SuMáakiróllmé" 
é t t e rem  -  Irányi-u.  17.  T. 381-151 

Att őubimirüfyttí"  Budán  
I., Bors-U.  9. T. 153-024.  Télen  1$ nyltvii lázsef-

körút  45  BAROSS GRILLBEN 
K A L M Á R  T I B O R  és Csáky L o l a . T á n c  9 - 2 - i g  

BISZTRÓ íi i  éttermében  

Kitűnő  konyha. -

n g u l a t o s  e s t ék  
zamatos ]ő bor mellett 

Budapest,  VII.,  Erzsébet-körút  17  

SZEIFFERT  KAVEHAZ  ETTERME  
éjjel  2-ig  nyitva!  *  Cigányzene  «  Orbán  Sándor  énekel  

és a most 
megnyílt Hletcapote Шесши 

Hlcdeóz-uáeda  este  9-tői  ще1  2-ig.  шдИш  

Az  é t t e r e m b e n  G Ö D Ö L L Ö 1  V I D À K  J Ó Z S t  m u z s i k á l .  
A  csárdában : sramli,  (  ,  .énekel.  
A  z o n g o r á n á l :  J ie i^t lUMUU, P o m p á s  h a n g u l a t i  

A  k ó v é h  a  z  a  n  

ш  шиш  
êuekd elsőrendű  cigányzenére.  

M e n ű k ü l ö n l e g e s -
s é g e k :  2.40  p e n g ő  

Fizessen elö 

f i ó k k i a d ó h i v a t a l á b a n VI.,  TERÉZ-KORÚT 2 
Telefon,  2 2 - 0 1 - 0 2  



AZ  ÚJ  KÜLÜGYMINISZTER  PORTRÉJA  
Szónokokkal  szokott  megtörténni,  hogy  még  éppen  

csak  szembenéztek  a  tömeggel,  még  egy  szót  sem  szóltak  
s  már  mindenki  érzi,  hogy  valamilyen  titokzatos  mó-
don  létrejött  a  kontaktus  a  szónok  és  a  vele  szembenéző  
tömeg  között.  Kitáguló  szemek  merednek  a  még  hallgató  
szónok  felé,  mert  előre  érzik,  hogy,  amit  mondani  fog,  
az  érdekes  lesz  és  magávalragadó.  Így  áll  most  a  ma-
gyar  közönség  előtt  is  fíárdossy  László,  az  új  külügy-
miniszter.  Még  egy  szó  sem  hagyta  el  az  ajkát,  
még  egyetlen  gesztust  sem  tett,  csupán  a  
néhány  másodperces  néma  bemutatkozó  
f arkas  szemnézé  snél  tartunk  és  máris  
mi  n dann  y i an  érezzük,  hog  y  az  új  к Ü lüg  y-
minis  zter,  aki  még  jóformán  hozzá  sem  fo-
gott.  m ár  megjelenésével  is  több  v ill  ál-
mossággal  töltötté  meg  a  magyar  atmosz-
férát. 

H onnan  van  ez  az  elő-
legezett  népszerűségf  
E z  a  me  le  g  szívvel  me  g-
adott  bizalom?  Hiszen  
akármennyire  tudja, is  a  ma-
gyar  közélet  m inden  fontosabb  
alakja,  hogy  Bárdossy  húsz év 
óta  odatartozott  <»  háború  
utáni  Magyarország  felépítői  
közé,  maga  a  nagyközönség  
alig  ismeri,  

* 
Ügy  látszik,  ugyanaz  a  va-

rázs  áramlott  Bárdossy  Lász-
lóból  a  magyar  tömegekhez,  
mint  amit  a: vele  való  szemé-
lyes  éritkezésben  mindenkinek  
tapasztalnia;  kell.  Az  az  érzé-
sünk,  hogy  Gömbös  Gyula óta-
nem  lépett  senki  a  magyar  
politika  színpadára,  aki,  ilyen  
gyorsan  tudta  volna  meg-
ejteni  a  közönség  szívét.  Es ez 
annál  érdekesebb,  mert  ha  
volt  is  valamilyen  távoli  csa-
ládi  kapcsolat  Gömbös  és  Bár-
dossy  között,  az  egyéniségük  
meglehetősen  különbözött  egy-
mástól.  Ez  testi  megjelenésük-
ben  is  kiütközött.  Gömbösnek  
nemcsak  az  egész  fellépése  
voll  joviális,  hanem  az  alakja  
is.  Bárdossy  viszont  nyúlánk  
figurájával,  zergeszerü  moz-
dulataival  egészen  más  típus.  
Gömbös  mindig  fiatalabbnak  látszott  valóságos  koránál.  
Bárdossy  ezzel  szemben  őszebb  a  kelleténél,  igaz,  hogy  
ez  viszont  megjelenésének  eleganciáját  emeli  ...  

Ez  is  egyik  litka  annak,  hogy  Bárdossy  még  úgy-
szólván  meg  sem  jelent  premier  plánban  a  nagyközönség  
előtt  és  máris  népszerű.  Másik  titka  ennek  a  nép-
szerűségnek  az,  hogy  —  és  ez  is  emlékeztei  Gömbösre  —  
Bárdossynak  megvan  az  a  természettől  való  adománya,  
amely  talán  a  legnagyobb  erő,  nemcsak  a  politikában,  
hanem  a  magánéletben  is:  m eg  tu  d j  a  m ozg  a t n i  a z 
e m berek  fantázi  á j  á l:  Talán  nem,  sőt  éppenséggel  
nem  profán  dolog  összehasonlítani  egymással  a  politika  
és  a  szerelem  lélektanát.  Férfi  és  nő  közti  kapcsolatot  
megteremteni  és  főleg  frissen,  folyton  megújulóan  fenn-
tartani,  rendszerint  csak  olyan  egyéniségek  tudnak,  akik  
a  mások  képzeletét  tudják  felébreszteni  és  táplálni,  Nos,  
ugyanígy  a  politikában  is  az  az  államférfi  válik  igazi  
motorjává  népének,  aki  a  tömegeknek  nemcsak  érdekeit  

és  érzelmeit  tudja  szolgálni,  hanem  a  fantáziáját  is.  
* 

Mindenesetre  a  magyar  közönség  jó  politikai  ösztö-
nére  vall,  hogy  Bárdossy  ban  szinte  így  előre  

megérezte  a  tettre  ké  s z  és  a  másokat  i s  с s e-
le  к vés  re  késztető  f é r f i t.  Lehetséges,  hogy  ezt  a  
személyes  varázst  részben  a  fényképei  váltják  ki,  Tény  
ugyanis,  hogy  az  európai  politikának  még  a  női  meg-
figyelői  sem. emlékeznek  hozzá, hasonlíthatóan  elegáns  és  
előkelő  megjelenésre,  akár  a  parlamentek,  akár  pedig  
a  diplomácia  tájékán.  

Ehhez  járul  szellemének  élénksége  és  gazdagsága.  
Mint  minden  igazán,  művelt  ember,  ő  is  értője  az irodai-
lomnak,  De  a  szavak  kifejezésétiek  mestereitől  nemcsak  
az  előadás, a  mondat fűzés,  a, gondolatépítés  biztosságát és 
könnyedségét  tanulta  el.  Világosan  közölni  gondolatain-
kat  könnyű,  ha azokat  kimondhatjuk.  Hazudni  is  könnyű.  
Bárdossy  László  azonban  előbb  mint  külügyi  sajtófőnök,  
azután, mint  londoni  ügyvivő,  nuijd  mint  bukaresti  követ  
ahhoz  a  művészethez  is  értett,  hogyan  kell  állni  az  újság-
írók  kérdéseinek  ostromát  anélkül,  hogy  többet  mondjon  

a  szükségesnél  és mégis,  soha-
se  meneküljön  el  mégoly  indisz-
krét  kérdések  elől  sem  a  ha-
zugság  vészkijáratán  keresz-
tül. 

Egyáltalán  Bárdossy  ereje  
nem  csupán  az  alak  finom-
ságára  'és  szellemének  gazdag-
ságára  támaszkodik,  hanem  
moráljának  tisztaságára  is.  
Es  ezt  a  morált  ennek  a  szó-
nak  a  francia  nyelvben,  való  
hímnemű  és  nőnemű  jelenté-
sére  egyaránt  értjük  mind  az  
erkölcs,  mind  pedig  az  általá-
nos  magatartás  szempontjá-
ból... 

Végül  el  kell  mondani  Bár-
dossyról,  hogy  vele  kapcsolat-
ban  az  úgynevezett  laikus  
nagyközönség  bízvást  össze-
keverheti  a  diplomata  és  kül-
politikus  fogatmát.  Ez  a  kettő  
ugyanis  távolról  sem  ugyanaz.  
A.  dip  lo  m ata  nem  te-
remtő  e l m e,  h a n em  о é g-
rc  h ajtója  an  na  k,  a m i i 
m á s,  a  közpo  n ti  szerv,  
a  külügy  m inisztér  i и m 
vagy  a  kormány  ki  g о n-
dol.  Lehet  valaki  jó  diplo-
mata,  de  egyéniség  és  gondo-
lat  nélküli  külpolitikus,  amint-

hogy  vannak  eredeti,  termékeny  külpolitikus  elmék,  ame-
lyek  néha  —  csapnivalóan  rossz  diplomaták.  Nos,  В á r-
dossy  dip  lom  at  a  is  és  к ü l poli  tik  и s  is  eg  y-
s  zerre.  

Az  ilyenféle  erős  egyéniségekről  rendszerint  garmadá-
val  állnak  az anekdoták.  Bárdossy  azonban választékosság-
ból  is,  szerénységből  is,  de  főként  a  kényes  diplomáciai  
poszton álló  emberek  nyomaiékos  és hangsúlyozott  óvatos  
ságából  és  tartózkodásából  kifolyóan  mindig  távol  tar-
totta  magától  az ilyen  történeteket.  Megesett  például,  hogy  
egy  amerikai  újságíró  szerelelt  volna  közölni  róla  
egy  érdekes  cikket.  Az  amerikai  kolléga  éppen  e  sorok  
írójától  kért  segítséget,  valamilyen  színes  kis  történetet  
Bárdossyról,  kiderült  azonban,  hogy  Bárdossy  körű'  nem  
volt  soha semmilyen  úgynevezett  színes  érdekesség  — k i-
véve  öt  magát  és  általában  színcsen  érdekes  egyéni-
ségét ...  e  

Mindenesetre,  amíg  ő  áll  az  úgynevezett  külügyi  kor-
mányrúd  mellett,  két  dologban  bizonyára  nem  fogunk  
hiányt  szenvedni:  biztonságban  és  érdeke  s  ség-
b  e n. 
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A  hatszázezredik  rádióelőfizetőt  
ünnepelték 

a  Magyar  Művelődés  Házában  
Hétfőn  este  táblás  ház  előtt  igep  ní-

vós  előadás  keretében  ünnepelte  a  rá-
dió  a  hatszázezredik  előfizetőjét  és  az  
egybegyűlt  közönség  a  rádió  kedvene  
művészeit.  A  legnagyobb  sikere  Hon-
thy  Hannának  volt.  szinte  véget  nem  
érő  tapsviharral  honorálták  énekszá-
mait.  De  nagy  sikere  volt  dr.  Hosszú  
Zoltán,  Dani  bá'  ízes,  eredeti  konfé-
ranszainak,  Simor  Erzsi  humoros  
apaesjelenetének,  A,nia  Suly  liungaro-
amerieain  táneának-dalának  is.  Alta-

Gyönyörű  darabot  játszanak  и  
Nemzeti  Színházban,  —  Németh  
Antal  határozottan  jó  passzban  

j van.  »Niskavuori  asszonyok*  a  darab  
címe,  szerzője  Hella  Vuolijoki.  Az  
egész  olyan  fantasztikusan  hangzik,  a  
cím  is, a  szerző  neve  is  s  noha  tudjuk,  
hogy  egy  finn  darabot  mégsem  írhat  
se  Кaszary  Gábor,  se  Vaszary  János,  
mégsem  könnyű  dolog  egy  ilyen  »nis-
kavuori«  szóból  eltalálni,  hogy  arról  
lesz-e  szó  a  darabban,  hogy  alszik-e az 
ördög  vagy  ébren  van,  avagy  pedig  
arról,  hogy  baj  van-e  a  szőkékkel  
vagy  nincsen.  Gyanakodva  mentünk  
cl  a  Nemzetibe,  hogy  ugyan  mit  ókum-
lált  már  megint  ki  Németh  »TónU  

I ezekkel  a  »niskavuori  asszonyok«-kal,  
! de  gyanúnk  alaptalan  volt:  a  darab  
gyönyörű.  Mindjárt  elöljáróban  kö-
zöljük,  hogy  a  »Niskavuor«  szó  nem  
valamilyen  helységnév,  egyszóval  nem  
olyan  értelemben  beszélnek  a  darab-
ban  ezekről  a  niskavuori  asszonyokról,  
mint  teszem  azt,  a  simongáti  lányok  
ról,  —  nem!  —  Niskavuor  családnév,  
mégpedig  valamilyen  förzsölcös  finn  
családnak a  neve  s  ezekről  a  Niska-
vuor  nem: etségbeli  asszonyokról  van  
szó,  akik  évszázadok  óta  többé-
kevésbé  arra  vannak  hivatva,  hogy  a  
híres-nevezetes  család  nemzetes asszo-
nyai  legyenek,  mégpedig  elsősorban  a  
vagyonuk,  a  gazdagságuk  révén.  A  
niskavuoriak  ugyanis  úgynevezett  

; középbirtokosok  és  a  finn  gazdasági  
'  viszonyok  olyanok,  hogy  az  úgy-
nevezett  finn  középbirtokot  fenntar-
tani  úgyszólván  a  lehetetlenséggel  ha-
táros,  nagy  a  napszám,  soha  sincsen  

l elég  munkás,  idegenből  kell  hozatni  
őket,  ez  viszont  rengeteg  pénzbe  kerül.  
A  niskavuori  férfiak  tehát  kénytele-
nek  érdékházasságot  kötni,  ha  csak  le  

nem  tudnák  győzni  paraszti  szárma-
zású  földéhségüket  és  vissza  nem  
akarnának  menni  oda,  ahonnét  va  
laha  elindultak:  a  kisgazdai  s  törpe-
birtokosi  parasztsorba...  Ez  pedig  
mindig  nehéz  és  nagy  elhatározás,  ha  
már  egyszer  beleszokott  az  ember  a  
módba  és  rangba.  A  szívnek  tehát  
coki,  első  a  család s a  nemzetség  fenn-
tartása,  a  gyermekek  jövője,  —  egy  
niskavuori  férfi  teljesítse  kötelességét  
a  családjával  szemben,  —  hogy  egyéb-
ként  mit  érez,  az  bliktri.  A  »niska-
vuori  asszonyok<r  pedig:  mindig  fel-
ismerték  hivatásukat  és  elnézték,  ha  
férjeik  le-lerándultak  a  faluba  vagy  
ki-kiruccantak  Helsinkibe  egy  kicsit,  
mert  tudták,  hogy  «  férjek  úgyis  min-
dig,  mindenünnét  és  mindenkitől  visz-
szatérnek  hozzájuk.  Ezúttal  azonban  
kivétel  történik,  ez  a  dráma.  Arne  
Niskavuori  (Jávor)  összekerül  fiatal-
kori  szerelmével,  Ahlgren  Ilonával,  a  
fiatal  tanítónővel  és  fellázad.  Undok  
pénzeszsák  felesége,  Márta  (Gobbi  
Hilda)  azonban  nem  hajlandó  szemct-
húnyni  a  sítalpakon  lebonyolított  éj-
szakai  flörtölés  felett  s  rettenetes  bot-
rányt  csap:  j»ki  kell  seprűzni  az  er-
kölcstelen  személyt...  neked  áldoztam  
a  fiatalságomat...  Bezzeg,  a  pénzem  
jó  volt,  most  meg  hetek  óta  a  dolgozó-
szobádban alszol...«  —  egyszóval  pon-
tosan  úgy  viselkedik,  amitől  a  férfiak  
végleg  meg  szoktak  vadulni  és  legszí-
vesebben  meggyilkolnák  az  ilyen  un-
dok  bestiákut...  Márta,  a  feleség  tör-
vényes  jogaira  hivatkozva,  összehi-
vatja  az  iskolaszéket  és  nyilvánosan  
meg  akarja  bélyegeztetni  a szerencsét-
len  tanítónőt,  persze,  hogy  azt  éri  el  

lál «m  a  közönség  meleg  ovációban  ré-
szesítette  a  rádióban  közkedveltségnek  
örvendő  előadóművészeket,  a  negy  
ventagú  bangóharmonikazenekairt,  a  
divatos  operettkomponistákat:  Buday  
Dénest,  Komjáthy  Károlyt,  Elsemann  
Mihályt  és  Erdélyi  Mihályt.  Egy-egy  
leendő  slágerokat  zongorázták  el Fe-
kete  Pál  énekkíséretével.  A  pnblikum  
körében  igen  sokan  fogadásokat  kö-
töttek,  hogy  a  rádió  a  milliomodik  
előfizetőjét  három vagy  négy  év múlva 
fogja-e  megünnepelni.  A  többség  a há-
roméves  terminus  felé  hajlott,  (A.  K.)  



vclc,  hoy и  a  férfi  kitör.  oldalba  rúgja  
az  egész  nemzetségi  kérdést  s  a  meg-
bélyegzett,  szerelmes  kis  tanítónő  mellé  
áll.  Igen  ám.  de  drágán  fizet  érte.  Az  
anyja  is  »niskavuori«  asszony  (Tas-
nády Ilona)  s mint  Mater  Familias,  ki-
utasítja  fiát.  a  családfőt  a  NiskavuO-
riak  fészkéből:  »Megszegted  a  Niska-
vuori  törvényt...  eredj,  nincs  itt  he-
lyed...  s  ne  is  gyere...  soha. soha 
többé...  ne  is  gyere ...<  — s itt  az em-
ber  már  a  nézőtéren  is  fellázadna,  ha  
nem  hangzana  el  váratlanul  a  happy-
end-ízű  utóhang:  »...ne  is  gyere...—  
de  azért  gyere..  .*.  Szóval  tudjuk,  
hogy  eleinte  lesz,  ahogy  lesz, de  a  vé-
gén  mégis  helyreáll  a  Niskovuori-rend  
s  ráadásul  —  legalább  ennek  —  a  nis-
kavuori  férfinak  sem  kell  boldogta-
lannak  lennie...  

A  havas  és  ködös  finn  atmoszférába  
burkolt  téma  olyan  izgalmasan  mo-
dern,  hogy  nyugodtan  játszódhatna  a  
newyorki  milliomosok  Fifth  Avenue-
negyedében  is:  a  miUiomosfi  érdekhá-
zaságot  kötött  s  beleszeret  a  show-
girlbe,  az  Astor—Wanderbilt-család  
tiltakozik,  de  a  végén  a  fiatalok  mégis  
boldogok  lesznek,  ahogy  az  általában  
töt tenni  szokott,  ha  a  fiatalok  nagyon  
szeretik  egymást...  

Az  előadás  ragyogó.  Legsikeresebb  
szereplője  a  faluba  tévedt  s  démonnak  
bélyegzett  tanítónő  szerepében  Lukács  
Margit.  Mint  egy  gyönyörű  fiatal  pa-
ripa,  toporzékolva  kiséri  végig  a  hi-
deg  finn  fényben  is  erotikusán  forró  
cselekményt  s  kiderül  róla,  amit  ed-
dig  nem  vettünk  észre,  hogy  nő,  még-
pedig  érdekes,  izgalmas  nő,  drámai  és  
hősnői  velleitásai  dacára,  sőt  tahin  ép-

pen  ezért  is.  Az  undok  pénzeszsák  fe-
leség  szerepére  keresve  sem  lehetett  
volna  élethívebb  megszemélyesítőt  ta-
lálni  Gobbi  Hildánál.  Olyan  zseniáli-
san  lényegült  át  szerepébe,  olyan  élet-
hűen  és  gyilkosan  undok,  hogy  legszí  
vesebben  lavinát  görgettünk  volna  rá  
a  díszletablakakon  keresztül  belátszó  
hegyek  legmagasabb  csúcsáról...  Tas  
nády  Ilona  kemény  volt  és szoborsze 
rüen  rideg  a  maga  »niskavuori«  
komplexumában,  de  mikor  az  esemé-
nyek  a  szívét  tapogatták,  egyszerűen  
és  szépen  tudott  emberré  és  dobogó-
szívű  asszonnyá  válni.  Jávor,  a  körül-
rajongott  férfi,  tüzes volt  és fiatál,  len-
dülete  úgy  söpört  végig  a  színpadon,  
mint  a  dühös  bóra:  tökéletesen  el  
tudta  hitetni  a  figurát.  Kisebb  szere-
pekben  igen  jók  voltak  az  ízes  tljiaky  
László,  a  remek  karakteralaJcítást  
nyújtó  Balázs  Samu,  a  szerepének  
passzivitásában  is  jellemző  színeket  
felmutató  Kürthy  György  és  a  min  
dia  briliáns  Iványi  Irén.  Egy  kis  szol-
gálólány  szerepében  pillangóként  rep  
kedett  a  színpadon  végig  egy  kedves  
fiatal  színésznő,  Bíró  Anna.  Nagy  
Adorján  rendezte  a  darabot,  művészi  
miliő-megérzéssel  és  szinte döbbenetes 
lélekvetítéssel.  A  darab  olyan  szép és 
izgalmas,  mint  a  legszebb  és  legizgal  
mas'ibb  Géraldy-dráma...  Nagyon  
ajánljuk  a  Nemzeti  Színházba  nem  túl  
gyakran  ellátogató  úgynevezett  
gánszínházi  publikumnak  is...  

X  Cascila-trió  muzsikál  a  Zeneakadémián  

LEVÉL 

Hol  termeitek  «  fölülmulhatatlan  hang-
szépségű  mesterhegedûkï  Mindenki  tudja:  
olasz  földön.  A  Rinascimento  műveltségé  
fölvirágoztató  kisvárosok  árkádos,  boltíves  
házaiban  a  Stradi-varik,  az  Amatik,  a  Guar-
iierik  faragták  és  illesztgették  össze  a  ma  
is méUán  csodált  hangszereket.  Karcsú,  hege-
dűik,  öblös  brácsáik,  testes  gordonkáik  hang-
varázsának  titka  sokak  szerint  az  olasz  klí-
mában  van.  Én  azt  mondom  és  azt  hiszem:  
и  dallamittas  olasz  lélekben.  Itália  mosta-
nában  mintha  újra  fölfedezné  ezt  a  nem  
eti  kincsét:  zeneszerzői  és  előadóművészei  

ékesszólóan  kezdenek  ismét  beszélni  a  mes-
terhangszerek  nyelvén,  akárcsak  a  régi  
századokban. 

Az  elmúlt  vasárnap  három  művész  reme-
kelt  a  Zeneakadémián  egy  kamaraegyüttes-
ben,  mely  »Olasz  Trioc-nak  nevezi  magát.  
Tagjai  külön-külön  is  elismert  nagyságok:  
t'oltronieri  a  hegedűs,  Bonucci  a  gordon-
kás,  a  zongoraszólamot  pedig  maga  Alfredo  
Casella  viszi,  e  világhírű  modem  zene-
poéta.  A  mai  olasz  zenéből  adtak  kóstolót,  
de  egyúttal  a  régiből  is.  Mert  nemcsak  Ca-
yella-mester  eredeti  triószonátáját  muzsikál-
ták  el,  hanem  két  őáltala  fölújított  régi  
művet  is.  Kitűnő  alkotások  mind,  a  neoro-
mantikus  Pizzettié  is  érdekes,  de  szinte  
mindegy,  hogy  mit  játszanak.  Az  ember  az  
együtthangzás  tökélyétől  elbűvölve,  minden  
tárgyi  értékelésről  megfeledkezik  s  egysze-
rűen  csak  élvez.  De  azt  azután  szívből.  

Szerencsés  vasárnap  volt  ez,  mert  Casel-
láék  estjére  Hubayék  zenedélutánjáról  men-
tünk  s  ott  ugyancsak  egy  trió  játékában  
gyönyörködtünk.  Ezt  azonban  budapesti  
úri  hölgyek  alkotják:  Mád ai  Sándorné  zon-
gorázik,  Zipernovszky  Fülöpke  és  Szécsi  
Magda  hegedül  az  együttesben.  Ha  ráad-
nák  a  fejüket  (s  ha  a  viszonyok  mások  len-
nének)  nyugodt  lélekkel  indulhatnának  vi-
lágkörútra,  mert  amit  tudnak,  legelsörendü  
művészet,  ihletett  virtuózmunka.  Egy  
szépséges  Mozart-тй  tökéletes  előadása  
után  is  meglepetésszámba  meni,  amikor  a  
három  hangszerről  mintegy  pillangószár-
nyakon  fölröppent  Weiner  »Tündértánca«  
valóban  tündéri  muzsika.  Széplelkü  hon-
leányaink  átlagos  passzióira,  teszem  a  haj-
nalba  nyúló  bridzscsaták  gyönyörűségeire  
gondolok  —  és  némi  vigasszal  tölt  el,  hogy  
azért  még  akadnak,  akik  a  házimuzsika  
nemes  társasjátékában  lelik  örömüket.  

Lányi  Viktor  
Ш 

A  Hubay-palota  muzsikus-tündérei:  Mádal  
Sándorné,  Zipernovszky  Fülöpke,  Szécsi  

M a g d a 



Ő S B E M U T A T Ó 
N A G Y V Á R A D O N 

Nagyvárad  közönségének  élénk  érdek-
lődése  mellett  mutatta  be  Pntnik  Bálint  
a  Szigligeti-színházban  február  elsején  
Ságody  József  »Judit  kapitulál«  című  ze-
né»  vígjátékát.  A  melodikus  zeneszámo-
kat  IlnieZky  László  komponálta.  A  pre-
mier  ünnepi  hangulatban  folyt  le.  Várad  
polgármesterével  az  élén  nagy  számban  
jelentek  meg  a  város  előkelőségei,  be-
igazolva,  hogy  Nagyvárad  kényes  közön-
ségének  színhiázszeretete  nem  csökkent  
egy  cseppet  sem.  

A  »Judit  kapitulál«  első  öt  előadására  
minden  jegy  elkelt.  

Judit  szerepében  Jnriklca,  a  váradia к 
népezeni  primadonnája  nyújtott  kitűnő  
alakítást.  (Mellette  Komlós  Juci.  a  tehet-
séges  pesti  szubrett  tűnt  fel,  valamint  
Rappert  Dodii  A  férfiak közül  v.  Molnár  
Iván,  a  Magyar  Színház  tagja  és  liè-
rent) h  Béla  érdemelnek  elismerést.  A  ze-
nekart  Sárdi  Alajos  vezényelte.  A  szép  
díszleteként  Kovall  Józsefet,  a  Nemzeti  
Színház  díszletfestöjét  illeti  dicséret.  Ti-
hanyi  Vilmos  rendezése  nagyvonalú  volt!  

I m r e  Jenő  .  

Dr.  Soós  István  nagyváradi  polgármester  
és  felesége  a  díszpáholyban  

Hirdetik  a  nagyváradi  ősbemutatót...  

A  szerzők  és  főszereplők:  Komlós  Jnci,  
Ságody  József,  Jurik  Ica,  Ilniczky  László,  

Rappert  Dódi  

Jelenet  a  darabból:  Nagy  Ferenc,  Komlós  
Juci,  Molnár  Iván  és  Jurik  Ica  

(Bojár  felv.)  

BÓRAY  JÁNOS:  
„ELŐSZÖR TELJESÍTEK ÉLETEMBEN  KÖTELESSÉGET,  
ÚGYNEVEZETT  ,NAGY' REGÉNYT  ÍROK,  AMELY  
HATALMAS  FOLYÓKÉNT  MINDENT MAGÁVAL  SODOR:  
I S Z A P O T ,  H A J Ó K A T ,  H U L L Á K A T . . . "  

Irodalmi  kerek  és  nem  kerek  asztaloknál  mostanában  téma  lett,  hogy  Bókay  János  
regényt  ír.  Ebben  még  semmi  különös  nem  lenne,  de  a  fáma  azt  is  hozzáteszi,  hogy  
nagy  regényt.  Még  ebben  sem  volna  semmi  különösebb  irodalmi  szenzáció.  De  mind-
ezek  tetejébe:  Bókay  János  komoly,  sőt  komor,  keserű,  epés,  éles,  metsző,  kiábrán-
dult,  támadó,  harapós,  leleplező  kulcsregényt  Ír.  (Nem  kívánt  törlendő.)  Erre  még  a  
viharvert  riporterszív  is  megdobban  egy  kicsit,  nyaka  közé  kapja  a  peukaláit  és  fel-
rohan  a  vadászutcai  irodalmi  fellegvár  második  emeleti  oroszlánbariangjába.  

—  Ml  vezeti  el  az  írót  a  legnépszerűbb  Irodalmi  műfajtól,  a  vígjátéktól  a  legnép-
szerűtlenebb  műfajig,  az  »epés«  regényig?  

—  Minden  író  egy  életen  át  öntudatosan,  vagy  öntudatlanul,  de  inkább  öntudat-
lanul  gyűjti  az  élettapasztalatait.  Ezeknek  csak  az  úgynevezett  »fiittereit«,  csillámait  
írja  meg  az  író,  erre  támaszkodik,  kis  részletekben,  kis  igazságokban.  Minden  igazi  
művészben  él  a  vágy:  mindent  megírni,  az  alapot,  amiből  minden  egyéb  származik,  
ami  a  filozófiát  adja,  amiből,  mint  ősforrásból  merít.  Ez  а  megírás  aztán  halasz-
tódik.  Borzasztó  önfeláldozás  és  rettentő  kegyetlenség  kell,  hogy  az  ember  hazugság,  
értesítés  nélkül  éppoly  szomorúnak  és  kétségbeesettnek  írja  meg  mindazt,  amit  lapasz-
tal.  Ügynevezett  »nagy*  regény  lesz.  A  tökéletes  epika,  mely  hömpölyög,  mint  a  
hatalmas  folyó,  mely  mindent  magával  sodor:  iszapot,  hajókat,  hullákat...  Ez  nagy  
vallomás,  számadás  lesz  az  emberi  életről,  hagyaték  azok  számára,  akik  utánunk  jön-
nek,  arról  a  társadalomról,  amelyben  éltem.  Sokan  csodálkozni  fognak,  hogy  én,  az  
úgynevezett  vidám  író,  most  ilyen  keserű  regényt,  fájdalmas  önvallomást  írok.  Szá  
momra  ez  természetes.  Mert  eddig  is  minden  nevető  témám  keserű  volt  s  csak  azért  
kacagott,  mert  a  színpad  ilyen  nevető  maszkban  fogadhatja  el  a  mondanivalókat.  

—  A  regény  ellenben  más.  Természetesen  annak  az  osztálynak  az  életéről  szól,  
amelyben  születtem  és  élek,  о  magyar  középosztályról.  Arról  az  ötven  évről,  amelyet  
magam  is  leéltem.  A  magyar  középosztály  speciális  csoportját,  a  dúsgazdag  budapesti  
patrícius-családok  egyikét  tárgyalja,  amely  mint  nagyiparos  kezdte  a  nyolcvanas  
években  s  aztán  Szellemi-  és  közéleti  vezető  helyre  tett  szert.  I)e  egyben  változatlan  
maradt:  istensége,  emberi  mérőeszköze,  valör-mérléke  mindig  csak  a  pénz.  Ez  a  morbid  
téma  végigvonul  a  regényen.  Vasárnaponként  a  családfőnél  egy  nagy  asztalnál  ül  
együtt  a  család  s  az  ültetés  aszerint  történik,  hogy  pillanatnyilag  kinek  mennyi  
pénze  van.  

— Ml  leez  a  regény  elme  és  milyen  hosszúra  tervezi?  
—  A  regény  címe  talán:  » Egy  család,  mint  a  többi.,.«  Hogy  milyen  hosszú  'lesz,  

mennyi  ideig  irom,  nem  tudom.  Nem  sietek  vele,  mert  nem  lehet  vele  sietni.  Lehet,  
hogy  egy  kötet  lesz,  lehet,  hogy  öt  kötet.  Lehet,  hogy  egy  évig  írom,  lehet,  hogy  öt  
évig. 

—  Most,  mikor  hozzáülök  a  munkához,  úgy  érzem,  először  teljesítek  életemben  
kötelességet.  Eddig  a  Saját  kedvemre  írtam  s  talán  egy  kicsit  dicsőségemre,  érvénye-
sülésemre.  Most  megpróbálom  kihalászni  azt  a  bizonyos  »I  fillért«,  amiről  Heltai  gyö-
nyörű  darabja  szól.  Hónapok  óta  komponálom  a  regényemet.  Negyven-ötven  alakját  
már  ismerem.  Párbeszédek,  drámai  jelenetek  villannak  fel  bennem,  komiszságokra,  
olcsóságokra  emlékezem.  De  (még  mindig  nem  ülök  neWi,  nem  vagyok  készen.  'Eddig  
úgy  írtam,  hogy  soha  egy  feljegyzésem  nem  volt,  se  darabhoz,  se  regényhez.  Most  
húsz-harmincoldalas  tanulmányokat  firkálok  a  regény  egy-egy  epizódfigurájáról.  
A  regény  nem  egy  emberről  szól,  hanem  mindig  egy  családról,  amely  hol  ezen,  hol  
azon  a  családtagon  keresztül  nyilvánul  meg  a  legpregnánsabban.  

—  Miért  pont  most  került  sor  ennek  a  regénynek  a  megírására?  
—  Mert  eddig  nem  éreztem  magam  elég  érettnek,  bátornak  és  kiábrándultnak  

ahhoz,  hogy  le  merjem  vonni  a  végső  konzekvenciát,  És  azért  is,  mert  a  magyar  író  
csak  a  legszerencsésebb  esetben  juthat  olyan  jiénzügyi  körülmények  közé,  hogy  zavar-
talanul  dolgozhat  hónapokig,  sőt  évekig  egy  olyan  munkán,  mellyel  nem  pénzt  akar  
keresni,  hanem,  amelyet  meg  kell  írnia,  mert  a  róla  való  lemondás  minden  álmának  
teljes  csődjét  jelentené.  

—  Ez  azt  jelenti,  hogy  elhagyja  a  színpadot?  
—  Ez  természetesen  nem  jelenti  azt,  hogy  közben  mást  nem  írok.  Pihenésül  egy-

egy  színdarabot,  egy-egy  novellát,  igen.  De  egyelőre  semilyen  tervem  nincs.  Vagyis  
egy  mégis  van.  Ez  a  tervem,  amit  tizenhétéves  koromban  határoztam  el  magamban:  
egyfelvonásos  drámát  Írok  a  világirodalom  egyik  legszebb  novellájából,  Arciibasev  

(íoloboloff  hadnagy«-abó\.  Viersben  már  meg  is  írtam  húszegynéhány  éve  a  »Nyugatt-
unk.  Ez  a  novella  a  halál  és  élet  problémájával  foglalkozik,  a 'Nirvána  és  az  örök  élet  
embert  soha  meg  nem  nyugtató  kérdésével.  Ezt  a novellát  a  legmegrendítőbb  irodalmi  
alkotásnak  tartom  azok  között,  amelyeket  valaha  Is  olvastam...  De  ezt  se  a  színpad  
számára  írom,  hiszen  azt  sem  tudom,  színre  kerül-e  valaha.  Mondanivalója  vigaszta-
lan,  sötét,  kegyetlen,  bátor.  Remek  művészi  alkalom  és  művészi  hit  kell  a  fel-
találásához. 

Papp  Antal  



C S Á K Y  I S T V Á N  GRÓF  
HUSZONÖTEVES  KORÁBAN REGÉNYT ÍRT 

A  tragikus  hirtelenséggel  elhunyt  külügyminiszte-
rünk,  gróf  Csák)/ István  i f jú  korában  irodalmi  pályára  
készült.  Huszonötéves  korában  meg  is  jelent  egy  könyve:  
A  boszorkány.  A  főcím alatt  aleim  is van:  »Megelevenült  
korrajz,  mely  önmagái  magyarázza.«  A  címlapot  gróf  
Batthyányi  Gyula  rajzolta. Az  oktávalakú  könyv  három-
százötven  oldalon  1919-ben  jelent  meg  Rózsavölgyi  és  
Társa  kiadásában.  Az  ajánlás  a  következőket  mondja:  

Szerzőtársamnak, 
aki  nem  szerepel  e  lapokon,  
mégis  az  egész  könyvet  betölti;  
»akinek  a  szíve  a  föld,  a  lelke  az  ég,  
a  kettő  együtt  az  egész  világ;  
akinek  a  szeme  ragyogása,  az  istenség  lehellete,  
mely  felemel  a  földről  és  megtanít  röpülni,<c  

A  mű  a  legkülönösebb  irodalmi  alkotások  közé  tar-
tozik  Regény  és  mégsem  az;  koncepciójában  az  önvallo-
mások  és  naplók  felépítését  követi,  témájában  a  külső  
események  ösvényének  hátat  fordítva,  a  lélek  legben-
sőbb  titkai  felé  fordul,  s  elejétől  végéig  a  lelki  történé-
sek apró  rezdülései, villódzó  vibrálásai  irritálják. Wertheri 
hangulat  vonul végig  a  könyvön  és  a  fin  de  siècle  vala-
milyen  álmodozó  bája  és  szinte  olthatatlan  sóvárgás  a  
klasszikus  korszak,  Róma  és  Helhis  után...  A  történet  
nincs  egy  meghatározott  korhoz  fűzve, úgy  lebeg  a  mese  
idők  és  korok  felett,  mint  az  örökké  élő  Iclék  a  végtelen-
ség  vizein.  A  helyszín:  Itália,  »az  örök  szerelmek,  vir-
rasztó  fájdalmak,  halhatatlan  szépségek  és  kiapadhatat-
lan  vágyódások*  Itáliája,  ahol  Antonio,  a szobrászművész 
él.  Antonio  élete  a  művészi  kiteljesedés  és  az  emberi  vá-
gyakozások  őrlőmalmai  között  folyik,  ö  az  ifjúkor  ro-
mantikus  hőse,  aki  csupa  finomság,  csupa  arisztokratikus  
nemesrendüség,  halkszavú,  önfegyelmezett,,  tökéletes  in-
telligenciájú.  Lelke  teljesen  kifinomodbtt,  élete  csupa  
szordinós  tevékenység.  »Hirtelen,  lehajol  és  forrón  meg-
csókolja  a  nyiló  rózsát.  Ez  a  művész  reggeli  imája«.  

A  boszorkány:  Antonia,  az  örök  nő,  aki  ott  áll  a  mű-
vész  mögött,  a  való  élet  képviselője,  a  művész  kapcsolata  
a  mindennapi  élethez.  Antonia  elbukik,  Antonio  diadal-
maskodik  az  élét  csábító  hívásán  és  örökké  a  hivatásé  
marad. 

—  Tehát  az  ingadozókból  lesz az ember?  A  vergődőből  
a  diadalmas  ember?  —  kérdi  Antonio  a  könyv  végén.  

Akik  ismerték  Csáky  grófot,  ismerték  az  ő  vonzó  ka-
rakterét,  számtalan  rokonvonást  fedezhetnek  fel  közte  és  

Antonio  alakja  között.  
Le  style  c'est  l'hom-
me:  a  könyv  mély  és  
érzékeny  lelkitartal-
ma.  Antonio  pályájá-
nak  az  elhivatáshoz  
ragaszkodó,  nyílegye-
nesen  előretörő  útja  
szinte  teljes  pontos-
sággal  rajzolja  ki  
irója  politikai  pálya-
futását,  azt  a  csilla-
gok  felé  néző,  céltu-
datosan  előre  lendülő  
utat.  amelyről  ime  a  
»felettünk  lebegő  vég-
telen  Erő  és  Tör-
vény«  élete  virág-
jában  »emelte  fel  a  
földről  és  vitte  a  sze-
lidfényű  csillagokig  
őt...« 

iL  z.  

Önarckép 

BORSOS  MIKLÓS  
Meg  kell  tanulni  a  nevét,  a  

magyar  művészet  jelentős  esemé-
nye  a  kiállítása.  A  székely  szár-
mazású,  ismeretlen  művész,  aki  
most  feljött  Győrből  és  elhozta  
hétévi  munkájának  eredményét,  a  
magyar  szobrászat  egyik  büszke-
ségévé  vált.  Kézben,  márványban,  
gránitban,  fában  készült  szobrok  
és  reliefek,  archaikus  egyszerüsé  
gükben  le  barokk  szenvedéllyel  
telve,  zárt  komponáltságukban  is  
misztikus  erejű  életté  tárulva,  
súlyos  anyagszerűségükben  is  a  
legtisztább,  meztelen  lélekké  vál-
v a . . .  ez  Borsos  Miklós  első  kiál-
lítása.  Készen,  kiforrottan  jött,  
művei  szellemben  és  formában  
egyaránt  nemesek,  egységesek,  
szépségük  komoly  és  áhítatos,  
telve  a  szeretet  biztos,  nyugodt  
erejével.  Borsos  Miklós  a  ma-
gyar  kultúra  egyik  pillérévé  vált  
és  nent  ismerni  munkáit  annyi,  
mint  hiányosan  látni  a  magyar  
szobrászatot. 

«Wmtcikyj 

Mosoly 

Napozó  akt  

Ember  bivalyokkal  



ÁLDOTT 
Í R T A :  *  

A  villa  szabadon  áll,  mind  a négy  olda-
lán,  havasi  hegyek  között  s ma  mégis  olyan  
sötét  van,  hogy  Obédliez  föl  kell  a  csillárt  
gyújtani.  A  köd,  mint  a  háborús,  szürke  és  
vizes  papírvatta  olyan.  Mocskosan  és  vas-
tag  lucskosan  tapad  a  terrasz  földig  üveg  
ajtajára. Eltömi  a  kémény  szelelőjét,  a  ka-
zán  szortyogva  és  füstöt  köpve  hunyorog  
a  pincében.  A  házmester  káromkodik,  mert  
a  gyerekei  fuldokolnak  a  füsttől.  A  villa  
lakói  dideregnek.  A  hőmérő  reményt  vesztve  
nyújtogatja  karcsú  higanyszálát  a  16°  felé.  
A  gyerekszobában  apró  villanymelegítő  ég.  
A  kisasszony  kilenc  takaró  alatt  éles, sivító 
hangon  köhög.  A  gyerek,  torkán  vastag  se-
lyemsállal  egy  párnán  üldögél  a  földön.  
Lábbadozik.  A  telefon  fázósan  csilingel.  
A  szerkesztő  dagadt  orrhangon  és  erőtlenül  
cikket  kér. Kétheti  influenza  után  őszi  légy-
ként  ődöngök  a lakásban. A  kisasszony  fek-
szik,  a  szakácsné  fekszik.  A  gyerek  lábba-
dozik,  én  szintén.  Matatok  az  íróasztalon:  
sehol  semmi.  Se  toll,  se  ceruza.  Nincs  pa-
pírvágó  kés  és  nincsen  vonalzó  se.  Míg  fe-
küdtem,  a  gyerek  elhordta  az  egész  tekin-
télyes  gyűjteményt.  Lefektette  szépen  a  ba-
báit,  a  mackókat,  az  elefántot,  az  ökröket,  
de  még  a  képeskönyv  papírlovait  is.  Vizes  
törülközőket  csavart  reájuk  és  zsebkendőket  
s  mindenikbe  dugott  egy-egy  ceruzát,  tollat,  
vonalzót,  vagy  papírvágó  kést  —  hőmérő  
gyanánt.  A  babáknak  a  karja  alá,  az  ele-
fántnak  az  ormánya  és  a  szája  közé.  A  
négylábú  betegeket  úgy  hőmérőzte,  mint  
ahogy  a  csecsemőket  szokás,  ezért  előbb  kis  
ollóval  felvagdosta  szépen  a  gummiállatok  
ülepét.  Az  influenza  végeérhetetlenül  úrrá  
lett  a  házon. Reggel  a  tejesfiú  se  jött  már,  
csak  délben  érkezett  meg  a  helyettese  az  
üvegekkel.  Nincs  ki  ebédet  főzzön,  mert  a  
szakácsnénak  magas  láza  van.  

— Biztosan  itt  a  világ  vége  és  most  mi  mind  
meghalunk  a  sárga  házban  — mondja  a  gyermek  
sápadt  és  bölcs  arccal  és  látszik  rajta,  hogy  él-
vezi  a  helyzetet  A  világ  vége  helyett  a  kis  szé-
kely  konyhalány  jelentkezik.  Mostanig  б  is  
feküdt. 

— Na,  mán  nekem  elég  vót!  —  mondja  s  
náthától  dagadt  orra  fölött  úgy  ragyog  két  apró  
tatárszeme,  hogy  elgémberedett  lelkünkben  fel-
villan  a  remény:  Lesz  ebéd!  Főz  is.  Neki  áll.  
Nem  ért  hozzá,  de  vállalja.  Megpöki  a  markát  
amúgy  iháromszékiesen:  

— Ne  suj,  edd  meg,  hát  ki  az  erősebb,  az  a  
izzadós  nátha,  vagy  én?  

Látszik  rajta,  hogy  beteg, de  látszik  az  ellen-
állás  ereje  is.  S  példát  sugároz.  A  kisasszony  le-
dob  magáról  két  takarót,  a  gyerek  kijelenti  a  
játékainak: 

— Menjetek  a  csudába,  nem  lesz  világ  vége!  
Iskolát  fogunk  játszani.  

Egy  nyakatört  töltőtollat,  mely  injekcióstű-
ként  működött  eddig  a  babakórházban,  én  is  ki-
húzok.  A  sorokat  persze  még  nem  látom  ma-
gam  előtt  és  a  prüszköléstől  elrepül  előlem  a  
papiros.  Idézőjeles  cíanet  találok  felírva  a  fü-

INFLUENZA 

1 R i N A C r Z  R O Z S A  

zetemiben:  »Az  ember  életútjának  felén.«  
Erről  akartam  írni.  Az  influenza  ködös,  
lucskos  napjaiban  erről  fantáziáltam.  S  fel  
is  találtam  egyik  délután  38 és  fél  fok  kö-
zötti  lázban:  hogyan  kell  széppé  tenni  a  le-
hanyatló  életet  s méltón viselni  az  öregséget,  
ami  közelíti  Ma  persze  nem érzem  ezt  olyan  
jól  s  talán  egyszer,  valamikor  regényben  
írom  meg.  Ha  megírom.  Sose  írja  meg  az  
ember  azt, amiről  fecseg. Fecsegjem-e el  azt,  
amiről  írni  kéne?  Ilyen  fecsegésforgácsok-
ból  születnek  a  cikkek.  S  már  írom  is:  vé-
dekezésül,  hogy  kiírjam  magamból.  Nem  
fá j  olyan  nagyon,  ha  vállalja  az  ember  és  
szembe  néz  vele.  S  ilyenkor,  epidémiás  idő-
ben  biztosan  másnak  is  eszébe  jut.. .  

. . . Biztosan  eszébe  jut  barátnőmnek  is,  
aki  már  túl  van  a  negyvenen  s nagy,  híres  
primadonna.  Tíz-tizenkét  napi  influenza  
alatt nem lehet hajat mosatni, ugyebár?  Ö is 
influenzás,  olvasom.  S  mióta  fekszik  kinőtt  
már  biztosan  láztól  csapzottan,  csúnyán,  a  
fakó,  ősz  haja,  amit,  ha  egészséges  tizián-
vöirösre  fest  De  most  lázasan,  szánalmasan  
tarka  hajjal  fekszik,  az  izzadás  lemossa  ar-
cáról  a  festéket  Bőre  petyhüdt  és  sárga  
lesz  s  fonnyadó  kezén  megrepedezik  a  régi  
lakk... 

S  »fiatal«  politikus  barátomra  gondolok,  
akinek  szövődménye  ellen  harcol  most  lázas  
tüdeje. Ö  biztosan  nincs ereje  rá, hogy  nagy  
légzéstechnikájával  behúzza  a  takaró  alatt  
is,  mint  máskor  mindig,  kezdődő  embon-
point-jét 

Ilyenkor  őszintén  megadjuk  magunkat,  
kórnak  és  kornak,  mind, kik  túlvagyunk  »az  
emberélet  útjának  felén«.  De  miért  csak  
ilyenkor,  vájjon?  Olyan  csúf  az,  hogy  már  
éltünk?  S  hogy  emlékeinket  arcunkra  s  ha-
junkba  rajzolja  az  idő?  Muszáj  szégyelni  

és  titkolni  ezt  s  egészségesen  fiatalt  mimelve  li-
hegni  a  vég  felé?  

Nem,  sajnos,  nem  tudom  leírni,  hiteltkeltőeu  
és  példát  szuggerálón  azt  a  méltóságteljes  véde-
kezést  az  öregedés  ellen,  amit  lázasan  feltalál-
tam. Mert  nem  az  őszülésen  múlik  és  nem  a  po-
cakon.  S  nem  a  külső, magatartáson.  Nem  recept.  
Nem  követhető.  Nem  kölcsönözhető.  Mindenki  
csak  egyedül,  egyéni  módon  szerezheti  meg  ma-
gának.  Szerénységgel  kezdődik.  Nagy,  nagy  alá-
zattal.  Valahogy  úgy:  sokan  élünk  a  földön  s  
akik  jönnek  utánunk,  tolnak  előre.  Nő  a  tekin-
télyünk,  a  korunk,  a  sikerfüink,  az  ősz  hajunk  
száma  s  a  pocakunk.  S  ez  szép.  Es  jó.  Tőlem  
függ,  hogy  annak  látom-e?  Csak  nagyon  bátor-
nak  kell  lennem.  Vállalnom  kelL  Ha  vállalom  s  
szembe  nézek  vele,  cseppet  se  szomorú,  önbizal-
mat  kölcsönöz,  egyensúlyt,  derűt.  iS ha  derűs  va-
,gyok,  őszülően  i's  szeretnek.  Érzem,  hogy  szerelt-
nek  e  dbbe  egészein  belefiatalodom.  Valami  el-
vehetetlen,  belső  fiatalság  ragyog  ki  bennem,  
valami... 

Igen,  ilyenformán  fantáziáltam,  csak  lázasab-
ban,  nagyobb  influenzával  és  sokkal  színesebben.  
De  influenza  nélkül?  

Istenem,  tartsd  meg  az  influenzás  lelkiállapo-
tomat:  a  hitemet...  



A  közeljövőben  új  filmsztárt  ismer  meg  a  
pesti  közönség.  Finom,  ideges,  lobogó  szőke-
hajú  teremtés,  sápadt  arcának  finoman  
megrajzolt  keretéből  két  tündökletes  szem-
pár  büvö'i  el  a  nézőjét.  Joan  Fontaine  ez,  
akit  a  pesti  közönség alig  hogy  észrevett  az  
»Asszonyotc-ban,  de  már  felfigyelt  rá  a  
»Gunga-Din«  című  filmben,  ö  a  Manderley-
ház  asszonya,  aki  e  hatalmas  filmben  fizi-
kai  alkatát  meghazudtoló,  kegyetlenül  nagy  
és  nehéz  harcot  v ív  a  régi  asszony  árnyá-
val-emlékével,  a  fér je szerelméért.  Ez  a  sze-
rep  egyszerre  a  sztárlista  élére  lendítette  a  
húszéves  fiatal  színésznőt,  akiről  alig  mond  
még  valami  újat  az  amerikai  filmlexikon.  

Százhetven  centiméter  magas,  húszéves,  
Totóiéban  született,  színiakadémiát  végzett,  
igen  előkelő  amerikai  patrícius  családból  
származik,  Olivia de Havilland  testvérhúga.  
Ügynevezett  » románcai«-ról, kalandjairól nem 
suttogott  a hollywoodi fáma, a színészetnek és 
a  művészetnek  él — és  ez  meg is látszik első 
parádés  alakításán.  Az  amerikai  lapok egy-
öntetűen  m5nt  az  Újvi lág Bergmerét emlege-
tik, akire kissé hasonlít  is filmjátszé stílusa a 
félmozdnlatok,  szemrebbenések,  a  legapróbb  
nüanszok  kidolgozásában.  A  pesti  közönség,  
amely  ítéleteiben  megtéveszthetetlen,  rövi-
desen  dönthet,  vájjon  helybenhagyja-e  az  
amerikai  kritikusok  egyhangú  Ítéletét.  

Joan  Fontaine  első  éjszakája  я  мап-
derley-kastélyban,  ágyán  a  párnán  az  
»R«  betű  a  régi  asszony  monogramja  

Lawrence  Oliver,  —  a  Manderley-ház  ura  -
a  legjobb  angol  Shakespeare-színesz.'a  part  

nere  Joan  Fontalne-nek  
/  1  Щ  

J O A N  F O N T A I N E  
— az  amer ikai  Bergner  





T A R C A L I  D A R Á Z S  K A T A L I N  
ÉS MEGTÉRT  BÁRÁNYKÁJA,LIDIKE  

Szilágyi—Eisemann  emlékezetes  sikerű  zenés  vígjátéka,  a  
»Tokaji  aszú«,  mint  filmvígjáték,  teljesen  megújhodva  került  ki  
Bánky  Viktor  keze  alól.  A  magyar  filmélet  »siker-rendező«-neb  
ismeri  Bánky  Viktort,  akinek  eddig  minden  f i lmje  az  átlagon-
felűli  különleges  értéket  mutatott  fel.  Sikerének  titka  nem  is  
titok,  hanem  egyszerűen  csak  az,  hogy  minden  filmjében  szerző-
társ  is,  aki  a  rendező  elgondolásait  már  a  forgatókönyvben  
keresztülviszi.  A  »Tokaji  aszú«  filmváltozatában  egyébként  végre  
az  igazi  Zsazsát  látjuk  viszont,  azt  a  büvöletes  nagy  színésznőt,  
akit  a  színpadról  ismerünk,  szeretünk  és  csodálunk.  Egyébként  
a  f i lm  legkisebb  szerepeit  is  kiváló  színészek  játsszák:  Bordy  
Bella,  Kéry  Panni,  Erdélyi  Mici,  Sittkey  Irén,  Dajbukát  Ilona,  
Bilicsi,  Pethes,  Mihályfi,  Gárdonyi  és  egy  ragyogó  kis  ap  
Maga  Lacika.  

« « « м ^ к й г и 

Efivéleten át...  
A  budapesti  moziláto-

gató  közönség  régi  ked-
vence,  Paula  Wessely  
játssza  a  legújabb  To-
bis—Wien  film,  az  »Egy  
életen  át —«  főszerepét.  
A  bűbájos  történet  
nagyrésze  Budapesten  
játszódik  le.  Paula  Wes-
sely  partnere  egy  új  
színész:  Joachim  '  Gott-
schalk. 

(Teb is-kép) 

Fertile sari  és Bordy  Bella,  Tareali  Darázs  Katalin  és az eltévedt 
de  megtért  báránykája,  Lidike  

(Csepreghy-tilm-kup) 
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Perczel  Oszkár,  a  Vígszínház  régi  kitűnő  
tagja  és  az  ország  egyik  legmegbízhatóbb  
ügyelője  arany  emlékgyűrűt  kapott  a  víg-
színház!  tagságának  huszonötéves jubileumára 
a  színháztól.  Ugyanakkor  ezüst  emlékgyűrűt  
kaptak  a  színháztól  huszonötéves  színházi  
tagságuk  emlékére  Yanek  József  fővilágosító,  
Söléd  József  színpadinester,  valamint  Ruppert  

János  és  Reviczky  József  világosítók  

Az  első  megbeszélés...  Radványi  Géza  ren-
dező,  Icsey  operatőr,  Tasnády-Fekete  Mária,  
dr.  Szentpály  Istvánné,  Petrovlch  Szvetiszláv  
és  Sipos  László  gyártási  vezető  megtartják  
az  »Európa  nem  válaszol«  című  új  Atelier-

film  első  megbeszélését  
(MFI  —  Pálhézv  felv.)  

KERESZTÉLY 
HÍRNEVES  ZONGORATERME  
VILMOS CSÁSZÁR-ÚT  66  
Legjobb zongorák  legol-
csóbban  r é s z l e t r e  is  
Csalódás  s o h a s e m  érheti  

T Í M Á R  J Ó Z S E F  N E M  V Á L I K  M E G  A  N E M Z E T I T Ő L !  
A  legutóbbi  napokban  hírek  terjedtek  el  arról,  hogy  Tiniár  József,  a  Nemzeti  

Színház  egyik  legtehetségesebb  drámai  színésze,  a  fiatal  szmészgeneració  tiwemenye-
sen  felfelé  ívelő  karrierű  tagja,  megválik  a  Nemzeti  Színháztól,  ahol  annyi  siker  es  
elismerés  fűződik  nevéhez.  A  felelőtlen  rorrású  hírnek  a  lapok  Is  teret  adtak  s  e  
közlemények  nyomán  mindenhol  a  legkülönfélébb  találgatások  indultak  meg  az  elválás  
okáról.  Kérdést  Intéztünk  a  legilletékesebb  személyhez,  Timár  Józsefhez, aki  a  hírekre  
a  kővetkező  nyilatkozatot  tette:  „ „ . . , .  ,  

— E g y  szó  sem I g a z  a h í r e k b ő l !  Én  hű  maradok  a  Nemzeti  Színházhoz  és  
hü  maradok  Németh  Antalhoz,  akinek  rajongója  vagyok,  ö  az,  aki  megváltotta  a  
magrar  színjátszást  és  megtisztította  a  Nemzeti  Színházat  a  patetikus  színjátszó-
modortól.  Amíg  Németh  Antal  áll  a  Nemzeti  Színház  élén,  addig  én  boldog  rabszolga-
ként  a  színház  tagja  maradok . . . 

S S  KÉK  DUNA ÉTTERME 
(AZ  O P E R A  M E L L E T T )  
Este 9-től reggel 2-ig nyitva 
R À C Z  B É L A  MUZSIKÁL  

Kiss  Ferenc,  a  Színészkamara  elnöke  és  
Balogh  László,  a  Filmbizottság  főtitkára  
voltak  tanuk  szerdán  délben  báró  Podma-
niczky  Attila  filmrendező  és  Bilinszky  
Ibolya  esküvőjén.  

* 
A  világ  egyik  első  leghíresebb  >hőssze-

relmeSei  Leopold  Stokovszki,  aki  a  nagy  
Garbo  szívét  is  megdobogtatta,  —  apasze-
replő  lett  az  amerikai  újságok  hasábjain.  
Tizenkilencesztendős  leánya,  Maria  Noel  
Stokovszki,  Bostonban  fellépett  egy  víg-
játékban  és  mint  színésznő  Szép  sikert  ara-
tott.  (A  leány  édesanyja  Olga  Samarova,  
orosz  származású  zongoraművésznő.  A  há-
zaspár  elváltán  él.)  

* 
A  losangelesi  Federal  Building-ben,  a  

szabályoknak  megfelelően  személyeseit  
vette  ki  úgynevezett  első  papírjait,  az  
amerikai  állampolgársághoz  vezető  út  leg-
fontosabb  dokumentumait  egy  svéd  állam-
polgárnő:  Greta  Lovisa  Gustafson,  azaz  
Greta  Garbo.  Garbo  sokáig  svéd  állampol-
gárságát  tartotta  érvénybe,  —  most,  úgy-
látszik,  meggondolta  a  dolgot...  

* 
Érdekes  bírói  ítéletet  hoztak  egy  külföl-

dön  élő  magyar  drámaíró  adóperében.  Ki-
mondták,  hogy  csak  azok  után  a  jövedel-
mek  után  köteles  itt  adót  fizetni,  amelyek  
az  ország  határain  belül  folynak  be,  
miután  külföldi  jövedelmei  után  az  illető  
országban  úgyis  megadóztatják.  

* 
vitéz  Tolnay  Andor  társulata  Debrecen-

ben  nagy  sikerrel  mutatta  be  vitéz  Vadady  
Albert  és  dr.  Fehér  István  legújabb  ope-
rettjét  »Csókháborúi,  címen.  Az  előadást  
szerdán  este  a  rádió  is  közvetítette.  

* 
Érdekes  házasságkötés  készül  Budapes-

ten.  Egy  ismert  előkelő  török  újságíró  és a 
legnépszerűbb  balkáni  amerikai  újságírónő,  
akik  technikai  akadályok  miatt  nem  tud-
tak  Ankarában  megesküdni,  a  magyar  fő-
városba  érkeztek  és  itt  szándékoznak  az  
anyakönyvvezető  elé  járulni.  

* 
Hétfőit  megkezdik  a  próbákat  a  Fővárosi  

Operettszínházban  Huszka  Jenő  »Gül  Babai  
című  operettjéből.  Mujkó  szerepét  Latabár  
Kálmán  játssza,  Gül  Babáét  Solthy  György.  
Leila:  Szondy  Biri.  

* 
Dayka  Margitról  hallottuk  a  hirt,  hogy  

rövidesen  férjhezmegy.  A  boldog  vőlegény:  
a  Hunnia  Filmgyár  egyik  fiatal  vezető  
tisztviselője. 

* 
Két  kis-filmhír:  Filmre  viszik  a  műterem  

életét.  Rendezi  Cserépy  László,  fotografálja  
Icsey  Rudolf.  Cime:  »Film  a  filmről.«  Más.  
Rövid  filmet  készítenek  Barabás  Pál  no-
vellájából,  a  »Cigarettafüsti-böl.  Rendező  
Barabás  Pál,  operatőr  Hegyi  Barnabás.  
Főszereplök:  Ráez  Vali  és  v.  Benkő  Gyula.  

A  »Csodálatos  mandarin«  bizonytalan  
időre  való  elhalasztásával  kapcsolalbun  
városszerte  a  legvadabb  pietykák  terjedlek  
el,  melyek  arról  tudtak,  hogy  nem  a  jár-
ványos  nátha,  hanem  bizonyos  politikai  
tekintelek  miatt  kényszerült  az  Operaház  
a  Mandarin  bemutatóját  elhalasztani.  Kér-
dést  intéztünk  illetékes  helyhez,  ahol  azt  
a  választ  kaptuk,  hogy  ezek  a  híresztelések  
minden  alapot  nélkülöznek  s  a  kiadott  
kommüniké,  mely  az  influenzára  hivatko-
zik,  nem  »falazó«  -nyilatkozat.  Előállt  tehát  
az  a  ritka  eset,  mikor  egy  kiadott  kommü-
niké  csakugyan  megfelel  a  való-
ságnak.  ^  

A  Marvei  Puck  kölnivíz  az  ősidőktől  
fogva  kedvelt,  gondosan  összeválogatott  
illatszerek  és  a  friss  délszaki  virágbim-
,bók  lehelletszerű,  édes illat  hatását  cgyesiti  
magában.  ^  

Eckhardt  Tibor  több  amerikai  egyesület  
és  egyetem  meghívására  a  közeljövőben  is-
mét  az  Újvilágba  hajózik,  ahol  újabb  elő-
adásokat  fog  tartani.  

UNGÁR  GYÖRGY  

VIRÁGOS  BOLTJA  
SZT. ISTVÄN-KÖRÜT 5 
TELEFONSZÁM:  113-848  

Filmkörökben  nagy  érdeklődéssel  tár-
gyalták  egy  most  készülő  magyar  film  
ügyét.  A  film  hat  felvételi  napjának  
anyaga  nem  sikerült  és  újra  kellett  for-
gatni.  A  biztosító  társaság  egyelőre  скак  
egy  felvételi  nap  költségét  akarja  megtérí-
teni.  Műszaki  hiba  történt.  

* 
Jacob у  híres  operettjét,  a  »Sybille  A  

filmre  viszik.  Két  Sybill-jelöltje  is  van  a  
filmnek:  Hajmássy  Ilona  és  Karády  Ka-
talin.  ^  

Pénteken  ment  haza  várbeli  lakására  ra-
gyogó  egészségben,  frissen,  üdén  a  Siesta-
szanatórium  legkedvesebb,  legszerényebb  
ápoltja:  Horthy  Istvánné  kisfiával,  i f j .  
Horthy  Istvánkával.  

* 
Gróf  Keglevich  Istvánék  szombaton  ki-

tűnően  sikerült  jelmezestélyt  rendeztek.  
gyönyörű  leányuk,  Jenke  tiszteleeére.  * 

A  Belvárosban  ma  délelőtt  a  legnagyobb  
feltűnést  a  patrícius  Semler  cég  kirakata  
keltette  a  Beák  Ferenc-  és  Bécsi-utca  sar-
kán.  Ez  a  cég  príma  minőségű,  tiszta  
gyapjú  férfi  és  női  divatszövetekben  még  
ma  is  a  legnagyobb  készlettel  rendelkezik  
és  kirakata,  amelyet  a  főváros  legszebb  
portálsorának  ismer  a  közönség,  valóság-
gal  olyan,  mint  egy  nagyszabású  látvá-
nyos  divatbemutató.  A  közönség  ma  rend-
kívüli  élénkséggel  látogatta  a  több  mint  
kilencven  esztendeje  fennálló  céget.  

* 

Beöthy  Baba,  Beöthy  László  leánya  tex-
tiles  lett.  Legutoljára  a  Mctro-Goldwyn  
sajtóosztályán  működött.  Szpíker  is  volt  
a  rádióban.  



Szavalóestét  ren-
dezett  a  héten  
Greguss  Zoltán,  a  
Vígszínház  egyik  
legértékesebb  és  

legjobb  drámai  
művésze,  akinél  

szebben  kevesen  
tudnak  magyar  
verseket  szavalni.  

Greguss  Zoltán  
Ady-,  Villon-,  Pe-
tőfi*, Shakespeare-
és  Madáeh-szöve-
geket  adott  elő  a  
szó  szoroz  értel-
mében  megrázó si-
kerrel.  Félórával  
tovább  tartott  az  
estély  az  előre  
meghatározott  Idő-
tartamnál,  annyit  
újráztatott  a  kö-

zönség 
(Bózsa  felv.)  

Ez  a  plakát  nyer-
te  a  Nemzetközi  

Plakátmüí  Iszetl  
Elállítás  első  dí-
ját.  Eonecsni  Sán-

dor  müve  

Rácz  Vall,  Táray  
Ferenc,  Somogyi  
Erzsi  és  Zsabka  
Kálmán  a  Turul  
Szövetség Ady-est-

jén 
( B i u a  ielv.)  

JÖVÖ  HÉTEN  J E L E N I K  MEG  
A  „ T A R K A - B A R K A  K Ö N Y V T Á R "  
E L S Ő  K Ö T E T E ,  M E Z E Y  M Á R I A  
„NÉVJEGY"  CÍMŰ  ÖNÉLETRAJZ-REGÉNYE  

A  Film-Színház-Irodalom  Tarka-barka  
Könyvátárának  első  kötete  a  jövő  héten  
jelenik  meg. írója:  Mezey  Mária  óe  a  könyv  
eínie:  »Névjegy«.  

A  kis  kötetet  néhányan  már  olvasták,  
köztük  írók  is,  azzal  a  céhbeli  gyanakvás-
sal,  ahogy  minden  jövevényt  fogadnak  az  
iroda'oni bail.  De  aki  Mezey  Mária  »Név-
jegy  t-éböl  húsz  sornál  többet  elolvasott,  azt  
lenyűgözte  ennek  a  munkának  a  varázsa.  
Olyan  őszinte  és  tiszta  minden  sora,  mintha  
egysznszra  kiömlött  gyónás  lenne.  Amint-
hogy  lényegében  az  is;  egy  színésznő,  pesti  
sztárrangon  arról  tesz  vallomást,  hogy  ju-
tott  a  magasba  a  kis  szegedi  lány  filozó-
fiai.  fakultáson,  vidéki  színházi  kóborláso-
kon,  dizőzdobogón,  koplalásokon  és  fény-
űzéseken,  álmokon  és  valóságokon  kérész-
iül.  Mindezt,  ahogy  mondja,  csak  sokkal  
később  akarta  megírni,  amikor  már  távlat-
ból  nézheti  a  dolgokat,  valahol  egy  hegy-
tetőn,  három  csirkével  és  kékpettyes  kar-
tonban,  örökre  leszámolva  a  földi  hiúságok  
legszebbjével:  a  színházzal.  De  amikor  a  
Film-Szinház-Irodalom  felszólította  a  mű-
vésznőt,  hogy  írja  meg  önéletrajzát,  —  le-
ült  és  megírta.  

Miértl  —  erről  be-
szélünk  éppen  az  öl-
tözőjében  á  Fővárosi  
Operettszínházban,  mi-
közben  a  harmadik  
felvonásra  készülődik.  

—  Megírtam  vala-
mit,  — mondja  —  nem  
az  életrajzomat,  mert  
az  nevetséges  lenne  
az  én  koromban,  és  
mert  azt  csak  nagy-
sokára  lehetne  meg-
írni,  de  mindazt,  ami  
eddig  töbrtént  velem.  
A  névjegyemet  he-
lyezem  el  aunak  a  vi-
lágnak)  a  tálcájára,  
ame'y  vi lág  ismer  
ugyan, de igazán  csak  
egyetlenegy  szögle-
temből.  Én  sztár  tet-
tem  anélkül,  hogy  megmutathattam  volna  
valamit  is  abból,  amit  úgy  érzem,  tudok!  
Van  egy  úgynevezett  színházi  és  művészeti  
köztudat,  amelyben  engem,  mint  a  »fran-
eiás  pikáns  Mezey«-t  skatulyáztak  be.  Min-
den  nézőt  nem  foghatok  karon  és  nem  ma-
gyarázhatom  meg  egyenként  mindenkinek,  
hogy  én  ugyan  »franciás«  is  vagyok,  de  
talán  más  is,  egyéb  ie,  —  higyjék  el,  kö-
nyörgöm.  »Nem-  mondhatom  el  senkinek,  el-
mondom  hát  mindenkinek«.  —  sóhajtotta  
egyszer  egy  nagy  költő  s  én  most  részeg  
vagyok  az  örömtől,  mert  az  önök  'apja  
megadta  az  alkalmat  arra,  hogy  »elmond-
hatom  hát  mindenkinek«.  

Széttárja  az  öltöztetőnőtől  roppant  szak-
szerűen  bepuderezett  karjait:  

—  Érti,  kéremt  —  és  a  szememben  pró-
bálja  olvasni,  hogy  valóban  értem-e f  —  
Erről  van  szó!  És  még  valamiről.  A  hitem-
ről!  Arról,  hogy  amikor  óvodista  voltam,  
8  hol  nyuszit  játszottam,  hol  meg  szita-
kötőt,  már  akkor  is  tudtam,  hova  megyek.  
Az  akaratról  is  be  kell  számolnom,  amely-
lyel  hatvanött  kilóról  negyvenhatra  sová-
nyodtam  le,  ha  kellett,  a  célkitűzés,  a  pá-
lya  érdekében.  A  szenvedésekről  és  a  szép,  
nagyon  hasznos  szomorúságokról,  amelyek  
nagyon  kellettek,  mert,  mint  ahogy  írom  

is  a  könyveinben:  szédülni,  hemperegni,  
csalni,  csalódni,  szenvedni,  megalázkodni  
és  még  mi  minden!  —  kell  ahhoz,  hogy  va-
laki  igaz  emberré  érjen!  Talán  kicsit  be-
képzelt,  amit  mondok:  hiszem,  hogy  ennek  
a  »Névjegy«-nek  tanítóhatása  is lesz  azokra,  
akik  már  éppen  elfáradóban  vannak.  Mert  
feltápászkodnak  és  új  rohamra  indulnak,  
ha  megvan  bennük  a  legnagyobb  kincs:  
a  hit!  

És  elmondja,  hogy  munkájában  semmit  
sem  kendőzött  el  és  mitsem  takart,  pedig  
igazán  távol  állott  tőle,  hogy  olcsó  szen-
zációkkal  szolgáljon.  

Megvallja,  hogy  a  nappal  és  az  éjszaka  
lopott  óráiban  írt.  Mert  közben  prirna-
donmaszerepet  játszott  a  szintlázban,  pró-
bált  is,  filmezett  is,  sót  betegségen  is  át-
lábalt.  De  hacsak  egy  percre  is  szabad  volt,  
rohant  a  füzetjéhez, írni!  Lehetőleg  ágyban  
dolgozott,  öeszekuporodva,  a  ceruzát  rágva,  
amíg  a  pontos  kifejezésre  rátalált.  De  írt  
a  kandalló  mellett  is,  bámulva  az  égő  fa-
hasábokat  és  jegyzett  a  taxiban  is,  mikor  
a  színházba  rohant,  a  felvonásköztí  szüne-
tekben  iís,  az  öllözöaszhalkáján  s  egyszer  

a  kulisszák  mögött  is-
jelenések  közötti  öt  
pereben.  Ha  lefeküdt  
aludni.  negyedórán-
ként  felriadt,  mert  
fontos  dolgokra  esz-
mélt  rá.  

Hetek  óta  nem  
aludt. 

Oldalanként  küldte  
a  kéziratot,  de  átlag  
félnaponként  vissza-
kért  részeket,  hogy  
betoldjon  és  kihúzzon  
belőle.  Hiába  csen-
gett  a  fülébe  az  el-
ismerő  szó,  folyton  
tépelődött,  szabad-e  
kiadni  kezéből  édes  
gyermekét,  a  vallo-
mások  kökiyvét.  Mert  
ez  a  színésznő  maga  
a  kétség,  bizonytalan-

ság, az  örök  töprengés:  művész. . .  
Berreg  az  ügyelő  csengője.  
Szalad  a  színpadra.  
És  egy  perc  múlva  már  hallani  a  hang-

j á t  Egyelőre  a  »franciás  Mezey«-ét.  Na  de  
majd  g  könyv  ntán!  -

*  K*  
A  könyvet  csak  a  Film-Színház-Irodalom  

előfizetői  és  olvasói  kaphatják  meg  49  fil-
lérért  Előfizetők  a  M  fillér  beküldése  elle-
nében,  példányonkinti  vásárlóknak  a  M  fil-
léren  kívül  a  lapban  lévő  »Tarka-barka  
Könyvtár«  szelvényt  is  be kell  küldeni  négy  
egymásutáni  számból.  Könyvkereskedői  for-
galomba  a  Tarka-barka  Könyvek  nem  ke-
rülnek.  Következő  könyvek:  Karády  Kata-
lin,  Szilassy  László,  Szeleczky  Zita,  Jávor  
Pál. 

TARKA-BARKA KÖNYVTÁR 





Ami  v a l ó b a n - „ n e m  gyerekjáték!"  

kissé  rikácsolóan  váltó  hangjával,  amellyel  már  íme,  slágert  is  
énekel.  Egészbenvéve  nem  a  legmegnyugtatóbb  jelenség  tömzsi  
figurája,  amely  ellenkezik  az  angolszász  típus  nyúlánk  férfi-
ideáljával,  csak  amikor  kicsit  jobban  megismerjük,  jövünk  rá,  
hogy  ez  a  kiformálatlan,  folyton  változó  alakuló  külső  »meleg,  

őszinte,  gyermeki  szívjóságot  takar«  és  egy-egy  fintorában  îfe  
arra  döbbenünk  rá:  hogyne,  ezt  csináltuk  mi  is  annakidején,  pon-

tosan  ezt...  Szeretné  az  ember  kedélyesen  hátbaütögetni  ezt  a  
humoros,  kedves  fickót,  akiből  csak  úgy  árad  az  életöröm,  az  
energia,  napfényes  bátorság;  jól  van  pajtás,  légy  te  csak  szem-
telen,  hiszen  nektek  áll  a  világ,  légy  csak  forró  és  túlhabzó  —  
majd  az  élet  zuhanya  lehűt . . .  Ahogy  ez  a  kamasz  végigkós-
tolja  a  hímporos  mézet  az  őszibarackképű  kislányok  ajakáról, paj-
táskodásból,  kamaszszerelemből  és  korán  igyekszik  élni  a  tudat-
lanok  imponáló  önzésével,  ez  egy  kicsit  —  néha  megrémíti  az  
európai  közönséget,  dehát  jól  tudjuk,  hogy  az  ilyen  apró  kis  
kilengések  mögött  a  fiatalság  felfokozott  tempója  nyugtalan  
kedik. 

Mickey  Rooney  nagy  színész  s  alakítása  mögött  Amerika  biz-
nisszé«, gépesített romantikáját sejteti, amelyben a  legvadabb szél-
sőségek  ölelkeznek  össze.  Amerika  legnagyobb  romantikagépe  a  
mozi,  mindig  adott  gyermek bálványokat  is  a  világnak.  Emlé-
kezzünk  rá,  ilyen  volt  a  »Kid«  is,  Jackie  Coogan, Chaplin  felejt-
hetetlen  édesarcú  kis  partnere,  aki  lompos,  foltos  nadrágjában,  
megfordított  hatalmas  sapkájával  a  fején,  bűvölte  él  az  öt  világ-
részt.  A  »Kid«  eltűnt  Hollywood  nagy  süllyesztőjében, de  Mickey  
Rooneyből,  a  gyereksztárból  —  nagy  színész  lett  A  bátor,  életre-

való  fiatalság  filmideálja  és  filmbálványa,  a  kamaszból  már  a  
család  terhét  is  vállalni  akaró  fiatalember  ígérete,  akinek  az  
élet  már  valóban  nem  gyerekjáték,  mint  ahogy  új  f i lmje  is  pél-
dázza,  akit  immár  nem  csak  süldő  és  kamasz  »lányok  szeretnek«,  
hanem  mindannyian,  akik  hiszünk  abban,  hogy  az élettel  korán  
harcoló,  sebeket  kapó  és  sebeket  osztó,  de  alapjában  derék  
kis  emberek  megérdemlik  a  sikert.  

S t éb  Zoltán  

Ügylátszik,  hogy  Amerikában  is  egyre  gyakrabban  és  sür-
getőbben  teszik  fel  a  kérdést:  mi  lesz  ebből  a  generációból,  hova  

rohant  Mi  lesz  a  fiatalokkal,  akik  a  gépesített  világ  ezer  csodái-
nak  emlőin  nevelődtek  akik  messze  rúgtak  maguktól  mindent,  
ami  a  múlthoz  kötné  őket,  s  akik  bátran,  vakmerőn  hajszolják  
és  habzsolják  az  életet,  azzal  a  felelőtlen  fiatalsággal,  amely  
valljuk  be,  sokkal  szabadabb  és  sokkal  ösztönösebb,  mint  a  
mienk  volt.  

Amerika  a  »keep  smiling«  hazája,  igyekszik  megadni  a  fele-
letet  a  maga  módján.  A  »Nem  gyerekjáték«  című  filmben  új,  
vérbő,  napfénytől  ragyogó  és  örömtől  buzogó,  diadalittas,  opti-
mista  revűt  vág  ki,  hogy  mi  is  boldogan  csatlakozzunk  ahhoz  az  
életfelfogáshoz,  amelyet  a  filim  főszereplője,  Mickey  Rooney  jel-
képez,  nemcsak  Amerika,  hanem  az  egész  világ  fiatalsága  szá-
mára.  Ez  a  pompás  kamasz  lebilincselő  színészi  erejével  min-
denkit  meggyőz  arról,  hogy  nem  kell  rémüldözni  a  jövőtől  és  
nincs  is  áthághatatlan  szakadék  a  mai  és  a  »tegnapi«  emberek  
között  A  gyermek  gyermek  marad  akkor  is,  ha  nem  lovacská-
val,  hanem  tankkal  játszik,  a  süldőlány  elpirul,  mikor  első  bók-
ját  kapja  akkor  is,  ha  ez  a  történelmi  tény  véletlenül  ötszázas  
tempóval  száguldó  repülőgépen  történik,  a  kamaszfiú  pedig  
enyhe  szívattakot  kap,  amikor  rájön  a  esők  első  halvány  ízére,  
még  akkor  is,  ha  véletlenül  már  egy  egész  család  gondja  és  jö-
vője  nehezedik  fiatal  vállára.  

Erre  kell  gondolnunk,  amikor  végignézzük  a  »Nem  gyerek-

játék«  című  filmet,  amelyről  lapunk  más  helyén  írnnk  .beszá-
molót  és  amelynek  főszerepét  Mickey  Rooney  játssza.  Talán  
ezért  hódította  meg  Amerikát  és  mind  az  öt  világrészt  ez  a  szí-
nészi  eszközeiben  erősen  Wallace  Beeryre  emlékeztető  kamasz-
sztár,  ezer  szeplőjével,  hányaveti,  lompos  járásával,  tömpe  orrá-
val,  tűlönérzetesre  domborított  mellkasával,  lapátfogaival  és  

Most  még kapjuk  a  pofonokat, ée  miénk  a  jövő.. .  
Mickey  Rooney  és  Judy  Garland,  a  »NEM  GYEREKJÁTÉK«  

eímű  film  pompás,  kis  csalogánya  
(Matro-kóp) 



EGY  ÉLETEN  ÁT  
Paula  Wessely  a  legjobb  európai  márkák  közül  való.  Akkor  

is  megnéztem  minden  filmjét,  amikor  nem-  hivatásból  tettem.  
A  félszavak,  a  halk  gesztusok  színésznője  ezúttal  egy  nagy,  
romantikus  történet  sokat  szenvedő,  bátorszívű  hősnőjét  játssza,  
aki  a  költői  igazságszolgáltatásba  vetett  hittel  és  biblai  türelem-
mel  harcolja  ki  jogos  boldogságát  a  sorstól.  A  mese  a  világhá-
ború  előtti  években  kezdődik,  egy  tiroli  városkában,  ahol  egy  
asszonyszöktető,  fiatal  arisztokrata  vérse  párbajt  vív  a  meg-
csalt  férjjel.  A  botrány  lezajlik,  az  asszony  visszamegy  Bécsbe  
és  a  kaland  hősét  a  sors  egy  tisztaszivű  vidéki  lánnyal  (Paula  
Wessely)  boronálja  össze.  Az  idillnek,  mely  mint  látni  fogjuk,  
nem  végződött  következmények  nélkül,  a  fiú  diplomáciai  külde-
tése  vet  véget.  A  báró  messzi  országokba  kerül,  megnősül,  
özveggyé  lesz,  de  idehaza  rendületlenül  várja  egy  hü  lélek  és  
még  valaki,  akiről,  azonban  sem  az  egymást  keresztező  levelek-
ben,  sem  később  nem  esik  szó,  amikor  az  ifjú  diplomata  Bécs-
ben  átutazik  és  néhány  hétre  feímelegíti  a  régi  szerelmet.  (Itt  
van  egy  kis  pesti  intermezzo  is,  hitelesen,  jó  felvételekkel.)  Jön  
a  világháború.  Majd  Amerika  hadbalépése.  A  diplomata,  aki  
Washingtonban  képviselte  a  monarchia  érdekeit,  hazajön  és  
eltűnik  a  háború  forgatagában.  Aztán  nem  ad  magáról  életjelt,  
mert  gránátnyomás  következtében  megbénul  és  nem  akar  a  
szeretett  lény  terhére  lenni.  A  sors  azonban  kegyesebb,  mint  az  
emberi  szándék.  A  hős  és  a  hősnő  újra  találkoznak  s  miikor  az  
egykori  diplomata  'megismeri  serdülőfélben  lévő  fiát  is,  a  várat-
lan  idegizgalom  visszaadja  tagjainak  rugalmasságát.  Az  élet  
valószínűleg  kevesebb  ilyen  szerencsés  gyógyulást  produkál,  
de  ennyi  hősiesség  csakugyan  megérdemel  egy  csodát,  különösen  
ka  olyasvalaki  kedvéért  történik,  mint  Paula  Wessely.  

NEM  GYEREKJÁTÉK  
Ha  módomban  állna,  Mickey  Rooney  és  Judy  Garland  »Nem  

gyerekjáték«  című  uj  filmjét  mindenkinek  ajánlanám.  A  Metro  
házivetitöjében,  ahol  alkalmam  volt  látni,  a  szó  szoros  értelmé-
ben  ujjongott  a  kiritikusokból  álló  közönség,  amikor  a  film  le-
pergett.  A  mesét  nem  mondóm  el,  mert  a  leghívebben  tolmácsolt  
filmmese  is  legfeljebb  úgy  hat,  mint  egy  szép  perzsaszönyeg  
visszája.  Ugyanaz  a  rajz,  ugyanazok  a  szirtek,  csak  éppen  a  leg-
fontosabb  hiányzik  belőle:  az  életteljesség.  Ennek  a  filmnek  
legigazibb  varázsa  a  »gyerek«.  A  zseniális  gyerekek  csokrát  
mutatja  be  a  rendezés.  És  olyan  pazar  bőségben,  hogy  már  
szinte  valószínűtlenül  hat.  Az  ifjú  Mickey  Rooneyról  és  Judy  
Garlandról  néni  tudok  elég  sok  szépet  és  jót  mondani.  Vannak,  
akik  a  közvetlen  színészi  hatás  mesterfogásait  évtizedek  tanulá-
sával  sajátították  el.  Ez  a  két  gyerek  mindent  készen  kapott  a  
sorstól.  A  paródiák,  amelyeknek  során  maját  Rooseveltet  és  
feleségét  is  kifigurázzák,  a  legkitűnőbb  színészi  produkció.  De  
nagyszerű  és  csodálatraméltó  a  többi  gyerekszereplő  is,  akik  
közül  néhányat  régi  jó  ismerősként  üdvözöltünk  az  Oz  című  
filmből.  Aki  másfél  órára  el  akarja  felejteni  az  utcai  hótorla-
szokat,  a  síkos  járdát,  az  ólomszürke  eget,  a  háborút,  az  okvet-
lenül  nézze  meg  ezt  a  filmet.  

A  HOLNAP  HAJÓSA  
Jó  cimet  adni  úgylátszik  néha  nehezebb,  mint  egy  jó  filmet  

megcsinálni.  Megvallom,  kissé  bizalmatlanul  mentem  el  a  
»Holnap  hajósa«  bemutatójára.  A  cím  ugyanis  olyan  ijesztően  
hatott,  mint  valami  politikai  programbeszéd.  De  szerencsére  
kiderült,  hogy  Pulton  Róbertnek,  a  gőzhajó  feltalálójának  törté-
netét  dugták  a  cím  mögé.  Szorongó  érzésem  mindjárt  elm  túl,  
amint  a  szereposztás  élén  megláttam  Alice  Faye  nevét.  Olyan  
történet,  amelyre  az  ő  mosolya  vet  fényfoltokat,  csak  jó  és  
mulatságos  lehet.  Így  a  gőzhajó  feltalálójának  küzdelmes  életé-
ből,  csalódásaiból,  erőfeszítéseiből  főként  azokat  a  részletekel  
kapjuk,  amelyek  az  epizódok  derűjével,  mind  pedig  a  drámai  
pillanatok  csúcsán  is  jó  kedvben  tartják  a  nézőt.  A  történet  
magával  ragadó  erejének  talán  legfőbb  bizonyítéka  az,  hogy  
végül  úgy  drukkolunk  az  első  gőzhajó  sikeréért,  mintha  azt  

még  fel  se  találták  volna  Richard  Greene  alakítása  kitűnő.  
Sajnos,  rossz  névmemóriám  van,  pedig  szívesen  megdicsértem  
volna  vagy  tíz  epizódistát  is.  

TITKOK  KASTÉLYA  
Joe  May  a  némafilmek  hőskorában  az  európai  rendezögárda  

első  vonalába  tartozott.  Most  Amerikában  rendez  s  az  ö  nevéhez  
fűződik  a  »Titkok  kastélya«  című  film  is.  Ez  azonban  nem  
fogja  túlságosan  öregbíteni  hírnevét,  mert  érdektelen  emberek  
érdektelen  történetét  vitte  a  lencse  elé.  A  film  atmoszférája  
nem  annyira  titokzatos,  mint  álmos.  Egyetlen  sikerült  ötlete,  
hogy  a  szabadságért  harcoló  titkos  társaság  elsikkasztott  alap-
tőkéjén  rabszolgahajókat  csempésznek.  De  hogy  miért  kellett  az  
eredetileg  »Hét  csúcsíves  ház«  című  regényt  »Titkok  kastélyáé-
nak  nevezni:  ez  is  olyan  titok,  amelyre  nem  találtam  feleletet.  



»Én  nem  akarok  fürdeni,  én  rosszalkodni  akarok..  

RÖKK  MARIKA  
H A Z A J Ö T T 
KISLÁNYNAK.. . 

Váratlanul  Pestre  érkezett  a  napokban  

Rökk  Marika,  az  UFA  magyar  primadon-

nája.  »El  akarom  felejteni,  hogy  prima-

donna  vagyok,  nem  akarok  tudni  filmgyár-

ról,  ágyban  akarok  reggelizni,  rosszalkodni  

akarok  és  egyáltalán,  kislány  szeretnék  

lenni  újra  egypár  napig,  ezért  jöttem  

harrt.'.. 

Marika  végre  is  hajtja  programját  ide-

haza  a  szülői  házban,  úgy  él,  mint  bébikorá-

ban,  hagyja  magát  kényeztetni,  a  kisujját  

sem  mozdítja  semmiért  sem,  egyszóval  úgy  

él  a  mamája  szárnyai  alatt,  mint  a  puha-

pihés,  kicsi,  sárga  csibe  a  fűrészporos  

szakajtóban  tavasszal...  Íme,  itt  vannak  

csalhatatlan  bizonyítékaink:  

(Cseber  felv.)  



PREMIER-
DÖMPING 

A 
VARIETÉKBEN 

Lengyel  Gizi  a  görlök  élén  a  »sorszámban  

Ez  a  hét  a  varieték  hete:  mind  
a  három  ilynemű  színházi  műin-
tézotünk,  a  It.  V.,  а  К.  V.  és  a  K.  
O.  egymásra  licitálva  hozták  ki  
újnál  is  újabb  és  »eddig  soha  
nem  látott«  nagy  műsorukat.  
Kezdjük  a  rangban  és  terjedelem-
ben  elsőszámú.  Royal  Varietén,  

amely  új  műsora  főattrakeiőjának  
Dénes  Oszkárt  szerződtette.  A  
hosszabb  távollét  után  újra  szín-
padra  lépő  Dénes  Oszkár  megfe-
lelő  lép vesszőnek  is  bizonyult,  a  
bemutató  óta  heves  ostrom  alatt  
áll  az  éveket,  sőt  hónapokat  is  
változó  szeíéüesével  abszolváló  
körúti  színház  pénztára.  Az  új.  
műsor  egyébként  a  »Royal-Bál«  
gyűjtőcímét  viseli,  —  nyilván  a  
farsangi  időszerűségre  tekintettel  
—  és  elejétől  végig  az  ötletes  ren-
dező  és  a  kiállításban  bőkezű  
igazgatónő  kezenyomát  viseli  ma-
gán.  Néhány  kitűnő  artistaszám  
mellett  (Manuel  de  Bianca  spa-
nyol  énekes  száma,  nemkülönben  
Rodolfo,  a  bűvész  remek!)  főleg  a  
nevettetés  és  látványosság  kettős  
sínpárján  baladnak  a  számok.  A  
nevettetés  bajnokai  ezúttal  is  Pe-
ti  Sándor, Lengyel  Gizi,  Szabó  Er-
nő  és  Berczy  Géza;  van  egy  tré-
fájuk  a  hordárról  és  a  ménkű  
nagy  kofferről,  —  magunk  is  szé-
lesre  húzott  szájjal  derültünk  raj-
ta.  A  látványosság  célkitűzését  a  
precíz  és  dekoratív  göliszámok  
váltják  valóra,  amelyeknek  külön  
kis  primadonnája  a  lepkebájú.  an-
gyali  kis  Rév  Erzsi.  Ezúttal  nem-
csak  táncol  és  szteppel  a  göri-csa-
pat  élén,  hanem  szubretti  minő-
ségben  szerepeket.  is  játszik  e  
megállapíthatjuk,  hogy  a  szub-
retti  erényekkel  bőven  ellátva  
aspirá'hat  színházaid)  színházak  
szerződtetéseire  is  Kiilöln  örö-
münkre  szolgált  Neményi  Lili  
szereplése,  aki  a  kiveszőben  levő  
kolora túrprimadon na-gárda  egyik  
dekoratív  sztárjaként  ragyogtat-
ja  tüneményes  hangját.  

* 
A  Kamara  Varieté  szakítva  ed-

digi  hagyományos  műsorbeosztá-
sával,  egy  komplett  kis  operettet  
Vécsey  Leó  és  Walter  László  »Ta-

Royal  Varieté:  
Uoyal-bál 

(Esch er  telv.l  

báni  álom«  című  hangulatos,  
romantikus,  épkézláb  meséjű  és  
felettébb  jó  zeuéjű  szerzeményét  
tálalja  új  műsorában.  Déry  Sári  
a  primadonnája  az  egyfelvoná  
sos  operettnek  s  azóta,  mióta  a  
Fővárosi  Operettszínházban  lát-
tuk,  határozott  és  biztató  fejlődé-
sen  ment  keresztül.  Nincs  már  
semmi  régebbi  idegességéből,  ott  
hon  van  a  színpadon,  bár  az  az  
érzésünk,  hogy  a  rövidebb  léleg  
zt^ü  operettel  járó  kisebb  feladat  
is  jótékonyan  segítségére  volt,  A  
kis  színpadon  kitűnően  érvénye  
sült  dekoratív  szépsége,  szépek  a  
ruhái,  szépek  a  színei,  szép  a  mo  
sólya,  szinte  már  sok  is  a  szépből  
ezen  a  Radóhoz.  Boroshoz  és  Hal  
mayhoz  szokott  színpadon,  akik  
tudvalevő'eg  nem  kimondott  
szépségek...  Nagy  nyeresége  az  
új  műsornak  a  kitűnő  .Kökény  
Ilona  szereplése,  akót  örömmel  
láttunk  viszont  hajdani  sikerei  
színhelyén.  A  többi  szereplő  a  
régi  és  ismert  gárdához  tartozik:  
a  változatlanul  nagyreményű  
Raffay  Blanka,  a  Déry  Sárival  
szőkeségben  konkurráló  Dolly  
Hopkins,  Endrédy,  Molnár  és  
Darvas  kisasszonyok,  Halmay.  
Fehér,  Boros,  Balázs,  Fekete  és  
Balassa  итак. . .  Általában  jónak,  
szórakoztatónak,  mulatságosnak  
mondható  az  új  műsor,  amelynek  
rangját  és  nívóját  kétségtelenül  a  
fentebb  említett  operett  adja  meg.  

A  Komédia  Orfeum  a  régi,  si-
kerrel  futó  műsorát  fejelte  meg  
Kassuer,  a  világhírű  illuzionista  
műsorba iktatásáv al.  Kassner  mes-
ter  egy  okos,  kedves  elefántot  ve  
zet  a  színpadra  s  hókusz  pókusz,  
abrakadabra,  sanzsé  passzé  úgy  
eltűnteti  pillanatok  alatt,  hogy  
csak  úgy  hüledezik  a  mélyen  tisz-
telt.  publikum.  Már  csak  ezért  is  
érdemes  megnézni  a  mozsár utcai 
miniatűr  színház  mostani  műso-
rát,  bár  százat  teszünk  egy  ellen,  
hogy  senki  sem jön  majd rá  a  bri  
liáns  mutatvány  triikkjére.  Ma-
gáink  is  három  napja  törjük  egy-
folytában  rajta  a  fe jünket . . .  

Deák  Zoltán.  

Az  Andrtíssy  Színházban  tartotta  meg  az  
Országos  Színésze g y esülel  színészképző  is-
kolája  vizsgaelőadását,  színre  került  a  
Három  a  kislány«  című  Schubert  zenejü  

operett.  A  Grinzing-hangulatúnak  el kép-
zeli  bécsi  tavaszban  púderesen  és  fodrosán  
illegtek  Tschöll  papa  lányai  a  rivalda  
előtt,  csak  úgy  virított  rajtuk  az  égszín-
kék  ifjúság  és  a  loknik  szőkesége,  a  háttér-
ben  viszont  gyöngyházgombos,  pecsetes  
katufrékokban  pakombartos  színészitjak  
billegtek,  —  szegény  és  sivár  volt  a  szín-
pad,  mint  egy  feldúlt  falusi  csűr  a  tűzoltó-
ból  után  —  s  a  gyermekek  drukkoltak,  
mint  a  seréitel  felriasztott  süldonyulak  a  
barázdák  között  ..  Bizony  gyenge  kis  elő-
adás  volt  az  Akadémia  vizsgueloadaasaihoe  
hasonlítva,  csupa  pótlékból  áll  az  egyesü-
leti  iskola  garnitúrája.  Schubert  Ferenc  
megszemélyesítője  például,  Andrée  László  
harmadéves  növendék,  se  látott,  se  hallott  
a  nagy  lámpaláztól  és  nemcsak  az  ének-
hangját,  de  a  beszédhangját  is  annyira  el-
vesztette,  hogy  valósággal  valamilyen  spi-
ritiszta  kék-ködbe и  tűnt  el  és  oszlott  fel  
búbánatos  figurája  a  színpadon.  Az  Edy—  
Médy—Hédg  Tschöll-kisasszony-triászban  
Serényi  Éva  tűni  fel,  aki  bájos  és  bátor  
kislány,  ügyesen  mozog,  csinos  hangocská-
ja  is  van,  nincs  kizárva,  hogy  lesz  belőle...  
С'risi  udvari  énekesnő  szerepé-ben  viszont  a  
dekorativ  Mattyasovszky  Zojkál  vettük  ész-
re,  aki,  szegényke,  drámai  hősnőnek  készül  
és  úgy  érezhette  magái  az  operettszerepben,  
mini  egy  sztratoszféra-repülőgép  pilótája  
a  tengeralattjáró  naszádon  A  növendé-
kek  között  vglt  azért  egy  két  ügyes  szi-
li ész jelölt,  így  megjegyeztük  magunknak  
Sag у  Bélát,  aki.  Schober  báró  szerepét  ját-
szotta:  férfias,  érces  baritonja  és  jó  szín-
padi  mozgása  figyelmet  érdemel.  Ügyes  
volt  Sáni  pikoló  szerepében  Pesztoráczy  
Kató  másodéves  növendék.  A  zenekai  
agyonharsogta  a  darabot,  mint  egy  buda-
keszi  sváb  rezesbanda,  a  rendezés  a  szín-
padot  teljesen  magára  hagyta,  a  díszletek  
és  kosztümök  erősen  Teleki-téri  jellegűek  
róttak,  így  nincsen  sok  értelme  az  egész  
Színészegyesületi  Iskolának  ...  i  

Tschöll 
iiyai:  Dénes  Anni,  
Serényi  Éva,  Ha  

riss  Mária  

A  legügyesebb  
Tschöll -kisasszony : 

Serényi  Éva  

Nagy  Béla,  a  re-
lyteljes  bonvi-

vánjelölt 

Mattyasovszfcy Zoj-
ka. a drámai  hösnő-
jelölt.  akit  sorsa  
ezúttal  Grisí  ope-
rettszerepére  kény-

szerített  —  
(Rózsa  felv.)  

Hamu  al Hasid 
a »Három  a  kislány«  
vizsgaelőadásá ról 

Neményi  Lili  



MAGYAR  KARAVANNAL  
ERDÉLY  VÁROSAIBAN  

Pár  nappal  ezelőtt  a  korareggel!  órákban  hatal-
mas  autóbusz  indult  el  Budapestről.  Nyomában  
két  kísérő  teherautó.  Az  emberek  kíváncsian  
nézegették  ezt  a  gumikerekeken  guruló  karavánt.  
Hova  mennek?  Merre  viszi  azt  a  sok  melegszinü.  
szívvel  készített  »kincset«,  amelyekkel  a  teher-
autók  megrakodtak.  

Hideg  szél  süvöltözött  a  hófehér  magyar  ország-
utakon.  Pár  óra  múlva  a  Hortobágy  végtelenjén  
robogtak  ezek  az  óriás  kocsik,  az  első  állomás  
Debrecen  volt.  

Í rók,  előadóművészek,  ragyogő  megjelenésű  höl-
gyek.  sokaságából  állott  a  »karaván«.  S  estetajt  
feltűntek  a  failvak,  ahol  két  évtizeden  keresztül  
ez  a  társaság  meg  nem  jelenhetett  volna.  Tilalom-
faként  akkor  még  Trianon  fogalma  meredezett  
feketén  az  égTe . . . 

* 
Az  egyik  »határmenti«  erdélyi  városkában  nagy  

lömeg  fogta  körül  a  megérkezöket.  Közöttük  a  
város  böl'gytársadafmának  előkelőségei.  

Idős  bácsika  lépett  hozzám.  
— Honnét  jönnek  az  uraságok?  —  kérdezte.  
—• Budapestről. 
—  Budapestről.  Hej,  de  régen  láttam  Budapestet.  

Osztán  miféle  népek  az  uraságék?  Miit  visznëkï  
A  kérdés  jellegzetes  volt.  Ezek  a  magyarok,  ha  
akartak,  ha  nem,  kénytelenek  voltak  hozzászokni  
ahhoz  22  évig,  akik  »jöttek«  —  csafc  »vittek«  .  . . 

—  Nem  viszünk  mi  bátyókám  semmit,  hanem  
hoztunk,  elhoztuk  magúiknak  megmutatni,  hogy  
most  az  országban  milyen  a  magyaros  viselet.  

—  Osztán  milyen?  
— Jöjjön  el  este,  igen  szívesen  látjuk  a  szín-

házban,  ott  megnézhet  mindent.  
Késő  este  hallottam,  hogy  az  öreg  keresett.  

Jíem  talált.  Üzenetet  hagyott  hátra.  Csak  ennyi  
volt:  Az  Isten  áldja  meg  magikat .  . . 

* 
A  kocsikra  pakkolt  karaván  reggel  továbbment.  

A  hóval  takart  fázós  országutat  mohón  nyelte  a  
dohogó  motor  s  a  modern  sztadzsone  apraja-
nagyja  lelkes.,  megszállott  hangulatban  emlegette  
az  első  est  bensőséges  sikerét.  Erdéllyel  találkoz-
tunk.  ismerkedtünk!  Már  ш  első  percekben  össze-
ölelkezett  a  népi  művészet  és  képzelőerő  szépsége  
a  szomjas,  de  igényes  várakozással.  Ügy  éreztük:  
matyópántlikás,  tűzpiros  hidat  építettünk  a  22  éves  
szakadék  fölé.  Űjra  öniudatos,  magyar  lehetett  a  
magyar  —  belül  is  . .  .  k ívü l  is.  

* 
Üjaibb  állomás!  . .  .  Színház,  zsúfott  nézőtérrel...  

Egyik  népszerű  fővárosi  irőnk  vezeti,  be  az  elő-
adást.  Világosan,  tárgyilagosan  mutat  rá,  hogy  a  
magyaros  öltözködés  divatja,  történelműnk  folya-
mán  mindig  a  nagy  nemzeti  felemelkedések  elő-
jele  volt.  Színvallás  és  bizonyságtétel!  . .  .  Aztán  
jöttek  a  ruhák.  Ahány  falu  —  annyi  remekhe-
készült  magyar  ruha,  mind  más  —  de  valamennyi  
a  mi  nyelvünkön  szól  hozzánk!  Köd,súlyú  muszli-
nok,  parázslószfnü  kalotaszegi  hímzésekkel,  hab-
könnyű  tir l lruhák,  délibábos  boldogi  diszitéssel,  
bársonyok,  brokátok  színes  f o rga taga . . .  A  tet-
szésnyilvánítást  már  nem  lehetett  fokozni.  A  taps  
nem  elég  ehhez.  Könnyek  csorogtak  a  Nagyasszo-
nyok  arcán,  mikor  valaki  előadás  közben  felál l l  
s  énekelni  kezdett:  Édes  Erdély,  i t t  vagyunk! .  . . 
Mindenki  vele  .  .  .  Nézők  .  . .  Szereplők  .  .  .  Tűz-
oltók  .  .  .  R e n d ő r . . .  igen,  ez  a  siker!  

* 
Ahány  nap,  annyi  város!  Ahány  város,  annyi  

könnyes-nevetős  siker.  Álomszép  magyar  ruhákat  
sokezer  gyönyörködő  szempár  simogatta  végig!  A  
színek,  vonalak,  csipkék,  hímzéseik,  az  anyag  
pompája  szem  számára  születtek;  s  mégis,  hogy-
hogy  nem,  a  sziv  kapuit  tártuk  k i  sarkig.  Ahány  
néző,  —  férf i  is,  nő  is  —  mind  szerelmese  lett  a  
magyar  ruhának  és  örök  hűséget  esküdtek  —  a  
nézésükbe}.  Becézték,  ünnepelték  a  magyar  lélek  
oldhatatlan  szépségét,  s  a  felejthetetlen  nap  áldo-
zatkész  értelmi  szerzőjét,  a  magyar  ruha  divatja  
nak  missziouárusát:  az  áruházat!  

A  karaván  egy  hétig  volt  távol.  
Tapsot,  könnyet  és  nevetést  —  aratott .  . . 
S  a  szépen  csurrant  bevételből  tekintélyes  

summa  lett,  amit  a  váras  szegényei  kaptak.  
Aztán  hazaindult.  Keresztül  a  most  oly  békén  

álmodó  Hortobágyon.  Vidáman  és  boldogan.  Nem  
csoda.  Erdély  városainak  szeretete  és  lelkesedése  
kisérte.  Zálogául  annaik,  hogy  ami  nemzeti,  ben-
sőséges  és  szép,  —  az  örök  is.  

És  diadala  biztos,  még  »üzleti«  keretek  kö-
zött  is.  

* 
Befejezzük.  Csak  még  egy  igen  előkelő  hölgy  

leveléből  közlünk  néhány  sort.  Ezen  keresztül  a  
nézőtér  véleményét  szeretnénk  reflektorfénybe  
állítani.  így  a  levél:  

». . . amikor  még  egyszer  megköszönöm  a  Ma-
gyar  Divatosarunknak  nagysikerű  bemutatóját,  
szeretném  és  kívánom,  hogy  minden  magyar  
szívbe,  minden  magyar  városba  vigyék  e l  a  nem-
zeti  érzés  megnyilvánulásának  őszinte  perceit!  .  .  .« 

)átrai anziksz 
Orla  :  ф  rciályi  JTi  ICÍ  

Három  hét  óta  itt  vagnpk  
a  Tátrában  és  átképzőm  
magam,  vasárnapi,  úgyne-
vezett  »svábhegyi  sí-görU-
ből  valóságos  belső  titkos  
sí-bajnoknővé.  Ez  roppant  
komoly  dobog.  A  különbség  
eddigi  és  mostani  síelői  
mivoltom  között  az,  hogy  
addig  a  pulóver  és  a  szí-
nes  sál  volt  a  fontos,  most  
pedig  a  léc,  a  bot  és  a  testi  ;  
épség.  A  saját  testi  épsé-  1 s  я®  
gem.  Ha  tudniillik  komo-
lyan  siel  az  ember,  el  kell  
készülnie  arra,  hogy  kisebb-
nagyobb  balesetek  érik.  El  
kell  továbbá  határoznia,  
hogy  vakmerő  lesz  és  bátor.  
Ügy  lelkileg,  mint  testileg  
pontosan  előkészültem  a  
pályára:  nem  félek  és  el  
tudom  viselni  a  kisebb  zú  
zódásokat. 

Tátralom  nicon  óriási  a  
sportélet.  A  legérdekesebb  
sportesemény  zajlott  le:  
válogató  síverseny  a  Cortina  
TAmpezzöban  tartandó  nem-
zetközi  versenyre.  Mach  
Sanyó  szlovák,  belügymi-
niszter  —  aki  maga  is  ki-
tűnő  síelő  —  volt  a  verseny  
startere  és  résztvett  benne  
К  arma  s in,  a  szlovákiai  
németség  vezetője  is.  A  ver-
seny  nézői  között  láttam  
Esterházy  Pál  herceget,  
Lumnitzer  Sándort,  M  i-
kecz  Ödönt,  i f j . gróf  And  
rássy  Gézát,  Imre  pro-
fesszor  ékat  és  még  sok  tár-
sadalmi  kiválóságot.  

Egyébként  hátborzongató  
kalandom  is  volt  idefent  
a  Tátrában  —  egy  hiúz-  á  

zal...  Az  elszaporodott  ró-  *  
kák  és  farkasok  miatt  
ugyanis  vermeket  és  csap-

!  dákat  állítottak,  fel  az  er-
dőben  s  egy  ilyen  róka-
csapda  elfogott  egy  hiúzt.  
Már  sok  vadállattal  talál-
koztam  életemben,  de  ilyen  «.  
valóságos  erdei  vadállattal  
kevéssel  s  így  nem  csoda,  
hogy  nagyon  megijedtem:  
fellármáztam  a  hotelt;  hogy  
jöjjenek  és  irtsák  ki  az  
okostekintetű  édes,  szép  
hiúzt,  »akit«  egyébként  na-
gyon  sajnáltam.  Ifjabb  gróf  
Andrássy  Géza  vezetésével  
egy  erdőkerülő  különítmény  )  
el  is  indult  az  általam  jel-
zett  erdei  tisztás  felé,  de  
sajnos,  illetve  szerencsére,  
a.  helyszínen  nem  talált  sem  
hiúzt,  sem  csapdát,  mert  
szegény  okos  hiúz  a  be-
csípett  ballábával  kirán-
totta  a  földből  az  egész  
szerkezetet  és  elmenekült.  
tála  Istennek  ...  
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A  J Ó F I Ú  
N O V E L L A  *  IRTA:  S Á R K Ö Z I  GYÖRGY  

Özvegy  Szervácné  legszebb  szobájában  
egy  egész  falat  szentelt  családjának,  ele-
veneknek  és  holtaknak.  Kisárgult  fényké-
pek  mutattak  be.  bod rosszak ál lú  ifjakat  és  
tuirnőrös  hölgyeket  a  mult  századból,  s  hi-
deg,  élce  képek  dúszsinórzatú  katonatisz-
teket.  és  tört  oszlophoz  támaszkodó,  ferenc-
józsefkabátos  állami  tisztviselőket  a  jelen  
század  elejéről.  A  mult  illata  édesen  és  fa-
nyarul  áradt  e  képmásokból,  mint  a  rot-
hadni  kezdő  almák  szaga  a  szekrények  pe-
reméről. 

A  főhelyet  egy  érdekes  sorozat  foglalta  
ei,  egész  kis  életregény.  A  sorozat  első  ké-
pen  nagyfejű,  pucér  fiúgyermek  feküdt  
hason,  a  természetességnek  azzal  a  meg-
kapó  bájával,  melynek  a  hátteret  alkotó  
természetellenes  táj-díszlet  sem  árthatott.  
A  másodikon  ugyanaz  a  gyermek  már  né-
mileg  megcsontosodott  arccal,  elálló,  ke-
mény  kis  fülekkel  nézett  szembe  a  masi-
nával,  kissé  még  megilletődötten  a  frissen  
kapott  püspöki  pofontól.  A  harmadik  
érettségi  felvétel  volt:  szemtelen  kamaszt  
ábrázolt,  aki  alacsony  homloka  fölött  nagy  
hajat  s  gégéjén  akkora  ádámcsutkát  vi-
selt,  mintha  most  akadt  volna  torkán  a  
paradicsomi  alma.  Végiil  ott  függött  egy  
negyedik  kép  is:  keskeny  karimájú  kalap-
ban.  nagy  sállal  a  nyakán,  közepes  fiatal-
ember  nézett  a  messzeségbe;  sötét  szeme-
im«  egy  utolsó  évét  töltő  rab  nyugtalan  
menekülési  vágya  csillogott.  

Valamennyi  kép  özvegy  Szervácné  
egyetlen  fiáról,  Lajosról  készült  élete  je-
lentős  állomásain.  Az  utolsó  akkor,  ami-
kor  váratlan  lendülettel  a,  kisvárosból  
egyenesen  Varsóba  utazott  s  ott  valami-
féle  kereskedésbe  kapott  —  hogy  préme-
ket,  lovakat,  lányokat  vagy  képesievelező-
lapokat  árult-e,  azt  az  édesanyja  sohasem  
tudta  meg.  

Szervámé  nem  hi val ködösből  gyűjtötte,  
össze  szobája  falán  népes  családját,  nem  
is  volt  közöttük olyan  nevezetesség, akivel 
hivalkodhatott  volna.  Egyszerűen  maga  
körül  akarta  látni  a  rokonságot,  egyikre  
vagy  másikra  tekintve  elgondolni  egy-egy  
ismerős  életutat,  ráemlékezni  egy-egy  csa-
ládi  szállóigévé  lett  mondásra,  örvendetes,  
megrendítő  vagy  esetleg  szégyenletes  ese-
ményre.  A  képek  nem  kértek  enni,  nem  
csináltak  felfordulást  —  s  mégis  ott  vol-
tak  örök  vendégségben,  holtuk  után  is  to-
vább  élve,  földerítve  az  özvegyi  magá-
nyosságot. 

Büszke  csak  a  fiára  volt  Szervácné.  S  
nem  jósorsa  miatt,  amivel  Lajos  leveleiben  
dicsekedett,  noha  soha  egy  zlotit  nem  kül-
dött  haza;  nem  is  szépsége  miatt,  mellyel  
szédületes  sikereit  aratta  a  lengyel  fővá-
ros  női  között,  mert  a  messzcszakadt  fiú  
egy-egy  mellékmondatban  ezekre  is  cél-
zott.  Szervácné  ájtatos  nő  volt,  a  feren-
cesek  csonkatornyú  fehér  templomának  
mindennapos  látogatója  s  rendszeres  ál-
dozó  —  ennélfogva  megvetette  a  világi  
hívságokat  és  látszatokat.  Büszkesége  mé-
lyebb  lelki  rétegekben  vetette  meg  gyöke-
rét:  Lajos  jóságára  volt  büszke,  inert  hi-
szen.  mint  csendes,  de  biztonságos  hangon  
mondogatta,  Lajos  páratlanul  jó  fiú,  sőt  
amennyire  a  világ  fiait  ismeri,  a  legjobb  
fiú  a  világon.  

A  barátnők,  akik  néhanapján  kávéra  és  
kuglófra  gyűltek  az  özvegy  fehér  asztalá-
hoz,  mint  öreg  varjak  a  hóba  hullott  te-
tein  köré,  elismerően  bólintgattak,  mások  
versenyre  keltek  tulajdon  magzataik  ér-
dekében  s  olyanok  is  voltak,  akik  gyön-
gédtelenül  kétségbe  vonták  Lajos  jól'iö-
ságát, 

—  Nem.  a  gyermek  csak  addig  jó,  amíg  
a  szülői  házban  él.  —  mondotta  özvegy  
Jónapné.  akinek  kis  virágosboltja  volt  a  
piactéren  s  kevésszer  tapasztalta,  hogy  я  
fiúk  édesanyjuknak  küldenek  virágot,  el-
lenkezőleg,  a  csokrok  mellé  tett  borítéka  
kon  gyakran  a  legszégyenletesebb  szemé-
lyek  nevét  olvasta  —  a  legrosszabb  gyer-
mek  is  jó,  amíg  mindennap  megcsókolhat  
J ilk  a  puha  arcát.  A  gyermek,  aki  elkerül  
idegenbe,  kérgeskezű  és  kérgesszívű  lesz.  
maga  is  idegen.  Mi  az  ilyennek  a  szülőt  
Annyi,  mint  egy  vén  orgonabokor  a  kert-
ben,  amelyet  már  ада к  kegyeletből  nem  
vágnak  k i . . .  

—  Az  éial  Lajtosom más. . .  —  mondta,  fel-
hevülten  Szervácné.  

— Az  egyik  tizenkilenc,  a  másik  egy  hí-
ján  búsz,  —  felelte  özvegy  Jónapné  hajtha-
tatlanul  és  eileuségesen  nézett  a  falon  
függő  arcképekre.  —  Mind  önzők,  csak  a  
maguk  érdekét  nézik.  Lekopasztanak,  mint  
egy  gyümölcsfát,  aztán  ha  nincs  több  gyü-
mölcsünk,  miattuk  ugyan  elszáradhatunk!  

De  Szervácné  erre  ie  csak  konok  jel-
mondatával  válaszolt:  

—  Lajos  a  legjobb  fiú  a  világon . . .  
A  másik  pedig  nem  vitatkozott  tovább,  

kétkedve  rándított  egyet  a  vállán.  
Egy  nap  nagy  esemény  történt:  Lajos  

több  évi  távollét  után  megérkezett.  Talán  
a  csillagok  különös  állása  folytán  általá-
ban  nagy  események  dúlták  ekkor  a  vilá-
got:  ágyúk  dörögtek,  bombák  esőztek,  em-
berek  véreztek,  városok  dőltek  romba.  
Mindez  azonban  nem  keltett  akkora  izgal-
mat  az  özvegy  szívében,  mint  fia  meg-
érkezése,  akit  a  nagy  földrengés  visszará-
zott  a  kicsi  városba,  a  szülői  házba.  Na-
pokig  szinte  bénultan,  könnyezve  és  ne-
vetve  ült  szobájában  az  előreküldött  hír  
vétele  után,  majd  nagy  sürgés-forgás,  
padlósnrolás,  ágynemümosás,  jó  illatok  
terjengőse  következett  és  végül  egy  reggel  
ott  állott  az  ajtóban  Lajos,  kissé  gyűröt-
ten  az  éjszakai  utazástól,  soványan  az  élet  
viharától,  de  teljes  épségben  s  a  városka  

igényeihez  képest  szinte  túlságos  elegan-
ciával  öltözve.  

Szervácné  egy  pillanatig  nem  is  merte  
fölismerni  az  idegen  urat  s  csak  állt,  a  kü-
szöbön,  bátortalanul  fölemelt  karral,  de  
már  a  következő  pillanatban  nyakában  
Csüngött,  félig  ájultan,  úgyhogy  csak  tom-
pán,  messziről  hallotta  Ha  első  üdvözlő  
szavait. 

—  Drága,  jó  fiam,  —  lehelte  aztán  —  
végre  megcsókolhatlak  

A  csókok  után  nyomban  ételt  rakott  La-
jos  elé,  az  örök  anyai  emlő  odanyujtásá-
nak  ösztönével,  ßs  gyönyörködve  uézte  
Lajost,  a  legjobb  fiút  a  világon,  aki  falt  
és  beszélt,  nyelt  és  hencegett  ós  minél  töb-
bet  ivott-evett,  annál  folyékonyabban"  ha-
zudott.  Keskeny  szája  zsírosan  csillogott  
az  ételtől  és  dicsekvéstől,  s  állításainak  
minden  bizonyítéka  esupán  anyjára  vetett  
barna  szemének  ártatlan  pillantása  volt.  

—  Most  pedig  adj  egy  kevés  pénzt  köl-
csön,  anyám.  —  szólt  Lajos,  amikor  befe-
jezte  az  étkezést  —  a  pénzemet  bank  útján  
kapom  meg  néhány  nap  múlva.  Akkor  
majd  visszaadom.  

Özvegy  Szervágnénak  volt  egy  kevés  
összekapargatott  pénze.  Ü  nem  adta  bank-
ba  és  nem  kapta  bank  útján,  ott  őrizte  egy  
nagy  lepedőoszlop  alatt  a  szekrényben,  
porrátörődött  levendulaszálak  közelében.  A  
pénznek  szappan-  és  levendulaszaga  volt,  
—  de  Lajos  man  sokat  szagolgatta  a  kis  
bankót,  zsobrevágta  s  elment,  hogy  fül-
keresse  régi  berátait.  

í gy  ment  ez  mindennap.  Lajos  csak  
enni  és  hálni  járt  haza,  szava  pedig  egyre  
kevesebb  lett  anyja  számára.  Csak  amikor  
újra  és  újra  pénzt  kért,  eleinte  »kölesöu«,  
később  minden  kötelező  Ígéret  nélkül,  ak-
kor  duruzsolta  körül  hízelegve  anyját,  és  a  
fehérnemüsszekrényt. 

Szervácné  eleinte  adott  mosolyogva,  az-
tán  kis  dudor  támadt  a  homlokán,  ami at 
a  sok  mosástól  elvékonyodott.  lepedők  
alatt  pénzecskéjét  is  vékonyodni  látta,  
majd  egy  nap  aggodalmasan  így  szólt  fiá  
hoz: 

—  Lajosom,  mire  kell  neked  ennyi  sok  
pénz? 

—  Mire?  Hát  fiatal  vagyok,  élek.  Sokat  
küszködtem,  nem  voltam  a  maga  terhére  
éveken  át.  Most.  nyújtózom  egyei  itthon,  
pihenek,  szórakozom,  

—  Jól.  van,  édes  fiam,  de  ha  elfogy  ez  
a  kis  pénz.  akkor  mi  lesz!  

—  Mi  lesz!  Hát  majd  megint  keresek.  
Sose  féltse  ezt  a  hitvány  kis  pénzt,  visz-
szaadom  én  tízszeresen.  

Szervácné  ezt.  nem  hitte  ugyan,  de  ha-
zugságnak  sein  tartotta,  inkább  amolyan  
tréfás  mondókának,  amit  nem  azért  mon-
dunk.  hogy  elhiggyék.  Kis  pénzének  apa-
dása  azonban  igen  aggasztotta:  fölrémlet-
tek  előtte  az  aggkor  nyomorúságai,  beteg-
ség,  orvosság,  doktor  s  a  mind  közelebb  
érö  halál.  Azt  akarta,  hogy  a  szekrényé-
ben  ott  legyen  a  pénz  a  temetésre.  Kez-
dett  vonakodni  Lajos  szüntelen  pénzkéré-
sei  alkalmával  s  inikor  a  fiú  izgatott  lett.  
követelődzött,  sirvafakadt.  Végül  is  oda-
adta  a  pénzt.  

Az  öregasszonyok  figyelemmel  kísérték  
Lajos  életét  a  kisvárosban,  szinte  följe-
jegyezték  háztartási  könyvecskéjükben  
minden  költekezését,  özvegy  Jónapné  hi-
vatásánál  fogva  azt  is  tudta,  hogy  Lajos  
a  kéteshírű  Boresi  kisasszonynak  küldi  a  
sola  virágot.  Célozgatott  ja  rá  Szervácné  
előtt,  de  az  özvegy  makacsul  megmaradt  
amellett,  hogy  Lajos  a  legjobb  fiú  a  vilá-
gon.  Szíve  mélyén  keserűség  töltötte  el  f ia  
könnyelmű,  életmódja  és  kíméletlen  zsaro-
lásai  miatt,  de  ennek  ellenére  hitt  Lajos  
jóságában.  A  jóságnak  oly  rejtett  értelmet  
adott,  amelyet  nem  csorbíthattak  a  nyil-
vánvaló  bibák  és  gonoszságok,  vagy  pedig  

\ 



az  igazi,  rossz  Lajos  mögé  képzelt  egy  
árnyalakot,  a  jó  Lajost.  

Ám  akárhogy  küszködött,  is  lelkében  és  
képzeletében  a  Lajos-bálvány  épségben  
maradásáért,  a  valóságban,  a  fehérnemüs-
szekrény  mélyén  végét  járta  a  pénzecske.  
Al ig  néhány  bankó  lapult  már  csak  a  pol-
con,  akár  át  is  vándorolhattak  volna  az  
özvegy  imakönyvébe,  a  vékony  szentképek  
közé,  senki  sem  vette  volna  észre.  

Így  hát,  amikor  Lajos  legközelebb  me-
gint  elindult  a  szekrény  felé  szokott  kí-
vánságával,  Szervácné  nem  mozdult,  meg-
keményítette  szívét  és  így  szólt:  

•—  Nincs  több  pénzem,  fiam.  Most  már  
magadnak  kell  keresned.  Én  nem  adhatok  
többet. 

—  Ej,  dehogyis  nines,  —  mondta  Lajos  
bosszúsan  —  van  magának  pénze  a  bőre  
alatt  is.  

A  durva  hang  megvágta  az  anyát,  mint  
az  éles  kés,  amely  tésztavágás  közben  uj-
jába  szalad.  Ezért-  még  keményebb  lett-
Az  öregasszonyok  példálódzásai  is  felbor-
zongtak  benne.  

—  Mondtam,  hogy  nincs.  Ha  költeni  
akarsz  arra  a  Borcsi  kisasszonyra,  keress  
magadnak. 

A  f in  pillája  rebbent  egyet,  de  nem  lett  
csöndesebb,  hanem  inkább  még  erőszako-
sabb. 

—  Tudja,  hogy  mindent  megadok  kama-
tústul.  Ne  kéresse  magát,  anyám,  sietnem  
kell. 

{Szervácné  ingerülten  tárta  szét  és  ej-
tette  le  két  karját.  

—  Nincs,  hát  nincs.  Mást  nem  mondha-
tok. 

A  fiú  villogó  szemmel  nézett  anyjára.  
— Ad  vagy  nem  adí  —  kiáltotta.  —  Azt  

akarja,  hogy  feltörjem  a  szekrény  ajtaját?  
Az  özvegy  elsápadt.  Áz  árnyék-Lajos  

táncolni  kezdett  szeme  előtt,  csaknem  szét-
foszlott,  köddé  vált  —  az  igazi  Lajos  vi-
ruló  színeivel,  nyers  hangosságával  sem-
mivé  zsugorította.  Nem  tudott  felelni,  csak  
értelmetlenül  dadogott  valamit,  mint  aki  
jobb  szeretné,  ha  nem  értenék  meg  azt,  
amit  maga  sem  akar  tudomásul  venni.  De  
az,  hogy  nem  kereste  meg  a  szekrény  kul-
csát  s  nem  tárta  föl  ajtaját,  elárulta  ta-
gadó  elhatározását.  

Lajos  várt  egy  percig  a  feleletre  s  mint-
hogy  választ  nem  kapott,  vadul  rázni  
kezdte  a  szekrény a j tót.  Az  ajtó  gyönge  
volt  és  öreg,  mint  asszonya,  csakhamar  
kipattant.  Szerv ácané  fölsikoltott,  de  arra  
sem  tudott  mozdulni,  hogy  megakadályozza  
fia  rablását.  Az  pedig  a  jólismert  helyre  
dugta  izgatott  ujjait  és  kikaparta  a  né-
hány  pénzdarabot.  

—  Csak  emnyi?  —  kérdezte  rekedten.  —  
A  többit  biztosan  eldngta  előlem.  

Amit  talált,  mindenesetre  zsebrevágta  és  
vidor  léptekkel  távozott.  (Szervácné  meg-
semmisülten  rogyott  egy  öreg  karosszékbe,  
amelynek  egyik  rugója  nagyot  pattant  a  
ráhulló  súly  alatt,  mintha  az  özvegyasz-
szony  lelkében  pattant  volna  el  valami.  S  
csakugyan,  abban  a  lélekben  képek  kavar-
gása  dúlt  e  pereben,  mintha  egy  csomag  
kártyát  pergetünk  végig  ujjunkkal;  Lajos-
képek  voltak  ezek,  jók  és  gonoszak,  vére-
sei  és  ártatlanok,  üde  gyermekiek  és  sá-
padt  halottiak  és  Szervácné  beleakaszüoo-
dott  ebbe  az  utolsó  képbe:  az  ő  Lajosa  
meghalt  régen  s az,  aki  az  imént  utolsó  kis  
pénzecskéjét  elrabolta,  Lajos-álorcás,  isme-
retlen  rém.  

Vigasztalan,  komor  nap  telt  el.  Szer-
vácné  ebéd  nélkül,  moccanás  nélkül,  jófor-
mán  gondolatok  nélkül  ült  alkonyatig  a  
karosszékben.  Akkor  a  .megrángatott  
csengő  kongása  riasztotta  fel.  Gépiesen  

fölállt,  kitotyogott  ajtót  nyitni.  Jónapné  
virágosböltjából  hoztak  virágot,  a  színes  
krepp-papírból  ártatlan  nefelejcsek  moso-
lyogtak  ki.  A  küldemény  mellett  levél  volt.  
Az  özvegy,  aki  tudta,  hogy  mindez  csak  
álom,  reszkető  ujjal  föltépte  a  borítékot.  
Lajos  írt.  

»Kedves  anyám,  —  így  szólt  a  levél  —  
tudom,  hogy  esúnyán  viselkedtem  és  vé-
tettem  a  gyermeki  kötelességek  ellen.  Bo-
csásson  ímeg,  soká  nem  fog  látni  és  rajta  
leszek,  hogy  közben  mindent  jóvá  tegyek.  
A  holmimért  még  ma  este  elküldök,  kiho-
zatom  a  pályaudvarra.  Egyelőre  Buda-
pestre  megyek.  Nincs  bátorságom  búcsút  
venni,  ezért  küldöm  búcsúzóul  ezt  a  kis  
virágot.« 

Az  anya  közömbösen  ejtette  az  asztalra  
a  levelet.  Titkon  némi  örömet  érzett:  csak  
hadd  ímenjen  el  a  fiú,  hadd  mossa  el  a  tá-
volság  gyarlóságait,  hadd  vegye  körül  ide-
gen  utak  köde,  amelyben  ismét  megnőhet  

szánalmas  alakja.  Már  kész  volt  a  bocsá-
natra,  de  csak  a  láthatatlan  fiúnak  tudott  
mcglboceátani,  a  jelenlévőt  ellőtte  volna  
magától, 

{Estefelé  Jónapnó  állított  be  egy  kis  te-
referére. 

—  Mégis  csak  jó  f iú  ez  a  Lajos  —  
mondta,  fekete  csipkesálját  bontogatva  kis  
kontyáról  —  Nem  igen  emlékszem  rá,  
hogy  a  mi  legényeink  az  édesanyjuknak  
küldtek  volna  valaha  virágot  Bossz  sze-
mélyeknek  igen,  de  az  édesanyjuknak  so-
hasem.  Ha  már  én  mondom,  elhiheti:  La-
jos  jó  fiú.  

Az  özvegy  gyenge  mosollyal  hallgatta  
fia  dicséretét  és  sápadt  ujjai  szórakozot-
tan  játszottak  a  virágcserepet  ölelő  krepp-
papirossal.  Aztán,  mint  aki  érák  alatt  éve-
ket  távolodott  a  jelentől,  emlékező,  párás  
hangon  tette  hozzá  maga  is:  

—  A  legjobb fiú  a  világon.  



JÁVOR  P Á L L A L  
(SZIGETHY  ISTVÁN  RAJZAI)  

—  Szép  fiúnak  tartja  
magát? 

—  Mi  a  véleménye  
Szilassyról? 

—  Ml  a  véleménye  a  
korai  záréráról?  

—  Ml  a  véleménye  a  
modern  amerikai  iroda-
lomról? 

—  öreg  napjait  mivel  
szeretné  tölteni?  

Megbeszélés  a  szombaton  rendezendő  
MAC-bálra:  Matlaskovszky  Katalin,  Csányl  László,  
Nagy  Ádám,  Hámor  Zója,  Deila  Donna  Albán  és  

Ghiczy  Judit  
(Gaby  felv.)  

Az  Emerieana-báá  díszemelvényén:  ifjú  Váczy  Gyula  bálelnök,  
dr.  Kammermayer  Oszkár,  dr.  vitéz  József  Ferenc  kir.  herceg,  
dr.  Keinenes  Illés,  dr.  Kósa  Kálmán,  Ury  Lajos,  Kősa Kálmánné, 

elöl  középen  Anna  kir.  hereegasszony  
(Jakab  felv. I 

—  Hogy  vélekedik  a  
szerelemről? 

A  Budapest-bál  díszemelvényén:  Szendy  Károly  polgármester  
ifjú  Horthy  Istvánnal  beszélget  

(Kántor  felv.)  

Elnöki  tánekezdés  a  Patvarista-bálon  
;  (Jakab  felv.)  
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PALUGYAI  GYŐZŐ  VIKTOR  
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AKIK A PESTI 
DIVATOT IRÁNYÍTJÁK 

DIVAT  TARKA-BARKA  
Hölgyolvasóink  általános  kérésének  te-

szünk  eleget,  amikor  jövóheti  számunk  
»A  nő«  rovatában  megindítjuk  a  divat-
tanácsadást.  A  divattanácsadás  teljesen  
újszerű  lesz,  amennyiben  minden  tanácsot  
kérő  levélre  nemcsak  szövegben,  hanem  
rajzban  is  válaszolunk  a  lap  hasábjain.  
Szeretettel  várjuk  a  leveleket,  remélve,  
hogy  a  rajzos,  szöveges  divattanácsadóval  
örömet  szerzünk  a  hölgyeknek.  

* 
Amerikai  »kedvessé-

gek«:  pelyhes  puha  
kis  cica.  rózsaszínű  
szalaggal  a  nyakán,  
zöld  üvegszemekkel,  
apró  mancsaiban  egy  
darab cukorral,  a  háta  
zipp-zárral  nyílik,  tü-
körasztalra  való  min-
denféle  apróságnak.  
Betsy  és  Bobsy  fantsztikus  iker-állatkák  
(leginkább  a  nyúlhoz  hasonlít)  kis  színes se-
lyemnadrágban.  Nem  lehet  tudni,  mire  jó  ...  

* 
Tartós  szempillafestés  meghosszabbítja  

szempilláit  három  hónapra.  4.—  pengő.  
Uéva  Kozmetika,  IV.,  Irányi-utca  21.  

* 
Hálóingre,  pongyo-

lára  nagy  divat  Ame-
rikában  a  fehér  vagy  
színes  földigérő  ma-
rabukabát.  Finom.  
könnyű  és  jó  meleg.  

* 
A  nyár  nagy  divat-

színe  a  hófehér.  A  nap  
minden  szakára,  kora  
reggeltől  késő  estig,  
fehér  modeleket  ter-
veznek  az  amerikai  
divattervezők. 

* 
Az  amerikai  lapok  nagy  cikkekben  szá-

molnak  be  С zet  tel  László  magyar  
koszt űm tervező  nagy  sikeréről,  aki  a  Métro-
politain  Operában  felújított  »Az  ezred  
leányac-hoz  tervezte  a  kosztümöket.  »Az  
ezred  leányá«-t  Lili  Pons  énekli.  

* 
M oly  neu  X  Londonban  bemutatott  új  

tavaszi  modetje:  sötétvörös,  legyezőszerűen  
berakott  szoknya,  testhezálló  sötétvörös  
gyápjúkabáttal,  ugyanilyen  színű  blúzzal.  
Ugyancsak  sötét-vörös  kosztümhöz  készült  
kamgarn  szövetkalap  is.  

*  t  
A  legújabb  óradivat:  

aranyláncon  függő  (gj  
karkötőóra.  J  

Nyári  divat:  pasz-  1  "  
teliszínű,  teljesen  an-  ÍJ1  
golos  sportblúz,  nagy-  I  j  . j j 
virágos  imprimé  va-  J  J  JJ  
rasztszoknyával.  Na-  J//  
gyón  fogják  szeretni,  IJ/  
mert  nagyon  fiatalos.  ' /  

Az  idei  téli  divatban  nagy  szerepet  ját-
szott  a  gyöngyhímzés.  A  tavaszi  divatban  
a  gyöngyhímzést  az  applikáció,  a  gyapjú  
és  a  selyemhímzés  fogja  felváltani.  A  kül-
földi  lapokban  máris  sok  hímzéssel  díszí-
tett  modelt  láttunk.  

* 
Amerikai  model:  sott is  szövetkosztüm,  

fehér  tisztaselyem  blúzzal,  a  kosztüm  anya-
gából  készül  háromnegyedes  kabáttal.  

IIONTHY  HANNA  iekete  zsorzsel  Imldugi  
kendővel  díszített  nagyestélyi  ruhában  lé-
pett  fel  a  hatszázezredik  rádióelőfizető  
tiszteletére  rendezett  előadáson.  A  remek  

mha  PRENNINGER-SZALON  inodelje  
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Az  egyik  legnagyobb  berlini  divatház  ta-
vaszi  újdonságai  közül  a  legérdekesebbek:  
egy  barna,  drap-pettyes  angol  ruha  be ige-
színű  kabáttal,  a  kabát  a  ruha  anyagával  
bélelve  (hozzá  barna  filckalap  való,  pet!yes  
dísszel).  Pepita  szoknya,  egyszínű,  derékig-
érő  kabátkával  vagy  boleróval,  levendula-
színű  brokát  menyasszonyi,  ugyanolyan  
színű  tüll  fátyollal.  Berlini  kalapérdekes-
ség:  arcból  kihajtott  bébikalap,  fekete  taft-
ból,  a  kalap  karimája  könnyű  vattával  van  
bélelve  és  paplanszerüen  steppelve.  

* 
Lelong  kreációja  az  

új  »festékdoboz«  olyan.  
*t  a  festők  doboza.  

Vsak  a  festékek  és  az  
Fecsetek  az  arc  szépítésére  
valók. 

* 
M  a g g y~B  ou  f  f  ötletével,  a  rojtos  va-

rasztkendővel,  megint  megpróbálkoznak  az  
idei  divatban,  reméljük,  az  idén  nagyobb  
sikerrel. 

* 
»Áldás  a  férfi  életében«  

TV  k  —  mondják  az  amerikai  
\  ^  '  -L^.  В  divatlapok  a  szegőzött  

mellű  puha  selyeming  
szmokinghoz. 

* 
Az  idei  tenniszruha-

divat:  poröz  pamut-
anyagból,  ujjak  nélkül,  
»slingelt«  karöltővel  és  
nyakkal.  A  térden  felül  
érő  szoknyácska  széle  is  
slingelt,  a  tenniszruha  
zsebére  barna,  bőrből  ké-
szült,  kis  tenniszrakettet  
és  labdát  tűznek.  

* 
Az  idei  elit bálákon  az  ékszerdivat  nagy  

újjászületésének  leihetünk  tanúi.  Tündöklő  
nagy  virágbrossok  az  estélyiruihákon.  gyé-
mántosan  szikrázó  csillagalakú  klipszek  a  
styl-friznmákon  gyöngyökkel  kombinált  szé-
les  karkötők  és  antikjellegü,  vagy  finom  
tenyésztett-gyöngy  kolliék  a nyakon,  —  ezek  
a  tökéletes  mai  ékszerek  emelik  a  legmaga-
sabb  fokra  az  estélyi  öltözék  és  a  megjele-
nés  varázsát.  A  februári  elitbálok  flnom-
iziésű,  balkszavú  fiatal  reprezentánsai  és  
előkelő  dámái  a  Tégi  patinás  váciutcai  Ar-
kanzas-hoz  térnek  be  egy  kis  »ékszer-szem-
léreahol  ismert  udvariassággal  és  figye-
lemmel  állnak  minden  hölgy  rendelkezé-
sére. 

*  -
Érdekes,  vetített  képekkel  illusztrált  elő-

adást  tartott  Ambrus  Sándor,  a  Női-
szabók  Országos  Szövetségében  a  ta-

vaszi  divatról.  A  felol-
vasáson  megjelent  a  női  
divat  képviselőinek  szí-
ne-java. 

* 
Pesti  ötlet:  keskeny  

aranylánc,  női  szájakkal  
díszítve.  Mottó:  nyaklánc  
szájakból,  megvéd  a  
pletykáktól. 

F .  B .  (Pó'ya  Gogó  rajzai)  

SizépAégdpxfidáxa 
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EGY KIS KOZMETIKA 

A  s z á r a z  b ő r .  A  s z e m k ö r ü l i  r á n c o k .  
A  hosszú,  hideg  tél  nem  használ  a  szép-

ségnek.  I lyenkor  gyakori  a  túlzottan  szá-
raz  bőr,  amit,  ha  nem  járunk  kozmetikus-
hoz,  bázikezeléssel  is  helyre  lehet, hozni,  ha  
még  nem  romlott  le  nagyon.  Ha  úgy  érez-
zük,  hogy  az  arebőr  erősen  feszül,  egy  
ideig  hagyjuk  el  a  szappanos  vízzel  valé  
mosdást,  helyette  bőrtisztító  krémet,  vagy  
olajat  használjunk,  ami  tökéletesebben  
tisztít,  mint  a  víz  és  nincs  utána  feszülő  
érzés.  Ha  valaki  a  vízzel  való  mosdásról  
nem  tud  lemondani,  akkor  is  csak a bekré-
mezett  arcot  öblítse  le  állott  és  nem  me-
leg  vízzel.  

A  száraz  bőrt  állandóan  krémezni  kell.  
I)e  nem  elég,  ha  csak  rákenjük  a  krémet  
az  arcra  és  a  nyakra,  hanem,  mintán  rá;  
kentük,  keresztbefogva  a  bőrt;  apró  moz-
dulatokkal  csipkedjük.  Különösen  a  száj  
körül.  A  nyakat  mindig  ugyanúgy  kell  
ápolni,  mint  az  arcot,  soha  nem  szabad  
megfeledkezni  róla.  

A  szem  körül  sokszor  már  egész  f iata)  
korban  jelentkeznek  az  apró  szarkalábak.  
A  rendszeres  ápolást  már  ilyenkor  el  kell  
kezdeni,  hogy  ne  mélyülhessenek  el  idő  
előtt.  Mindennap  -használjunk  külön  erre  
a  eélra  készülő  hormon-krémet.  Egész  
gyengén  érintve  a  bőrt,  vibráló  mozdula-
tokkal  bekopogtatjuk  a  krémet,  mindig  
kívülről  befelé,  az  orrtő  irányában.  Ezt  a  
müveletet  nagyon  óvatosan  kell  csinálni,  
mert  a  kötőszöveti  réteg  a  szem  körül  a  
leglazább  és  nagyon  könnyen  nyújtható.  

A  szem  körüli  részre  semmi  púdert  nc  
tegyünk. 

angeLÓ 

V.  R A F F A Y  ERZSI  világoskék  selyem  tüll  
cstélyirubában,  arany  paillette  masnikkal.  

R ISETTE  M O D E U E  (Kígyó-utca  4—4)  

H EU-SINGER  M A R I K A ,  a  farsang  egyik  
legelegánsabb  Italozója,  ciklámen  és  arany-
virágdíszes  fehér  muszlin  estélyiruhában.  

K L E I N  PA L-MODEL  (Váci-utca  18)  ж 

T S h é l e t e a s z é p s é g á p o l á s  a  

Roual kozmetikában 
IV.. V&ci-trtca  21.  Telefon:  188-038.  
Ugyanott  Beauté-bár,  ahol  az  egyéniség-
hez  . m i x e l i k "  az  összes  szépítőszereket  

LORÁND  KOZMETIKA  
AZ  IGÉNYES  H Ö L G Y E K  SZÉPSÉGSZALONJA  
BUDÀPEST-MUSSOUMI-TÉR  3.-TELEFON:424-572  

Szépséghibáit  felelősséggel,  megszünteti  
FÖLDESHÉ „JUN&  Ж  
IV., Káro ly  király-út  24.  ToL >  389-159  
Kipróbált  szépítőszerek.  — Kozmetikusok  kiképzése  

Gáág  Nándomé  kozmetikája  
VI.,  Andrássy-át  S3,  sx.  Telefon :  425-829  
Kati kikészítés. TanftvAnyok  k i k é p z é s e  

Belépő, pellerín, bolero,  kep 
kölcsön  is  a  H E R M E L I N  s z 6 r m e s z a I o n b d l  
Budapest,  IV.,  Mária Valéria-u. 7 ,  az  udvarban. Tel .  1 8 4 - 3 3 6  

Perzsabundák, 
szilbundák,  perzsa- П { / X f  szűcs,  Ferenc-
lábbundák  ol ts i n  Г Я . Ё . Ч Л 1  kö rú t  32 ,  II.  3.  

NÁDASyBalettStlldi6 
ш  -шш.  e e w v  a m.  Hr. Opera balett-
skolájának vezetője. Andrássy-út  25.  szám. Telefon: 426-179 

Zobel 
• H A R I S N Y A 

IV., Petőfi SúdOML 2 (át járóban).  VL, Teréz-körúf 34 



hdjcsepp  eredménye.  
Hogy  haja  ne hulljon hogy feje 
mentes legyen  a  korpától,  fej-
bőre  ne  viszkessen, erősítse fej-
bőrét  minden  r e g g e l  5—6  

csepp "fcjip/p* -nal 

W * 
a  haj éltetője! 

Nem  rontja  a  f r i zu rá t ,  nem  
bántja  a  tartós  h u l l á m o t  és  

onduiált  hajat.  
2  hónapra  e l e g e n d ő  

hajcsepp ára  P  3*60  

Dr. WANDER GYÁRTMÁNY 

BÚCSÚ 
Lágy  illatod  beszívtam  s  mérge  fáradt  
testemben  észrevétlen  szerteáradt.  

S  mint  matróz,  kit  tengerbe  temetnek,  
úgy  hullottam  kékjébe  szemednek.  

De  hangod,  ahogy  halk  dalod  dúdoltad,  
egy  új  életre  dalolta  a  holtat.  

S  most  mégegyszer,  mint  lomha,  őszi  
[felleg 

a  biícsúzó  fényt,  melyen  belehellek:  

Hadd  marja  mellem  a  sósajkú  bánat  
s  a  szomjúság,  mi  itt  maradt  utánad.  

Szabó  László  

—  Tudod,  édes  Euláliám,  csak  annak  örülök,  hogy  
Lilikém  nem  cigarettázik...  

—  Mondd,  lányom,  én  nem  segíthet-  - A z a  gyanúm, hogy meg  akarnak  szökni  
nék  neked  az  öltözködésnél?..,  ma  éjjelt  

—  Angyal  Icám,  most,  hogy  megvolt  az  es-
küvőnk,  remélem  rád  bízhatok  egy  kis  
titkotf 

—  Ugyan  kérdezd  meg  tőle,  hogy  nem  
tudna  nekem  is  ajánlani  egy  kémnőt?  

(Esquire) 



Bozzay  Margit,  a  kitűnő  írónő  ebben  a  
rovatban  minden  hozzá  intézett  levélre  
válaszol,  tanáccsal,  útmutatással,  ha  kell,  
vigasszal,  megnyugtatással  szolgál  olva-
sóinknak,  akik  problémáikkal,  kételyeikkel  "  
hozzáfordulnak. 

* 
B.  Margit.  Mit  tegyen  rossz  házassága  é.s  

mostoha  életkörülményei  miatt  egészen  el-
romlott  életével!  

Válasz,  ötéves  ápolónői  gyakorlattal  ha : 
végigjárja  a  kórházakat,  szanatóriumokat, S 
majdnem lehetetlen,  hogy  ne  kapjon  állási.  
Ha  eleinte  nem  is  olyant,  mint  régi  helyén  
volt,  de  kapu  Azt  is  megkísérelheti,  hogy  
elmegy  az  emiitett  követségre  és  jelentke  
zik,  hogy  kimegy  betegápolónőnek.  Magán  
beteg  mellé  is  jelentkezhet. Azt  régi  helyén  
is  szívesen  megteszik,  hogy  ajánlják  ma-
gánbeteg  mellé.  Menni  fog  a  dolog,  ha  
nem  veszti  el  lába  alól  a  talajt  és  bízik  
abban,  hogy  boldogul.  De  akarnia  kell  a  
boldogulást,  mert  magától  semmi  sem  jön.  
Azt  mondja,  mindig  szomorú.  Ez  baj,  meri  
az  ápolónőnek  mindig  jókedvűnek  kell  
lenni. ' Hogyan  gyógyuljon  meg  a  beteg,  ha  
az  ápolónő  rosszkedvűt  Igaz,  örömtelen  
volt  a  gyerekkora,  rosszul  sikerült  a  há-
zassága,  de  ugyanígy  van  a  legtöbb  asz-
szonynál.  És  nem ejti  el  magát,  mert  tudja,  
hogy  a  szomorúság  nem  oldja  meg  a  kér-
déseket,  csak  nehezebbé  teszi,  mert  meg-
foszt  a  ruganyosságtól  és ellenállástól.  Eről-
tesse  hát  magára  a  derűt  és igyekezzék  túl-
tenni  magát  azon,  ami  elmúlt.  Aki  csak  a  
múltból  él.  nem  tudja  élni  a  jelent.  

Erika.  Azt  szeretné  tudni,  hogy  húszéves  
fejével  ragaszkodjék-e  negyvenéves  udvar-
lójához,  aki  kijelentette,  hogy  nem  nősül,  
sőt,  aki  a  »Maga  érdekében«  le  akar  mon-
dani  magáról.  

Felelet.  Ne  ragaszkodjék. A  férfi  csak  ak-
kor  mond  le  a  nő  érdekében  valamiről,  ha  
-le  akar  mondani.  Ha  a  dolog  nem  érdekli  
olyan  nagyon,  hogy  áldozatot  is  hozzon  
érte,  vagy  kockáztasson  valamit.  A  férfi  
önző  és  esak  önmagáért  tesz  mindent.  Ne  
hassa  meg  hát  ez  a  látszólagos  önzetlen-
ség.  Az  illető  nagyon  jól  tudja,  hogy  a  
húsz  esztendő  korkülönbség  veszedelmesen  
sok  és  hogy  ebben  a  partiban,  ha  ma  neui  
is,  de  holnapután  esak  ő  lehet  a  vesztes.  
Meg  akarja  hát  előzni  ezt,  félre  akar  állni,  
de  mert  a  megszokottnál  is  hiúbb,  úgy  
akarja  tenni  ezt,  hogy  magának  fájjon  es  
azonfelül  még  hálával  is  gondoljon  rá,  
hogy  ennyire  önzetlen vo l t . , .  Tudom,  hogy  
egy  hiíszéves  lánynak,  aki  »halálosan  Sze-
reti  egy  negyvenéves  férfit,  teljesen  hiába  
beszél  az  ember,  mégis  azt  mondom,  szok-
tassa  >Ie  magát  erről  a  halálos  szerelem-
ről,  mert  ha  nem,  halálos  biztosan  elrontja  
vele  az  életét.  Hála  Istennek,  a  szerelmek  
csak  a  legritkább  esetben,  ebben  a  korban  
azonban  semmi  esetre  sem  örökéletüek,  így  
ha  akarja  és  főként  ha  talál  valakit,  aki  
korban  is  egyebeikben  magálhoz  való,  fel-
tétlenül  elfelejti.  

Az  élet:  láz.  »Szigorú  bírálatot«  kér  a  
verseiről. 

Felelet.  Nem  jók.  Legfőbb  hibájnk,  hogy  
teljesen  ritmustalanok.  Nincs  bennük  zenei  
érzék.  Kifejezései  is  szürkék.  Rettenetesen  
kellene  tévednem,  ha  egyszer  jobbakat  is  
írna.  Ezen  azonban  ne  búsuljon.  Sokkal  
többet  ér,  ha  jó  hivatalnok  valaki,  mint  
rossz  költő.  

V.  Zsuzsa.  Azt  szeretné  tudni,  van-e  ná-
lunk  olyan  angol  iskola,  ahol  néhányheti  
bejárás  után  tökéletes  angol  tudásával  le-
vizsgázhatna  és  angol  diplomát  kapnaf  

Felelet.  Sohasem  hallottam  ilyenről. Mint 
az  angol  követségen,  mint  egyebütt,  fél  
vagy  egyéíes  kurzusok  vannak.  Lehet  azon-
ban,  hogy  külön  vizsgát  tehet,  tanfolyam  
hallgatása  nélkül  is.  Ezzel  a  kérdéssel  for-
dujon  az  angol  követséghez.  

K Ö N Y V P R E M I E R E K 
OL4SZ-MAGYAR  SZÓGYŰJTEMÉNY.  

Dr.  Csánk  Béla'  könyve.  
Régi  hiányt  pótol  ez  a könyv.  Sokan, van-

nak  olyanok, akik  -beszélnek valamelyest ola-
szul,  de  nem  beszélnek  olaszosan.  Olaszul  
megbámulni  könnyű,  de  szépen  beszélni  ola-
szul,  elsajátítaná  а  nyelv  Tejtett  szépségeit,  
szinte  emberfeletti  feladat.  Ez  a  kitűnő  
gyüjemény  a  közkeletű  szólásoknak,  hason-
latoknak,  közmondásoknak  nem  szószerinti  
fordítását  adja, hanem  a  lényegét,  az  értel-
mét  ülteti  át  egytiik nyelvből  a  másik  nyelv  
szellemébe. Nem szolgai  fordítás, értelmetlen 
nyelvtani  iskoláskodás  tehát,  hanem  az  
élő  nyelv  ízes,  hiánytalan  megértetése.  
Többnyire  a  megfelelő  magyar  hasonlatot,  
vagy  közmondást  alkalmazza,  még  akkor  
is,  ha  az  a  szorosan  vett  nyelvtani  fordí-
tásnak  nem  felel  meg.  Az  olaszul  tanulók  
sok  gyönyörűséget  és  örömet  lelnek  majd  
ebben  a  könyvben.  

Kenyeres  Imre:  
REJTELMES  IRODALOM.  

Az  első  ikézbevevésre  is  meglepő  könyv.  
Címe,  mint  valami  izgalmas  kalandregény:  
bivja  föl  a  figyelmet  az  irodalom  titkaira.  
A  könyv  ábrákkal,  képekkel,  táblázatok-
kal  még  fokozni  látszik  az  ígért  rejtelme-
ket,  hogy  figyelmes  olvasása  után  egyre-
másra  pattanjanak  föl  a  titkokat  rejtő  aj-
tók:  az  irodalom  alapvető  kérdéseinek  új-
szemléletű  magyarázatához  jutunk  rajtok  
keresztül.  A  könyv  vezetésűvel  végigutaz-
zuk  az  irodalom  technikai,  műfaji  és  lelki  
állomásait,  az  irodalmi  élet  nagy  törvény-
szerűségei  Is  fölfénylenek  előttünk  s  együtt  
valljuk  a  könyv  célkitűzéseivel:  jobb  olva-
sók  leszünk  segítségével.  (Királyi  Magyar  
Egyetemi  Nyomda  kiadása.)  

JÖNNEK! 
(Wass Albert  könyve  Erdély  visszatéréséről)  

A  Banmgarten-díjas  kiváló  erdélyi  író-
nak  ez  a  könyve  a  legizgalmasabb  
beszámoló  Erdély  visszatérésének  nagy  
napjairól.  Azt  mondja  eJ  benne,  mit  
élt  át  a  visszatérés  tizennégy  napja  alatt,  
mennyi  szenvedés  és  öröm,  aggódás  és  új-
jongás  élt  a  lelkekben,  az  izgalmas  és  tör-
ténelmi  pillanatokban.  Nem  riport  ez  a  
könyv,  nem  is  beszámoló:  regénye  ez  a  ti-
zennégy  napnak,  lenyűgöző  képekben,  az  
élmény  elragadó  forróságával,  egy  kiváló  
író  megrázó  erejével.  (Révai-kiadás.)  

Passuth  László:  
NÁPOLYI  JOHANNA  

A  ragyogásokkal,  balsorsoikikal,  bűnökkel  
és  szerelmekkel  teli  XIV.  századba  visz  el  
bennünket  aa  »Esőisten  siratja  Mexikót«  
nagytehetségű  írójának  új, lebilincselően  ér-
dekes  könyve.  Megelevenedik  előttünk  Nagy  
Lajos  s  birodalmának  nagyhatalmi  köre,  a  
magyar  mult  dicső  saáaada  s  szemünk  előtt  
peregnek: le  a  nyugati  egyházszakadás  gyá-
szos pillanatai  is. Mindez  egy  ragyogó  szép-
ségű,  erényekben  s  vétkekben  bővelkedő,  
szerencsétlen  asszony  sorsán  keresztül,  ki-
nek  különös  élete  szinte  magától  kínalja  
regényességét  s  romantikáját  egy  gazdagon  
árnyalt,  nagykultúrájú  történelmi  regény-
hefc.  (Athenaeum  kiadása.)  

Szcntkutby  Miklós:  
ESZKORIÁL 

Minden  mai  irodalommal  szemben  ott  áll  
Stravinsky,  Bartók,  Honegger  és  az  egész  
mai  zene,  vagy  Chagall,  Chirico  és  a  töb-
biek  a  festészetben,  Corbusier  s vele  a  mo-
dern építészet, vagy  akár  Eisenstein,  Pudov-
kin  az ú j  filmtörekvésekkel.  Ezek  mind egy-
ségesen  új  szellemet,  egy  születő,  lelkében,  
formájában egyaránt új  művészetet, új  kort  
jetentenek.  De hol  van  mindez  az  irotílalom-
bant  Legjobb  íróink  is  valahol  -Beethoven,  
vagy  szerencsés  esetben  Wagner  korában  
járnak. Talán  Proust,  inkább Joyce  és bizto-
san  Szentkuthy,  ennyit  tudunk  mondani  az  
új  szellemről  az  irodalomból.  

Szent/knthy  új  könyve,  az  Eszkoriiál,  az  
Orpheus  című  sorozat  harmadik  kötete.  Az  
Eszkoriál,  mint  minden  Szentkuthy,  nem  el-
szigetelt  formájú  epika, vagy  líra,  nem  zárt  
filozófia  s  nem  történelem,  se  regény,  se  
reflexió-rendszer  egyedül,  —  mindezek  szi-
multán  áradata.  Maga  a  működő agy,  a  te-
remtő  intellektus,  szavakba  rögzítve.  Itt  a  
történelem  nem  mnlt  valóság,  az  igazság  
nem  érv,  a  forma  nem  megkötés,  a  fantázia  
nem  mesélő  hazugság,  mindez  elveszti  dog-
matikus  jelentőségét  és  egyetlen,  egybefog-
laló  realitásban  jelenik  meg:  a  gondblko-
dás  élő  valóságában.  Nincs még egy  író,  aki  
ennyit  tudna  kifejezni,  aki  ennyire  tökéle-
tesen  birtokában  lenne  a  nyelvnek  és  a  
primer  gondolkodásnak ilyen mélységeibe ha-
tolt  volna.  Szinte  nem  írva  vannak  ezek  a  
könyvek,  hanem élve,  trópus-gazdag  vegetá-
cióban  szerteágazva,  növekedve,  gáttalan  
energiájú  gondolkodás-tenyészetben,  mint  
ahogy  a  fák,  virágok  nőnek,  mint  ahogy  a  
tenger  árad. Az  intellektus  kötetlen,  szabad,  
ragyogó  tűzijátéka,  minden  dogmán  és  for-
mán,  igazságon  és  rentíszeren  felül,  a  gon-
dolat  születésének  élő  pillanatában  leírva.  

(Csemiczky) 
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A Z  ELŐZŐ  F O L Y T A T Á S O K  T A K T A L M A :  
Judit  és  Jávor  szeretik  egy-

mást.  Mégis  я  fiii lemondja  sí ran-
devúi  és  estély re  megy.  Judit  
viszont  barátnőivel  egy  lokálba.  
Jávor  másnap  felhívja  Juditot  
telefonon,  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.  Meg-
jelenik  a  lapokban  az  el jegy-
zési  hír.  Juditnál  jelentkezik  cgy  
régi  udvarlója:  Juries.  

(Tizenharmadik  folytatás.)  
Hát  mi  következhetek  még?  Egy  

újabb  Jávor  vagy  Juries.  Mert  ennyi  
esalódás  után  nem  tud  már  több  hitet  
vinni  a meginduló  barátságba,  kihunyt  
benne  a  temperamentum,  úrrá  lett  
rajta  a  sötetenlátás.  Kifosztották.  
Lassankint  loptak  ki  belőle  mosolyt,  
humort,  életerőmet,  bizalmat,  szerel-
met. 

Meg  kellene  szökni.  Egy  más  vi-
lágba  menekülni  Csakhogy  éppen  ez  
a  lehetetlen.  Akkor  hát  beletörődni  
a  vigasztalan  jövőbe:  szerelemnélküli  
élet-  lassú,  magános  öregedés.  

Szombaton  délben  egy  kicsit  meg-
bolondul  az  iroda.  Mindenki  weekend-
terveit  tárgyalja.  Az  urak  szemérmet-
len  túlzással  tesznek  célzásokat  rejté-
lyes  tündérnőkre,  tizenhatéves  démo-
nokra,  akikkel  vadevezni  vagy  kirán-
dulni  fognák.  A  hölgyek  részletesen  

„Csík-Rend"  egyedüli  készítője  
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ismertetik  új  kalapjukat,  esetleg  újra  
festett,  vagy  átalaiiutott  ruháikat,  me-
lyekkel  holnap  vegleg  meg  akarnak  
őrjíteni  egy  amúgy  is  halalosan  sze-
relmes  urat.  

J udíthan  homályos  nyugtalanságok  
rauegnek.  Talán  még  sem  volt  helyes  
lelujni  Juriesot.  Igaz,  jellemleleiiüi  
viselkedett,  a  jelentkezése  egyenesen  
sértő.  Először  átadta  Jávornak,  most  
pedig  újra  itt  van,  mintha  neki,  Bar-
lay  Juditnak  már  nem  is  lenne  bele-
szólása  a  tulajdon,  sorsába,  az  urak  
gy szerűen  csak  elhatározzák,  hogy  

'mikor  hagyják  faképnél  vagy  térnek  
hozzá  vissza  ismét  Önérzetes  lány  ezt  
nem  tűrheti.  

De  hát  éppen  ez  a  kérdés:  leitet  a  
hozzá  hasonló  szegény  lány  egyáltalá-
ban  önérzetes?  Meg  lehet  vonni  a  ha-
tárt  melyen  túl  gőgös,  visszautasító  
leitek?  Ne  felejtsük  kérem:  huszonhat  
éves! 

Hát  iinkább  a  vénlányság,  de  nem  
kér  többé, ilyenfajta  férfiakból!  Csak  
hallgatja  a  többi  lányt  és  megvetően  
mosolyog  magában.  Ismeri  a  szóban  
forgó  urakat  Értéktelen  hétvégi  falka.  
Nincs  közöttük  egy  sem,  aki  komoly  
férjjelölt  lehetne.  Szemtelenek,  zajo-
sak, cinikusak.  Még  csak  nem  is  hálá-
sak  a  lánynak,  akitől  mindent  ki-
zsarolnak,  hanem  gyötrik  szegényeket,  
boldogítják  őket,  üteg  vannak  győ-
ződve,  hogy  szellemesek.  Elképesztően,  
bő  nadrágot  hordanak,  a  kabátjukon  
hátul  spagni,  ez  úgy  látszik  a  nemzet-
közi,  pénztelen,  ingyen  szerelemre  be-
táblázott  ifjúság  egyenruhája.  

A  lányok  nagyon  jól  tudják,  hogy  
Juditnak  senkije  sincsen,  de  azért  go-
nosz  kis  kárörömmel  mindegyik  meg-
kérdezi  tőle:  te  mit  fogsz  csinálni?  
A  kollégák  közül  Berki  úr  eélzásokat  
tesz,  hogy  ő  hajlandó  lnnne  Judittal  
a  Zugligetbe  rándulni.  Berki  úr  a  vál-
lalat  legifélszegeb'b és  legszürkébb  gya-
kornoka,  aki  étidig  fel  sem.  mert  pil-
lantani  rá.  De  most  egyenrangúnak  
érzi  magát.  Neki  is  volt  valamilyen  
homályos,  rosszul  végződött  szerelmi  
ügye.  Sorstársak  lettek.  Judit  köszö-
nettel  visszautasítja  Berki  úr  meg-
hívását,  amit  a  többiek  őszintén  saj-
nálnak,  inert  remekül  lehetett  volna  
mulatni,  hogy  micsoda  pár  lett  volna  
a  sovány,  miindig  rosszul  öltözött,  alig  
százhatvankét  centiméter  magas  Berki  
és  a  százhetven  centiméter  magas,  
elegáns  Judit.  

Szonlbat délután  nem kell  az  irodába  
bemenni.  Délután  hat  óra  felé  Judit  
kisétált  a  Dunapartra.  Néha  egészen  
különös  érzések  rohanták  meg.  Az  a  
határozott  sejtése  támadt,  hogy  va-
lami  rendkívüli,  váratlan,  egész  életét  
megváltoztató  dolog  fog  történni  vele.  
Sorsdöntő  találkozás,  izgalmas  isme-
retség.  Az  einher  annyit  olvas  és  hall  
ilyen  véletlenekről.  Miért  volna  tehe-
tetlen,  hogy  az  ő  sorsába,  is  belenyúl  
végre egy  áldott  kéz  és egyszerre  meg-
aranyoz,  mosolyra  változtat  miident?  
A  korzó  tele  van  külföldiekkel.  Fér-
fiak  jönnek,  csinosak  és jól  öltözöttek.  
Valamennyien  olyan  frissen  vannak  
lebarnulva,  mintha  naponta  újra  má-

zoltatnák  magukat.  Persze  mindegyik  
mellett  ott  a  nő. Táblát  lehetne  a  mel-
lükre  akasztani:  megtelt!  Több  hölgy  
számára  nincsen  hely.  De  azért  majd-
nem  mindegyik  észreveszi  Juditot  és  
olyan  pillantással  méri  végig,  amely  
azt  mondja:  remek  nő!  

De  nem  történik  semmi. Az  emberek  
jönnek,  mennek,  hullámoznak,  de  nem  
válik  ki  a  sorukból  a  mesebeli  ki-
rályfi  és  nem  hajol  meg  előtte:  110  
csakhogy  megtaláltam,  drága  Hamu-
pipőke!  Magát  keresem  évek  óta  az  
egész  világon!  Micsoda  szerencse,  
hogy  éppen  itt,  a  pesti  Dunakorzón  
mosolyog  rám!  Szabad  meginvitálnom  
egy  pohár  pezsgőre?  Képzelheti,  meny-
nyire  megszomjaztam  a  hosszas  keres-
gélésben. 

Nyole  óra.  Egészen  besötétedett.  Ju-
dit  arra  gondol, hogy  ideje  hazamenm.  
A  furcsa  izgalom,  amely  fűtötte,  egé-
szen  elparázslott.  Most  nagyon  fáradt.  
Csodálkozik,  mennyire  ólmosak  a  lá-
bai,  pedig  egész  idő  alatt  egy  karos  
székben  ült.  Lassan  indul  a  liget  
fe lé . . . 

* 
Jávor  dr.  korrekt  vőlegény.  Udva-

rias,  kedves,  mindennel  meg  van  elé-
gedve,  tökéletesnek  tartja  Iluci  ele-
gánciáját,  nein  ideges,  még  egyszer  
sem  volt  nézeteltérés  közöttük.  Szegő  
mama  a  tapasztalt  asszonyok  biztos  
ösztönével  mondta  leányának:  ezt  az  
embert  beesüld  meg,  az  Isten  is  férj-
nek  teremtette!  A  mama  azt  értette  
ezalatt,  hogy  Jávor  ama  kényelmes,  
rövidlátó,  szelíd,  könnyen  hajlítható  
férfiak  közé  tartozik,  akik  mellett  a  
ravasz  feleség  azt  tehet,  amit  akar.  
Beadhatja  neki  a  iegátlátszóbb  ha-
zugságokat.  Szegő  mama  arra  gon-
dolt,  hogy  neki  hányszor  kellett  bo-
nyolult  meséken  törnie  a  fejét,  amíg  
ki  tudott  magyarázkodni  egy-egy  za-
varos  ügyben  férje  előtt.  Ilucinak  
nem  lesz  erre  szüksége.  Jávor  angya-
lian  naiv  ember,  tudóstípus,  a  legideá-
lisabb  férj,  aki  nem  avatkozik  sem-
mibe,  akinek  fogalma  sincsen  háztar-
tásról  és  még  kevésbé  női  ruhaszám-
IákróL 

Jávor  —  ezt,  sajnos,  nem  lehet  szé-
pítenüuk  —  már  tökéletesen  megfe-
ledkezett  Juditról.  Ö  mindent  a  vilá-
gon  komolyan  vett.  A  vőlegénységet  
is.  Annakidején  egy  kicsit  kavargott  
benne,  hogy  Judit  olyan  kemény  sza-
vakat  mondott  neki  a  telefonba,  de  
túltette  magát  az  ügyön.  Elvégre  a  
házasság  bizonyos  áldozatokkal  és  
kockázatokkal  jár,  ilyen  volt  az  Ju-
dittól  való  szakítása  is.  Jávor  tisztá-
ban  volt  azzal,  hogy  Judit  különb  Bu-
cinál,  de  Judit  az  élet  költészetét  je-
lenti,  az  érzések  fényűzését,  amelyet  
egy  jövőjével  tördő  szerény,  fix-
állású  tudós  nem engedhet  meg  magá-
nak. 

Jávor  egyébként  a  napokban  állan-
dó  könnyű  szédületben,  kellemes  iz-
galomban  élt.  Egy  sereg  új  emberrel  
ismerkedett  meg.  A  Szegő-család  elő-
kelő  rokonaival  és  barátaival,  gyáro-
sokkal,  villatulajdonosokkal,  részvény-
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K E V E S E N  T U D N A K  
társasági  igazgatókkal,  akik  mind  
letegeztek,  az  autóikon  kocsiztatták  és  
Jávor  úgy  érezte,  hogy  ő  is  beérke-
zett,  a  társadalom  irigyelt,  előkelő  
tagja  lett.  

lluci  kifogástalanul  alakította  a sze-
relmes  menyasszonyt,  különösen,  lia  
barátnői  is  jelen  voltak.  Akkor  direkt  
pukkasztásra  ment  a  dolog.  Gügyö-
gött.  beeeszavakat  mondott  és  szét-
borzolta  Jávor  frizuráját.  

Szegő  mama  és  Szegő  papa  közben  
hosszas  magányos  vitákat  folytattak  
a  hozomány  felől,  melyeknek  kínos  és  
rendkívül  nagy  izgalommal  tárgyalt  
részleteiről  egyelőre  még  nem  lehetett  
semmit  sem  tudni.  Végül  is  Szegő  
mama  kijelentette,  liogy  az  esküvő  
napját  sürgősen  ki  kell  tűzni,  б  már  
nem  bírja  idegekkel  a  hosszú  eljegy-
zéssel  járó  izgalmakat.  

A  Szegő-lakás  varrónőkkel  és  szál-
lítókkal  népesedett  be,  minden  moz-
gott,  sistergett,  forrongott,  Jávor  va-
lósággal  meghatódott,  hogy  micsoda  
felfordulás  van  miatta.  Minden  körü-
lötte  és  lluci  körül  forog,  az  egész  
élet  valami  különös  ünnepi  szint  és  
hangulatot  nyert,  a  levegő  tele  volt  
feszült  várakozással.  Ekkor  történt,  
hogy  Szegő  papa  egyik  este,  két  nap-
pal  az  esküvő  előtt,  vacsora  ntán  azt  
mondta  Jávornak:  

—  Fiam.  gyere  az  én  szobámba,  a  
feketét  ott  isszuk  meg,  szeretnék  ve-
led  négyszem  között  megbeszélni  
egyet-mást! 

Jávor  elpirult,  a  szíve  hevesebben  
vert,  tudta,  hogy  ez  a  nagy  pillanat,  
melyre  már  régóta  várt,  amikor  az  
anyagiakat  fogják  tisztázni.  Unci  
kedves  és  naiv  duzzogással  simult  
hozza. 

—  De  ne  sokáig  maradj  a  papánál!  
Megcsókolta  Jávort  és  kisbabásan  

intett  ntána:  pápá!  
Amikor  az  úriszoba  ajtaja  beesu-

kodott.  mögöttük.  Szegő  mama  mélyet  
fohászkodott:  csak  ezen  legyünk  már  
túl  szerencsésen!  

Ilnci  gyanakodva  nézett  anyjára:  
—  Valami  baj  van?  
—  Istenem,  te  nem  tudod,  mennyit  

harcolok  hetek  óta  apával...  A  dol-
gok  sohasem  mennek  olyan  simán,  
mint  ahogyan  az  ember  szeretné...  
De  csak  bízzál  apuban.  Hiszen  tudod,  
hogy  mennyire  szeret!  Minden  rend-
ben  lesz.  És  Laei  annyira  szerelmes  
beléd... 

—  Szóval  nem  adjátok  ki  a  hozo-
mányomat?!  —  kiáltotta  magánkívül  
lluci. 

Szegő  mama  ijedten  tapasztotta  te-
nyeret  lánya  szájára.  

—  Megőrültél?  Mit  kiabálsz?  Csak  
bízzad  a  papára!  

* 
Szegő  széles  mozdulattal  mutatott  

az  egyik  kényelmes  klnbfotelre:  
—  Foglalj  helyet,  Lacikám  és  

gyújts  rá!  
Jávor  csupa  feszült  várakozás  volt.  

Tudta,  hogy  most  dől  el  sorsa.  Máris  

ló  és olcsó 
a Darmol. Beváltja, amitigér. 
I Nincs vele bajlódás,teafózés, 
'rossz  íz .-  Jóizü  hashajtó a 
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hálát  érzett  Szegővel  szemben,  aki  
annyira  tapintatos,  hogy  maga  hozza  
szóba  az  anyagi  dolgokat.  Őszintén  
szólva  Jávor  már  napok  óta  gyötrő-
dött,  hogyan  lehetne  megpendíteni  a  
hozomány  kérdését,  de  sehogysem  
tudta  legyőzni  úri  szemérmét.  Nem  
finom  és  elegáns  dolog  pénzkérdést  
keverni  szerelmi  ügyekbe  és  Hucival  
való  házassága  kifelé  már  teljesen  
úgy  volt  maszkírozva,  mint  egy  sza-
bályszerű  szerelem  heppy  endje.  

—  Hát  fiam,  —  kezdte  kedves  mo-
sollyal  Szegő  —  ideje,  hogy  az  anya-
giakról  is  beszéljünk,  mert  bármilyen  
szép  is  a  szerelem,  abból  mégsem  le-
het  megélni.  Már  pedig  én  a  kislányo-
mat. úgy  neveltem,  hogy  mindig  min-
dene  meglegyen  és  azt  akarom,  hogy  
ezentúl  is  így  legyen.  Én  nagyobb  
hozományt  szántam  Ilueinak,  várható  
örökségén  kívül,  mert  hiszen  tudod,  
hogy  ha  én  és  feleségem  meghalunk,  
úgy  ez  a  ház  is  az  övé  lesz.  

Szegő  úr  úgy  nézett  ki.  mint  egy  
atléta,  aki  legalább  húsz  évvel  fogja  
túlélni  vejét.  Szegőn érői  ne  is  beszél-
jünk.  Kóla  még  Szegőnek  is  az  volt  a  
véleménye,  hogy  vagy  agyonütik,  
vagy  ebben  a  földi  életben  nem  lehet  
megszabadulni  tőle.  Jávor  távoli  uno-
kákra  gondolt.  Talán  azok  fogják  va-
lamikor  örökölni  a  Szegő-palotát.  

—  Nézd  Laeikám,  — folytatta  Szegő  
—  én  a  tiszta,  világos  ügyeket  szere-
tem.  Mondd  meg  te  magad,  mennyi  
pénzre  lenne  szükséged?  

Szegő  a  minden  hájjal  megkent  üz-
letemberek  csalhatatlan  logikájával  
dolgozott.  Tudta,  hogy  pénzügyekben  
naiv,  gátlásokkal  telített,  szemérmes  
úriemberrel  van  dolga,  aki  minden-
esetre  kevesebbet  fog  mondani,  mint  
amennyit  neki  kellene  felajánlania  a  
tárgyalást  megelőző  szédítések  után.  

Jávor  csakugyan  csak  dadogni  tu-
dott,  olyan  zavarban  volt.  

—  Kérlek,  én  úgy  gondoltam,  bogy  
házasságkötésiink  után  azonnal  kilé-
pek  a  cégtől  és  önállósítom  magam.  
Az  üzem  teljes  berendezéséhez  és  fo-
lyamatbatételéhez  egyelőre  negyven-
ötvenezer  pengő  kellene.  

Szegő  megértően  bólintott.  
— Magam  is  körülbelül  ennyire gon-

doltam.  Előre  az  ilyesmit  természete-
sen  nem  lehet  fillérre  kiszámítani.  Én  
mindenesetre  legalább  hatvanezerre  
számítok.  Nagyon  helyeslem, hogy  ön-
állósítani  akarod  magad.  De  ezt  
semmiesetre  se  tedd  most.  Nagyon jól 
tudod,  hogy  milyen  zavarosak  a piaci 
viszonyok.  A  nyersanyagbeszerzés  
egyre  nehezebb.  Hallom,  éppen  a  te  
szakmádban  új  vám-  és adótételek  ké-
szülnek.  Legalább  félévet  kell  vár-
nod,  amíg  a  helyzet  tisztul  és  nyu-
godtan  lehet  kalkulálni.  Ma  még  azok  
is  leépítenek,  akiknek  évtizedek  óta  
fennálló  vállalataink  vannak.  De  hi-
szen  mindezt  te  nagyon  jól  tudod,  bi-
zonyára  a  ti  cégeteknek  is  megvan-
nak  a bajai- Fél  év  múlva  esetleg  har-
minc-negyven  százalékkal  olcsóbban  
tudsz  'berendezkedni,  mint  ma.  |>e  
hát  miért  is  sietnél?  Hiszen  az  ég-
világon  semmire  sem  lesz  gondod.  Az  
első  emeleten  készen  vár  a  kétszobás,  
kompletten  bebútorozott  lakás,  ház-
bért  természetesen  nem  kell  fizetned.  
Az  egész  fizetésed  tehát  megmaradna  
zsebpénznek.  Ilueinak  annyi  ruhája  
van,  hogy  egy  évig  semmit  sem  kell  
csináltatnod.  Mi  az  ördögnek  vennél  
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gondot  a  válladra,  mikor  úgy  élhetsz,  
mint  hal  a  vízben.  Kosztra  sem  kell  
költened,  hiszen  itt  laktok  és  termé-
szetesen  állandó  vendégeim  vagytok  
akár  ebédre,  akár  vacsorára.  Ezt  már  
a  feleségem  nem  is  engedné  máskép-
pen . . .  &  félév  múlva  újra  beszélünk  
az  önállósításodról.  Remélem,  bízol  
bennem,  nem  kívánod  a  hatvanezer  
pengő  letétbehelyezését,  hiszen  itt  van  
a  haz,  amely  mától  kezdve  természe-
tesen  a  tied  is!  

(Folytatjuk.) 

1 ш М  Maurois : 
tó*  VESZTETTE  E b  A  HABOHÜT  

FRANCIAOBSZAO. 
Alié  vas  kérdés,  amelyik  oty  lázasan  izgatná  

a  mai  közönséget,  mint  az  a  probléma,  hogyan  
omolhatott  össze  szinte  egyetlen  roppanással  a  
hatalmas  francia  birodalom.  Pontos,  megnyugtató  
és  minden  részletre  kiterjedő  magyarázattal  erre  
egyedül  csak  olyan  kivételes  tehetségű  íré  és  
goodolkodé  válaszolhat,  aki  maga  is  részese  voit  
a  tragédiának;  közvetlen  közelről  vett  részt  benne  
és  személyes  barátság  főzte  a  dráma  szereplői-
hez.  Ilyen  iré  csak  egy  vau  a  világon:  André  
Maurois,  a  legtárgyilagosabh  és  legműveltebb  
tollforgató,  aki  mint  az  angol  vezérkarhoz  beosz-
tott  megfigyelő  vett  részt  a  német-francia  hábo-
rúban,  de  már  megelőzően  is  állandó  össxekötte-
tésl  tartott  azokkal  a  nagy  potitfknsokkal  és  ka-
tonákkal,  akik  a  két  nemzet  sorsát  intézték.  
Maurois  könyvének  minden  sora  hiteles  és  izgal-
mas  szenzáció,  a  memoárirodalom  valóságos  re-
meke,  mely  most  jelent  meg  magyarul  Balla  
Ernő  kitűnő  fordításában.  André  Manrais  minden  
titkot  leleplező  könyve,  mely  nálunk  is  a  legna-
gyobb  sikert  aratta,  korszerű  kiállításban  kap-
ható  minden  könyvkereskedésben,  ára  főzve  
P  2.SB.  
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Fónay  Márta,  
a  nagyváradi  színház  

tehetséges,  fiatal  
sznbrettprimadonnája 

Demiany  Éva  
nagysikerű  előadóes-
tet  tartott  Ady ,  Ba-
bits,  Kosztolányi,  Jó-
zsef  Atti la  verseibe!  

(Angela  lrtv.)  

Fekete  Sári  énekesnő,  
aki  legntóbb  Svájcban  

szerepelt.  Szófiába  
kapott  szerződést  

Horváth  József,  
a  fiatal  énekes  nagy  
sikerrel  lépett  fel  a  

rádióban 

Kováes  János  II.,  
az  19M-es  figetőévad  

hajtó-samplonja 
(Halmi  (elv.)  

Kis  Kata  
táncbetéttel  szerepet  
az  egyik  forgatásra  

kerülő  filmben  
(Forrni  (elv.)  

Máray  Ede,  
a  Galetta-társnlat  ve-
zető  színésze,  a  »Fe-
leségi  zalaegerszegi  

bemutatóján 

Milotay  Gizella,  
a  zalaegerszegi  »Fe-
leségi  primadonnája  

(Menyhért  feiv.)  

Mera  Lili,  
a  magyarszármazású  
táncosnő  külföldi  útja  
után  a  Zeneakadémián  

lépett  fel  
»  (Forral  leiv.)  

Chappy, 
a  Moniin  Ronge  kar-

nagya  és  Chappy  
Baba  jazz-koneertet  

ad  február  9-én  a  
Zeneakadémián 

Szinte  példa,  nélkül  áll  az  a  siker,  amely  
hat  hétig  tartó  Óriás-keresztrejtvény pályá-
zatunkat  kísérte.  A  kitűzött  időpontig  nem  
kevesebb,  mint  89i<)  megfejtést  tartalmazó  
levél  érkezett  be  szerkesztőségünkbe!  Egész  
külön  apparátust  kellett  beállítanunk  a  le-
velek  szortírozására  és  annak  figyelmes  
megállapítására,  hogy  a  beküldött  megfej -
tések  helyesek-e.  A  beküldött  megfejtések  
között  8311  teljesen  hibátlannak  bizonyult:  
ezek  között  kellett  pártatlan  módszerrel,  
sorsolás  útján  a  nyerteseket  kiválasztani.  
Ennek  megejtése  után  az  eredmény  a  kö-
vetkezőképpen  alakult:  

P É N Z J U T A L M A T  K A P T A K  
I N  pengőt:  

N a y  Zsuzsa  V I I .  gimn.  tanuló,  Bndapest,  
II.,  Margit-rakpart  25/a.  

ötven  pengőt:  
Keresztes  Ferencné,  Bp.,  Sirály-n.  13.  

Egyenként  25  pengőt:  
Horváth  Babus,  Szekszárd,  Báthory-n.  6.  
Kerek  György,  Makó,  Toldi-u.  4.  
Somogyi  Pál,  Érsekújvár,  Komárom-u.  18.  
0:cv.  Schlangel  Mártouné,  Budapest,  Ame-

íikai-út  57.  
Dobó  Katalin,  Váe,  Szentháromság-tér  6.  
Erődy  Endre,  Budapest,  Thököly-út  81.  

H A R I S N Y A U T A L V Ä N Y T  :  
(Zobel  Ferenc,  Teréz-körút  34  céghez)  

Falus  Istvánné,  Bp.,  Teréz-körút  20.;  Rákóczi  
Teréz,  Bp.,  Buday  Lajos-u.  9.;  Láng  Andorné,  
Bp.,  Budakeszi-út  16/a;  Justh  Mária,  Bp.,  Francia-
út  59.;  Bodrogi  Annie,  Bp.,  Fehérhajá-u.  a—10.;  
Bulther  Irén,  Bp.,  Szent  István-park  19.;  Perédy  
Lászlóné,  Bp.,  Zsigmond  király-út  24.;  dr.  Clander  
Ottóné,  Bp.,  Tárogaió-út  55.;  özv.  Jármay  Gyu-
la  né,  Bp.,  Olasz-fasor  25.;  Zsoldos  Benőné,  Bp.,  
Mester-u.  11.  

I I  P E N G Ő S  
Z Ö R G Ö - K E L E N G Y E U T A L V A N Y T : 

Eggtuh  Lajos,  Bp.,  Akácfa-u.  10.;  Hajós  László,  
Bp.,  Mosonyi-n.  5.;  Steiner  Borcsa,  Bp.,  Háth  
György-u.  50.;  Kürthy  Istvánné,  Bp.,  Olasz-fasor  
43/b.  ;  Havas  Magda,  Bp.,  Garas-u.  40.;  dr.  Dobay  
Aurélné,  Bp.,  Benczur-u.  42.;  dr.  Boros  István,  
Bp.,  Andrássy-út  41.;  Kürthy  Péter,  Bp.,  Mester-
utca  22.  

11  P E N G Ő S  
N Ő I  F O D R Á S Z U T A L V Á N Y T :  

(Grosz  fodrászhoz,  Kossuth  Lajos-utca  15)  
Br.  Dcbokay  Zoltánné,  Bp.,  Mária-tér  2.;  Tymá-

ner  Tivadarné,  Bp.,  Erzsébet-körút  20.;  Gyöngyösi  
Henrikné,  Bp.,  Felsoerdosor^u.  16/18.;  Márki  Zay  
Margit,  Bp.,  Személynök-u.  3.;  Vadas  Arpádné,  
Bp.,  Erzsébet-körül  23.;  Heinrich  Irma,  Bp.,  Tass  
Vezér-u.  20.;  Lajta  Alice,  Bp.,  Haris  Bazár  3.;  
Szálkai  Lászlóné  Bp.,  Tátra-u.  33.;  Székely  Beáta,  
Bp.,  Kaplony-u.  7.;  Szederkényi  Kató,  Bp.,  Eöt-
vös-u.  8.  

K Ö L N I V I Z E T : 
Baranyay  Erzsébet,  Érd,  Király-telep;  S.  Nagy  

Margit,  Kolozsvár,  Kossuth  Lajos-n.  37.;  gról  
Szapáry  Zsuzsanna,  Alberti-Irsa  ;  Bogoly  Erzsébet,  
Kassa,  Európa-szállá;  Sz.  Krémer  Böske  Szeged,  
Színház;  vitáz  Szenfirmay  Tihorné,  Baja,  Űi.  
Batthyány-u.  28.  

A Q U A - V E L V A T : 
Károlyi  Gábor,  Bp.,  Angyal-u.  12.;  Kövesdy Boér  

Viktor  Székesfehérvár,  Basa-u.  1.;  vitéz  Korpo-
nay  József,  Szombathely,  Király-u.  10.;  Molnár  
Eladre,  Pécs,  Vörösmarty-u.  4.;  Károlyi  János,  
Celldömölk,  Színház;  Kertász  Bezsö,  Sopron,  Szín-
ház;  Kuszák  László,  Bp.,  Sziv-u.  6.;  Tusa  Gábor,  
Bp.,  Ludovika  Akadémia,  II.  század;  B.  Takács  

Edit,  Komárom,  Akácfa-u.  7.;  Bánlaky  György,  
Bp.,  KI.  helyőrségi  kórház.  

Ö T P E N G Ö S  V Á S Á R L Á S I  U T A L V Á N Y T  
B Á R M I L Y E N  D R O G É R I A C I K K E K R E :  
(Markovits-drogériába,  Andrássy-út  79)  

Weisz  Teri,  Bp.,  Paulay  Ede-u.  35.;  Kolben Teri, 
Bp.,  Honvéd-u.  38.;  Virágh  Ilona,  Bp.,  Mérleg-u.  
з.;  özv.  Kémendy  Jenöné.  Bp.,  Thököly-út  69.;  
Szűcs  Pálné,  Bp.,  Semmelweis-u.  2.;  Richter  Má-
ria,  Bp.,  Végvár-u.  4.;  Jablankay  Edit,  Árpádföld;  
özv.  Vargha  Jánosné,  Bp.,  Kossuth  Lajos-tér  1/3.:  
Vargha  Zsóka,  Bp.,  Vácí-u.  65.;  Dénes  Józsefné,  
Bp.,  Nyúl-u.  24.;  gróf  Lázár  Miklösné,  Bp.,  Horthy  
Miklés-út  10.;  Vig  Vilmos,  Bp.,  Wesselényi-a.  24.;  
László  Sándor,  Bp.,  MAV-telep,  89/3*.;  Sabihe  
Khauum  Sharif,  Bp.  Csörsz-n.  51.;  Mázos  Endre,  
Bp.,  Vilma  királynő-ét  HL;  Doprier  Gabriella,  
Bp.,  Csengery-u.  10.;  Schön  Elemér,  Deák  Ferenc-
n.  2.;  dr.  Boáz  Istvánná,  Bp.,  Péter-o.  3.  

K Ö N Y V J U T A L M A T  :  
Bertovszky  Lajosné,  Szabadbattyán;  Stark  Jenö-

né,  Sopron,  Hacker-téglagyár;  Fekete  Imréné,  
Magyaróvár.  Horthy-otca  22.;  dr.  Bodáky  Ferenc-
né,  Beregszász,  Kórház;  Klein  Erzsébet,  Debrecen,  
Szent  Anna-o.  5.;  dr.  Andorffy  István,  Losonc,  
Erzsébet-n.  4.;  dr.  Cseh  Imre,  Makó,  Liget-u.  9.;  
Köteles  Lajosné,  Győr,  Szentháromság  közkór'-áz;  
files  Gyula,  Győr,  Csokonay-u.  12.;  Schachinger  
Imre,  Sopron,  Tégla-utca  7.;  Svéda  Irén,  Egor,  
Jankovich  Dozsö-u.  21.;  Varga  Tibor,  Galánta,  
Fö-u.  7СЭ.;  dr.  Nenwalder  László,  Miskolc;  Ka-
zinczy-u.  6.;  Szepossy  Mária,  Kassa,  Szent  Imre-
и.  26;  dr.  Bálint  Miklós,  Kornádi,  Bihar  megye;  
Nagy  János.  Hajmáskér,  Bem  tiszti  tani.;  Tele-
kes  Vera,  Miskolc,  Széchenyi-ntca  6.;  Balázs  Dal-
ma,  Sárospatak;  K.  Szabó  Ida,  Kaposvár,  Tallián-
u.  27.;  özv.  Szűcs  Imréné.  Kunszentmárton,  Má-
tyás  király-u,  1260.;  Wimmer  Jenöné,  Nagya-ág,  
Széchenyi-tér  3.;  dr.  Varga  Lászlóné,  Szeged,  
Aradí-u.  2.;  György  Gyuláné.  Bp.,  Hákóczi-út  11.;  
dr.  Szent-Ivány  Gábor,  Bp.,  Böszörményi-út  2.;  
Fastinszky  József,  Bp.,  Thököly-út  168.;  Duskó  
György,  Bp.,  Nürnberg-ó.  29.;  özv.  Germán  Isi-
vénné.  Pécs,  Mátyás  Flórián-n.  17.;  dr.  Kovács  
Tiborné,  Miskolc,  Lévay  József-n.  40.;  Pozsár  
Istvánná,  Bp.,  Stefánia-út  29/B.;  dr.  Balla  Vilmos-
né,  Nagyvárad,  Széchenyi-tér  1.;  Braun  Ilona,  
Nagykáta;  Kása  Zsuzsa,  üjszász,  Serfőzö-borbély-
nztet;  Garay  Gézáné,  Abony,  Badák-ntca  L ;  Ba-
lázsy  Melinda,  Kassa,  Mátyás  király-út  11.;  Virág  
Sárika,  Losonc,  Horthy  Miklós-tér  26.  Fehér  Irén,  
Eger,  Kállai  Z.-utca  9.;  Guttmann  Zsigmond,  Szó-
kelyudvarhely,  Bethlen-u.  19.;  László  Márta,  Ke-
repes,  Fö-u.  97.;  dr.  Schreiber  Miklósné,  Békés-
csaba;  Démán  Judit,  Bp.,  Karthnusi-út  22.;  Bagdy  
Éva,  Debrecen,  Hothermero-u.  52.;  dr.  Sassy  Nagy  
Elemérné,  Miskolc,  Jókai-u.  11.;  Szanyi  István,  
Szeged,  M.  kir.  Mezőgazdasági  Vegykisérleti  Ál-
lomás;  Lakatos  Józsefné,  Bp.,  Német-u.  45.;  Vö-
rös  Margit,  Bp.,  Péterffy  Sándor-u.  15.;  Sugár  
Rózsa,  Bp.,  Izabeilla-u.  29.;  Búkor  Árpád,  Bp.,  
Olasz-fasor  43.;  Dcrmándl  Dormándy  Gézáné,  Bp.,  
Gébics-u.  9.;  Kovács  István,  Bp.,  Dankó-n.  18.;  
Pánczél  György,  Bp.,  Pannonia-u.  10.;  Lakner  
Noémi,  Bp.,  Liszt  Ferenc-tér  10.;  Barialis  János-
né,  Mátyásföld,  Pappváry  Elemérné-u.  6.;  Pataky  
János  Vilmos.  Rákospalota,  Horváth  Mihály-u.  2.;  
Füredi  Magda,  Bp.,  Váci-út  75.;  Papp  Lidia,  Bp.,  
Csáky-u.  Í3.;  dr.  Sándor  Istvánné,  Djpest,  Nyár-
u.  97.;  Erhard  Jenöné,  Kispest,  Atlila-u.  29.;  dr.  
Kruppayi  Gyula,  Budafok,  Kossuth  Lajos-n.  35.;  
Marosjáraj  Rosnyay  József,  Marosvásárhely,  Te-
leki-u.  150.;  dr.  Bársony  Vilmosné,  Nagyvárad,  
Zimanóczy-u.  14.;  Zaharovits  Irén,  Kolozsvár,  Kos-
suth  Lajos-n.  22.;  Dávid  Zsuzsi,  Szatmárnémeti,  
Horthy  Miklós-tér  12/a.;  Aczél  László,  Máramaros-
sziget,  Liceum-u.  47.;  Makóy  Béla,  Beszterce,  
Horthy  Miklés-n.  40.;  Vajda  Lili,  Szatmárnémeti,  
Csoloonai-n.  18.;  dr.  Erdős  Mátyás,  Csákibot-gó;  
Csétlay  Ferenc,  Szarvas;  Spielmaru  Éva,  Komá-
rom,  Kossuth  Lajos-tér  48.;  dr.  Tenslinger  József,  
Paks;  Fóris  Alice,  Balatonújhely;  dr.  Juhász  Jó-
zsefné,  Miskolc,  Katalin-u.  13.  

A  vidéki  jutalmazottaknak  postán  
kűldjűki  el  a  jutalmakat,  a  budapestiek  
pedig  szombat  kivételével  bármely  napon  
d.  o.  10—13 óra  között  vehetik át jutalom-
tárgyaikat  a  kiadóhivatalunkban  (Buda-
pest,  VI.,  Andrássy-út  45. П .  em.|  

Tekintettel  a  pályázat  óriási  arányú  
sikerére,  elhatároztuk,  hogy  újabb  és  még  
nagyobb  keresztrejtvény-pályázatot  indí-
tunk.  A  »Regénytár«  címet  viselő,  tíz  
hétig  tartó  új  keresztrejtvény-pályázat  

már  a  jövő  héten  megkezdődik,  ötszáz  
pengő  készpénzt  és  ötszáz  pengő  jutalom-
tárgyat  osztunk  ki  a  nyertesek  között!  
Még  egy  kellemes  újítása  lesz  az  új  pá-
lyázatnak:  nem  kell  majd  olyan  terje-
delmes  levélben  közölni  a  megfejtéseket,  
mint  legutóbb,  hanem  egyetlen  szót  kell  
csak  beküldeni.  Az  egyes  rejtvények  meg-
fejtéséből  elegendő  ugyanis  egyetlen  be-
tűt  tudni  s  a  tíz  rejtvényből  adódó  tíz  
betű  alkotja  majd  a  bűvös  szót,  amely-
lyel  nyerni  lehet.  

A  nök irigylik, a férfiak  csodálják,  tia  bundáját,  ezüst-  és  kékrókáját  
-  —  -  —  -  . . .  n  * —  A  — B u n d a - c s e r e  RobicsekZoltán szücstál  szorzibe! . Ä Ä WÄNIo lcsó i « " ) 
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Szerkesztőséé;!  fogadóéra  minden  nap  délben  
1  és г  éra  kőzött.  

Л  főszerkesztő  fogadóórája:  csütörtökön  és  pén-
teken  1 és z éra  között.  

Kéziratot,  tényképet,  rajzot  nem adunk  vissza és 
nem  őrzünk  meg. Csak  géppel  irt Írásokra  vála-
szolunk. 

* 
Capri.  Legújabb,  nagyon  kedves  levelét  meg»  

kaptam.  Hálásan  köszönöm.  Kérem  közölni, m i -
lyen  nér re  vdlaszotjnk:  P  r. — Rva.  Feltűnően  
jó  a  r i tmnsirzéke.  Nem  különleges  írások,  már  
témájúkban  sem, de  formája  és nemesre  esiszolt,  
közvetlen  hangja  — l ia további  fejlődéssel  páro-
sul  — biztató  ki látásokkal  kecsegtet.  Hogy  érde-
mes-e?  Tanolni  mindenesetre  igent  —  D- György, 
Brd.  Sajnos,  kezdetlegesek.  Talán  még  a  »Nem  

Oshori gyorsiiashojíó 
az Igmándi  hcserOviz  vagy  az  enyém«  cimöből  csi l lámlik  valamilyen  

stil izálásra  valló  készség  de az is  messze van 
még  a  közölhetőség  határától.  Egyébként köz-
lésre  szánt  kéziratot  a  papírnak  csak  az  egyik  
oldatára  szokás  Írni.  Sajnáljuk . . .  —  Péreghy  
Z.  Hosszadalmas,  elnyújtott  Írás.  — Z . X. Ver-
sei  egyelőre  i f júsági  lapba  valók.  —  J.  Géza:  
Nem  azonos.  — Gy.  István.  Igazságtalan,  kedves  
Oy.  1., ami  nem jó, az»  nem  lehet  közölni. — 

C0PÖFESTÉS ggg 
Belvárosi  Cipőkellék  ПГ„  Keakemétl-rtM 3. 

A T Z E R  ATTALA  
bírósági  szakérte,  szűcsmesternét  

csak  Vlnp Ó - u t c a 3 6 

HASZNÁLT BUTOR 
MÁRIA-U.  48. Részletre  is. Hálók  150-151. lele-
hálók  240-től,  tuzuskivitelben  300-tól.  Használt  
ebédlök  gyönyörű  fazónokban  170-től,  tuzus-
kivitelben  300-tól.  Használt  kombinált  berende-
zések  265, komplett,  új kombinált  315-től. Hasz-
nált konyhák. Használt berendezéseket veszünk. 

BÚTOR MAGAZIN 
FILM 

S Z Í N H Á Z 
IRODALOM 

Képes-művészeti  hetilap.  Megfeienik  minden  pénteken  
Szerkeszti :  EGYED  ZOLTÁN  

Felelős  szerkesztő  és kiadó : Or  MOHAROS  LAJOS  
Kiadja a „Ftim-Szinház-lrodaiom" Kft. 

Szerkasztőség  és kiadöbivatal:  VI., Andrássy-nt 45 
Postatakarékpénztári  csekkszámla : 22822 

T E L E F O N :  2 2 5 - 8 6 2  
Fiák kiadóhivatal:  Teréz-kőrút  2. Telefon:  22-01-62  
Egyes  szám  ára  Magyarországon  40 f i l lér ,  Német-
országban  4ö plennig,  Franciaországban  5  t rank,  
Olaszországban  2.50 l i ra.  Jugoszláviában  4  dinár,  
Szlovákiában  4.5 Ks.  Romániában  I» lei,  Ameri -
kában  20 crnt.  Előfizetés  Magyarországon  egész  
évre  16.50,  félévre  ».50,  negyedévre  4  pengő 50 
f i l lé r ,  Jngoszláviában  45 dir.ár,  Szlovákiában  50 
Ks,  Romániában  1»0 lei,  Olaszországban  .70  l i ra,  
Angl iában  «  shi l l ing.  Németországban  5  arany-
márka,  Franciaországban  60 f rank,  Amerikában  

2  dollár.  
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 adunk  vissza.  

TANGÓHARMONIKA-
á r j e g y z é k  i n g y e n  ember Я B U D A P E S T 

RÁKOCZI-UT 60 

KERESZTREJTVÉNY 
B e k ü l d e n d ő :  v í z s z -  3 - 4 , 4 8 é s  f ü g g .  5 ,  9  

Regényeit  а  levélben  vázolt  okok  miatt  
nem  közö.hetjtik.  Л  hordáinak  a  kéziratokat  is, 
regényeket  is  bármely  nap  átadjuk.  — Нет f ő 
zölhetö  versek:  Elnyomott  magyarokhoz.  Álmom-
ban;  Remény;  Falevelek.  Mindig  rád  gondolok;  
Ha  majd  az  ablakod  alatt  t i tokban . . .,  Boldog  
vagyok,  ha ott vagyok.  Az  i f jabb;  Álom,  De  sze-
r e t n é k . . . ;  Egyek  voltunk,  Nem  mondok  Je, Sok 
a  szerelem,  Miyo.  

Bundái 
VÍZSZINTES 

1.  Sütnek  benne  
5. Folyamatban  lévő  

í t .  Pici  
14. Glesit 
15. Hódoló 
18. Egressy,  a zeneszerző, 

keresztneve 
17. Klasszikus  nyelv  
13. Kacat,  calat  
20. Takarít 
21. Egy  népballada  en-

nek  építését  meséli el 
23. Takargatja,  titkolja  
26. Leány-  és  bogárnév  

(tehát e hffigynek jog-
erős  e  megszólítás:  
Bogaram!) 

27. Szűrte  automatikus  
(egy  mozdulat  pél-
dául) 

26. Zilahy  Irén  nëvjefe  
30- Növénynevek  melleit  

Cassini  gróf,  francia  
botanikus  nevének rö-
vidítése 

32. Mezei  virág  
34.  Móricz  Zsigmond  re-

génye 
36. Kiégés  — mással-

hangzói 

за  A  
mellékfolyója 

42. Szeptember  eleje  
43. Már  kezdi  sejteni!  
44.  Cbateaubriand-re-

gény 
47. Bodai  Utazási  Iroda  
46. Reggeli  köszöntés  
52. Nagyüzem 
53.  Aranysúly  —  angolul  

( . . . .  uncia)  
54. Jóság  —  magán-

hangzói 
56. Ipbigenia  vett itt 
57. Ékszerbe  rajzol  betű-

ket 
59-  Embert  ölt!  
61. Gyári  étkezőhely tu-

lajdonosa 
63. Másolat 
61. Mindkettő — 

tnl 
66.  Bárány — 
66. Vén 
63. Történeti  regényíró  
73. Műtőben  található  
71. В. K. G. 
72.  Okos!  
73. Adófizető 

FÜGGŐLEGES: 
L  Hideg  évszak  
2.  Arubabocsát  
3.  Hernyók  kelnek ki 

belőlük 
4. A  tábláról  letörli  a  

krétát 
5-  Maugbam-reginy  
6.  Órásnál  vesszük,  ha a 

régi  felmondja  a szol-
gálatot 

7.  Síkság 
6.  Rang  — mással-

hangzói 
5.  Du  Gard-regény  

65. Figyelmeztető  szó  
11. Bir, tud 
12. Spanyol  női név 
13. Mindhalálig 
16. Körmét  belevájja  

33. Helyet  változtató  
35. Gyümölcsöt  konzervál  
36. Buba  »része«  
37. A kötelékek  megenge-

23. A  zongora  elődje (ék. 
hiba) 

22. Cipel 
24. Egészségpolitikai tár-

saság 
25. Például:  az  orvosok  

közlönye 
29. Lázítás,  demagógia  
31. Nagy mennyiségben 

termeti 

4L  lei-picit  
45. Szülő  megszólítása  
46.  Haláltusa  
43. A  francia  kártya  

egyik  szine  
56.  Csak  — németül 
51. Szolid,  jóindulatú,  

figyelmes 
55. A  glóbuszon  a  hely-

meghatározásra  szol-
gáló kör 

56. Aprókat  tépked  
57. Liechtenstein  főhelye  
58. Számla 
63. Angol  város  
61. A  Nemzeti  Színház  

nagy  művésze (Fe-
renc) 

62. Kikötőváros,  egy hires 
csatorna  kapta  töle ne-
vét 

65. Tétlen  eset (? ) 
67. Végtelen  sréf (?) 
63. Fáger  névjele  

Ama már  
európai  hirü  HAJDÚSZOBOSZLÓI  GYÓGYFÜRDŐ  

« 9 4 «  Á P R I L I S  H Ó I S - F N  N Y Í L I K  M E G .  
Fedett  gyógymedencék,  ivőcstniok,  mhalalórinm,  strandfürdő, hullámfürdő.  Páratlanul  eredményes fürdő  — ivó-
és belélegzőknrák.  — A fürdőt  Hajdúszoboszló  73  és  73*-os  sós, jódos,  brómos, hidrokarbonátos hévvízei  táplálják.  
3000 liter  forróvíz  percenként.  Magyar-  és németnyelvű  ismertetővel  készséggel  szolgál  a fürdő  Igazga tósága  

HÖLGYEK  JELSZAVA:  
C S I N O S  Ö L T Ö Z K Ö D É S Ü N K  T I T K A . . .  

KLEIN  ANTAL _ 
D I V A T H Á Z A .  B U D A P E S T ,  K I R Á L Y - Ü .  49. Ц К 

C A L D E R O N I  és  T Á R S A  
V., Vörösmar ty - t é r  1  
Látcsövek,  szemüvegek,  
fényképészeti  készülékek  

4 »  OS*  

ЗШ WW 
Svábhegyi Szanatórium 

internacionális  nivó,  Diéta.  Vizkura.  
P  e n z I ó s  á  P  15.  

DIVATFONALAK  Lipótvárosi Fonalkeresk. Rt. 
F  О G G Ó N Y é s  F O G G Ö N Y A N Y A G O K  V., S z e n t  István-körűt  25. s z á m 

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




