


MIT  JÁTSZANAK  A SZÍNHÁZAK?  Л  
OPERA.  Csütörtök  (Vt7) :  Lohengrin  

(В.).  — Péntek  (V,7):  Don  Juan  
(C.)_.  —  Szombat:  Sines  előadás.  
—  Vasárnap  d. u. :  A  mosoly or-
szága.  Este  (Vi7) :  Carmen.  — 
Hétfő:  Filharmóniai  hangverseny.  
—  Kedd:  Rózsalovag  (A.).  —  
Szerda  :  Falstaff  (3.  Vt8).  

NEMZETI  SZÍNHÁZ.  Csütörtök:  
Elnémult  harangok  (V.) .  —  Pén-
tek:  Elnémult  harangok.  — Szom-
bat:  Kegyenc.  — Vasárnap  d.  u.:  
Elnémult  harangok.  Este:  Kegyenc  
(I.).  _  Hétfő:  Kegyenc  (II. ) . — 
Kedd:  Elnémult  harangok.  —  
Szerda:  Kegyenc  (Vi4,  V,8). * 

NEMZETI  KAMARASZ ÍNHÁZ :  
Minden  este  és vasárnap  délután:  
Kaland.  (V:4,  'It8.)  

MADÁCH  SZÍNHÁZ.  Mindennap:  
Négy  asszonyt  szeretek,  ('.'г!,  4tS.)  

VÍGSZÍNHÁZ:  Csütörtök:  Félté-
kenység.  —  Péntek:  Féltékeny-
ség.  —  Szombat:  Hattyúdal.  —  
Vasárnap  d. u.:  A  szőkékkel  min-
dig  baj  van.  Este:  Hattyúdal. — 
Hétfő:  Hattyúdal.  —  Kedd: Fél-
tékenység  (Vei,  V18).  

MAGYAR  SZÍNHÁZ.  Minden  este  
és  vasárnap  d.  u.  :  Gycrgyói  bál.  
(Vt4,  V.8.)  

A N D R Á S S Y  SZINHÁZL  Mindén  
este  és  vasárnap  délután:  Ne  
játssz  a  szerelemmel.  (4:4.  4t8.)  

FŐVÁROSI  OPERETTSZÍNHÁZ.  
Minden  este  és  vasárnap  d,  п.:  
Fityfiritty  ('/,4.  >/i8).  

K A M A R A  VARIETE.  Tabáni  álom.  
(Vt9,  szombat:  6, 9. vasár-  és ün-
nepnap:  Vf4,  Vi7, 9.) 

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

KOMÉDIA  ORFEUM.  Mindennap:  
Éjjeli  szolgálat  és Kassner.  (Ví5,  
VÍ9.) 

ROYAL  VARIETE .  Mindennap:  Ro-
yal-bál.  (Vs5, 9.) 

ERZSÉBETVÁROSI  SZÍNHÁZ.  Min-
dennap:  Dankó  Pista  nótafája  
(V«6,  8;  vas.:  Vi4,  V<6,  Ví9).  

JÓZSEFVÁROSI  SZÍNHÁZ.  Min-
dennap:  Az  ördög  nem alszik 
(VíB.  8:  vas.:  Vi4,  Vi8,  V<9).  

K ISFALUDY  SZÍNHÁZ.  Minden-
nap:  Nehéz  ma  férjhez  menni  
(V)6,  8;  vas.:  '/<4,  ЧЛ,  V«9).  

MIT  J Á T S Z A N A K  A  MOZIK?  
IV. ,  Petőíi  S.-u. 6. 

Tel. :  181-244.  
Magyar,  Fox,  Luce,  Ufa  híradók.  
Cigarettafüst.  (Filmnovella.  Fősze-
repben  Rá ez  Vali.)  A  világ  gyar-
matosításának  története.  Székely  
bál.  Színes  rajzfilm.  Előadások  
KM51  24 éráig.  Páholyok  elővétel-
ben. 

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

2.  hétre  prolongálva.  
Egy  csók  és más  semmi.  Jávor,  
Tohtay.  Rajnai.  Magyar  és  Ula  
híradók.  Előadások:  Vt4,  V=(i,  Vt8,  
VtlO.  Az  első  előadás  mindennap  
mérsékelt  helyárakkal.  

Baross-lér 32. 
Tel . :  134-337.  

2.  hétre  prolongálva.  
Kék  madár  (Maeterlinck  remek-
müve  filmen).  Híradók.  Előadások  
kezdete:  1.1,  Vs4,  VfB,  Vt8,  VtlO.  

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

Tel . :  111—140.  
Cisco,  a  száguldó  lovas.  Warner  
Baxter,  Lynn  Bari.  Magyar  és Fox 
híradó.  Előadások  hétköznap: VÍ6, 
'It8,  VilO.  szombat,  vasárnap  és ün-
nepnap  aÁ4-kor is. 

f O R S O  Budapest,  IV., Váci-
V  utca  9. Telefon :  18-28-18  
A  kegyelmes  úr rokona.  Mezey. Si-
mor,  Csortos,  Szilasy,  Grcguss.  
Híradó.  Előadások  hétköznap:  ЧЛ,  
Vrt,  VrlO.  szombat,  vasáT-  és  ün-
nepnap  Mrt-kor is. 

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

Magyar,  Fox,  Luce.  Ufa híradók. 
Albánia.  (A  legaktuálisabb  kultúr-
film.)  A  világ  gyarmatosításának  
története.  Székely  bál.  Színes  
rajzfilm.  Előadások  9-től  24 óráig. 
Páholyok  elővételben.  

^  Bethlen  Gábor-tér  3.  
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2.  hétra  prolongálva.  
Zárt  tárgyalás.  Tasnády  F.  Mária,  
Págev,  Bilhari.  Luce  és Magyar  hír-
adók.  Előadások  hétköznap:  Vf4,  
'/гв.  Vtó,  VjIO,  vasár-  és  ünnepnap  
'/й-кпт  is.  Vasárnap  délelőtt  Vil i-
kor.  Álarcos  angyal.  Ginger  Ro-
gers. 

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

lefon:  111-994.  
Hazajáró  lélek.  Karády,  Págcr.  
Híradó.  Előadások  hétköznap: Vf4, 
4,  4/26,  Ví8,  VtlO,  vasár-  és  ünnep-
nap  Vt2-kor is. 

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

3.  'hétre  prolongálva.  
A  kegyelmes  úr  rokona.  Mezey  
Simor.  Csortos,  Greguss,  Szilasv  
Magyar  és  Ufa  híradó.  Előadások  
hétköznap:  5.  V«8,  VtlO,  szombat,  
vasár-  és ünnepnap:  4, 6, 8, 10. 

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

2.  hétre  prolongálva.  
Frankenstein  f ia. Basil  Rathbomc.  
Boris  Karloff.  Vadnyugati  szerelem  
(rajzfilm).  Magyar  világhíradó.  Elő  
adások:  I I , 2, 4.  B. 8,  10 órakor 
Az  első  előadáson  mérsékelt  hely  
árak. 

RADIUS  Nagymező-n.  22—2*.  
Tel. :  122-098.  

7.  hétre  prolongálva.  
Irene.  Anna  Neagle.  Ray  Milland  
Híradók.  Előadások:  V16,  V18,  VtlO  
vasár*  és ünnepnap:  VH-kor is. 

, _  Rákóczi-út  70.  
Я  224-443.  

Tel. 

D L * ! 

i s x r .  - r a p p  n a i a s z i a n y a - a s s 
készített  b i r k a g u l y á s a  éppen  olyan  kö lün leges-
ség ,  mint  az Európaszerte  ismert  s z á l k a n é l k ü l i  
h a l a .  —  Tnlaidonos főz !  Kispest, Petőfi-tér  6.  szám  
(Városháza  előtt).  Telefunszám :  147-150  

G U N D E L  V E Z E T !  
a Szt. GELLÉRT szállóban és az ÁLLATKERTI 
vendéglőben ételével, italával, figyelmességével 

MIGNON D u n a p a r f o n PUL 
D a r v a s  B o b b y  és  R o b o z  

л N E W - Y O R K 
INTIM  M Á R V Á N Y T E R M E  

e s t e  Э - t ő l  é j f é l  2 - i g  n y i t v a .  

Beretvás  László  a  zongoránál  

Р И Д У  ETELKA IflMWffi 

Az  i f jú  Edison.  Mickey  Rooney  
Pénz  és  könny  (bűnügyi  film)  
Híradó.  Előadások  hétköznap:  11 
1.  3. 5, V»8.  VtlO,  yasár-  és ünnep 
nap:  10.  12,  2,  4,  6,  8,  10.  

Royul  n  Erzsébet-kőrút  45. RF9LLU  Telefon:  222-002.  
Olajvárbs.  Hedy  Lamcirr,  Clark  
Gable,  Claudette  Colbert,  Spencei  
Tracy.  Híradók.  Előadások  hétköz  
napokon;  ViB,  Vt8,  VílO.  szombat,  
yasár-  és ünnepnap:  4, 6, 8, 10. 

J F I L M S Z Í N H Á Z 

ÍÁLA  Teréz-körút  60.  Tel. :  
114-411.  114-510.  

4.  hétre  prolongálva.  
A  Manderley-ház  asszonya.  Joan  
Fontaine,  Lawrence  Olivier.  Híradó-
előadások  kezdete:  Vt5, 7,  VtlO.  
vwsár-  és ünnepnap:  2-kor is. 
Akácfa-n.  4. (Nemzeti  Színház  mel-

T U D I O  lett.)  Tel. :  225-276.  
2.  hétre  prolongálva.  

Hatodik  emelet.  Janine  Darcey.  Pierre  Brasseur.  
Híradók.  Előadások  kezdete  mindennap:  I I ,  Vt2. 
Vt4,  y j i ,  !/:8,  VtlO.  Hétköznap  az első  három,  vasár  
és  ünnepnap  az első  két  előadás  mérsékelt  hely  
árakkal. 

A s z t a l r e n d e l é s :  1 8 2 - 2 3 0  é s 1 8 5 - 7 1 3 

MIAMI  K Á V É H Á Z  
E S T E ,  D É L U T Á N  D I Z Ő Z ,  Z E N E  

Heggel  S érűfeop  nyitás  

József-
kőrút 45 BAROSS  GRILLBEN  

KALMÁR TIBOR és (sáky Lola. Tánc 9 -2 - i g 
p w 

Kitűnő  magyar  konyha  
H i d e g  b u t i é t  

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

P O M M E R Y - B A R  V Ä t S S i  
L e g s z e b b  k i s l o k á l .  — É j j e l  2 - i g  t á n c .  — M ű s o r  3 5 6 - 3 2 5  

MAGYAR  FALU VARIETE 
Műsor.  — Tánc.  — Lorsi  zenekara.  9 - 2 - i g  nyitva.  —  Polgári  árak  Tánc. Lorsi  zenekara.  

MICHELLER  H A L A S Z K E R T  14-es A U T Ó B U S Z  V O N A L Á N  
L á t v á n y o s ,  hangulatos  v a c s o r á z ó  hely  «  Éjjel  2 - i g  n y i t v a  *  H a l -  és  flekkenkülönlegességek  

és a  most 
megnyílt 

Mcdcób-ciáula  este  9-től  i\\d 2-Ùj.  щйш  

Az  é t t e r e m b e n  G Ö D Ö L L Ö I  V I D Á K  J Ó Z S I  m u z s i k á l !  
A  csárdában :  sramli.  f  . .  ,  .  énekel.  
A  z o n g o r á n á l :  ЗйeMUMUty l  P o m p á s  h a n g u l a t i  

A  k á v é h á z b a n  

Шассейа 
v i l á g h í r ű  m e x i k ó i  z e n e k a r a .  
M e n ű k ü l ö n l e g e s s é g e k :  2.40  pengé  

ft 

„КпЫаЬШЩш44 
étterem  -  lrányi-u.  17.  T.  381-151  

l i é  Ő U b í á Ü k i r t O O n é "  Budán  
I., Bors-u.  9 .  T .  153-024.  Télen is  nyitva! 

Kelet i  Károly-
utca  1.  szám.  

Ördöngös  Gyuri  és  Fekete  György  
Intim,  hangula- Г П 1  | Q D |  Sziget-utca  45  
tos  párizsi  szín W L I D n l  a  Dunaparton  
Telefon :  498-145.  Zene  :  S IMON—WALDMANN  

Fizessen elő 

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

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

Pesti esték 



I R O D A L M I  H E L Y Z E T J E L E N T É S  
A  Film-Színház-Irodalom  élete  

alatt  illendően  levizitelt  a  magyar  iroda-
lomnál  s  aféle  enfant  ferribfe-inódjára  
nem  egyszer  kellemetlen,  tüskés  interjúk  

formájában  törekedett  arra,  hogy  több  le-

gyen,  mint  egyszerű  regisztrálója  az  iro-

dalmi  eseményeknek:  egy  kicsit  irodalmi  

lelkiismeret  is  legyen.  Egyéves  születés-
napunkon  most,  mint  a  jó  kereskedő,  ösz-
szesített  mérleget  készítünk  s  mint  a  jó  
lelkiismeret,  esti  lelkiismeretvizsgálatot  
végzünk.  Ezt  szolgálja  irodalmi  helyzetje-

lentésünk,  melynek  első  sorozatát  az  aláb-
biakban  közöljük.  

Nemzetközi  gyorson,  kávéházban,  beteg-

ágyon,  hűvösvölgyi  villában  és  szerkesztő-

ségi  asztaloknál  értük  utói  az  élő  magyar  
irodalmat,  hogy  nekiszegezzük  a  lelkiis-
meretvizsgálat  két  pontját:  1.  Min  dolgo-
zik  jelenlegi  2.  Miért  éppen  most  foglalko-
zik  a  témával,  régi  irodalmi  tartozását  
egyenlíti  ki  vele,  vagy  más  körülmény  
adott  neki  aktualitást  ezekben  az  órákban?  

CSATHÓ  KÁLMÁN:  
írói  tevékenységét  az  elmúlt  év-

ben  megúsztatta  a  Magyar  Színház  
igazgatói  tevékenységével.  Ebben  
a  minőségében  szinte  percnyi  pon-
tossággal  egyszerre  ünnepli  szüle-
tésnapját  а  Film-Színház-Irodalom-
mal. 

—  »Családfa«  című  regényem  második  
részén  dolgozom.  Még  nem  szeretnék  arról  
nyilatkozni,  hogy  mi  tette  aktuálissá  ezt  
az  írást,  hiszen  benne  vagyok  a  közepében.  

H A R S Á N Y I Z S O L T : 
Ö  is  többfelé  kénytelen  elosztani  

idejét,  f igyelmét  és  erejét.  A  leg-
elfoglaltabb  magyar  írónak  tart-
ják.  de  ez  a  körülmény  még  sem  
okoz  fennakadást  írói  munkásságá-
ban.  Nagysikerű  regényt,  darabot,  
filmet  irt  az  elmúlt  évben.  

—  Semmin  sem  dolgozom.  Forgatom  azon-
ban  fejemben  egy  társadalmi  regény  kör-
vonalait,  melynek  szerelmi  meséje  nem  
annyira  fontos,  mint  inkább  találkozása  a  
környezetrajzzal.  A  mese  emiatt  van.  A  
történet  mögött  a  társadalmi  élet  külsősé-
geit  akarom  ismertetni,  a  vacsorameghívá,-
eokat,  koktél-partikat,  bálokat,  szalonokat,  
estélyeket  stb.  Meg  akarom  írni,  hogy  
mindez,  ami  kívülről  csillogó,  belülről  mi-
lyen  üres  és  sivár.  Hogy  miért  most  írom  
meg?  Azon  egyszerű  oknál  fogva,  mert  
•most  jutott  eszembe.  Az  őszi  könyvpiacra  
készítem. 

HERCZEG  FERENC:  
Fölöslegesnek  érzünk)  minden  

mottót.  Ö  az  a  magyar  iró,  aki  
mér  életében  halhatatlanná  és  
klasszikussá  lett  _  és  még  ezt  is  
kibírta.  Elmúlhatatlan  és  töretlen  
fiatalsággal,  frissességgel  dolgozik  
mindig  új,  mindig  nagysikerű,  min-
dig  szenzációt  jelentő  trésen.  

—  Lassan  készül  »Zrínyi  Ilona«  című  
színmüvem  és  oly  sokszor  volt  alkalmam,  
hogy  nyilatkozzam  róla,  hogy  szinte  res-
tellek  róla  beszélni.  Az  aktualitás,  atniuek  
kapcsán  megírom,  tisztán  személyes  termé-
szetű.  A  »Gynrkovies  lányok«-tói  a  »Kék  
róká«-n  át  az  »Utolsó  tánc«-ig  annyi  inga-
tag  és  komolytalan  női  alakot  vittem  szín-
padra,  hogy  most  rehabilitálni  szeretném  
nő-alakjaimat  és  magamat  s  egy  olyan  női  
jelenségnek  szeretnék  szerény  irodalmi  em-
léket  állítani,  aki  szép  is  volt,  nagy  is  
volt,  jó  is  volt,  botes  is  volt,  aki  ideális  
asszony,  nagyszerű  honleány,  sőt  ragyogó  
katona  is  volt.  

IGNACZ  ROZSA :  
Sok  nagy  és  még  nagyobb  siker  

után  ebben  az  évben  legnagyobb  
sikerét  érte  el.  »Született  Moldová-
ban«  című  regénye  az  év  legelső  
irodalmi  eseménye  volt  s nemcsak  az  
irónő  pályájának,  de  a  modern  ma-
gyar  irodalomnak  is  egyik  legjelen-
tősebb  állomása.  

—  Egyszerre  két  regényen  dolgozom»  Az  
egyik  száz  év  előtti,  igen  híres  és  nagyon  
tévesen  ismert  magyar  dáma  lélekrajza  
lenne.  A  másik  1928—35  között  játszik  s  
tévelygő  és  törtető  ifjúságom  életregénye  
lenne,  kissé  a  magyar  neobarokk  korrajza.  
Az  első  téma  öncélú  feladat.  Azért  tűztem  
magam  elé,  hogy  megoldásával  elhagyjam  
hibáimat.  Tanulni  akarok  rajta.  Ha  sike-
rül  a  mű,  jó  lesz  s  a  jó  munka  örökké  ak-
tuális.  Ennek  a  megírásához  sok  idő),  nyu-
galom,  elmélyedés  kellene  s  mert  ezt  meg-
szereznem  nehéz,  a  második  téma  jobban  
nyugtalanít.  Ez  a  második  sok  merészséget  
kíván,  kíméletlen  leleplezéseket,  de  iga-
zolná  is  a  mai  30—10  év  közötti  vezető  po-
zícióban  levő  emberek  közül  azokat,  akiket  
én  készülő  regényemben  »muszáj-karrieris-
/áfc«-nak  nevezek.  Attól  tartok,  hogy  izgé-
kony  term észetem en,  az elmélyülő, pepecselő 
stílustörekvést  célzó  munka  rovására  úrrá  
lett  a  nagyon  aktuális  mai  téma  s  hogy  
az  elsőről  csak  jegyzeteket  készítek,  de  a  
másodikat  írom  meg.  

K 0 D 0 L Á N Y I  JÁNOS:  
A  megújhodott  magyar  irodalom  

egyik  legkarakterisztikusabb.  Ieg-
irányadóbb  alakja.  Hatalmas  tör-
ténelmi  regényekben  dolgozta  fel  a  
magyar  múltnak  több,  örökké  ak-
tuális  korszakát,  A  modern  magyar  
elbeszélő  és  szines  értekező  próza  
legnagyobbjai  közül  való.  

—  Ezidőszerlnt  nem  dolgozom  nagyobb  
munkán.  Csak  készülök  egy  nagy,  igen  
nagy  munkához.  Három  részből  álló,  ösz-
szesen  hat  kötet  terjedelmű  regényt  fogok  
írni  a  X I .  század  magyar  történelméből,  az  
akkori  európai  és  itthoni  állapotokról,  két  
nemzedék  lassú,  itt-ott  tragikus  átalakulá-
sáról,  a  mai  Magyarország  megalapításá-
ról.  Ehhez  gyűjtök  adatokat,  tanulmányo-
zom  a  földrajzi,  gazdasági,  települési,  val-
lási,  katonai  viszonyokat,  a  nyelvet,  a  min-
dennapi  élet  ezer  és  ezer  árnyalatát.  E  
munka  mellett  csak  egy-egy  cikket  írok,  
azt  is  csupán  azért,  mert  muszáj.  

—  Tervezett  művem  azért  időszerű,  mert  
hitem  szerint  a  mostani  időkben  kell  lerak-
nunk  a  jövendő  Magyarország  szellemi  
alapjait.  Ugyanúgy  a  lét  vagy  nemlét  vá-
laszútján  állunk,  mint  a  X I .  században.  
Csakhogy  érdekes:  akkor  Keletnek  fordítot-
tunk  lassan-lassan  hátat,  míg  most,  úgylát-
szik,  Nyugattól  kell  elfordulnunk,  leg-
alábbis  bizonyos  mértékben.  Ezt  azonban  
itt  nem  részletezem,  hiszen  azért  kell  hat  
kötetet  írnom,  mert  egy  nyilatkozat,  vagy  
akár  egy  kötet  nem  elegendő  a  kifejtésére.  
Al ig  várom  a  nyarat,  hogy  elmenekülhes-
sek  Budapestről,  a  lapok,  a  telefon,  a  jövő-
menő  emberek  elől  s  balatonparti  kertünk-
ben  teljesen  átadhassam  magam  egy  900 éve 
letűnt  kor  életének.  Azt  hiszem,  legalább  
eng  évig  nem  fog  megjelenni  tőlem  semmi-
féle  komoly  mű.  Jobb  is  lesz.  A  mai  idő  a  
várakozás,  a  készülődés  ideje.  

M Á R A I S Á N D O R : 
A  modern  magyar  irodalom  leg-

európaibb  egyénisége.  Elmélyült  
és  széles  horizontú  iröi  kultúra  a  
legszembetűnőbb  tulajdonsága,  mely  
egyéni  fzű,  nemes,  változatos  íréi  
készséggel  párosul.  Színpadi  szüz-
beszéde,  a  »Kaland«,  a  szezon  leg-
nagyobb  irodalmi-  és  közönség-
sikere. 

—  Semmin  nem  dolgozom.  Munka  után  
vagyok,  olvasok.  A  spanyol  történelmet  
olvasgatom.  Igen-igen,  higyje  el,  olyan  sok  
munka  után  vagyok,  hogy  úgy  érzem,  jobb,  
ha  várok,  figyelek.  

MÓRICZ  ZSIGMOND:  
Az  új  magyar  

irodalmat  megte-
remtő  nagy  nemze-
dékből  jött.  Neve,  
Adyéval  és  Szabó  De-
zsőével  együtt  XX.  szá-
zadi  irodalmunk  klasszikus  
triászát  alkotja.  Legegyénibb  
alkotása  ez  évben  a  »Kismadár«  
színmű  volt.  

—  Rózsa  Sándorról  írok  regényt.  Az  al-
földi  betyárról,  a  betyárok  királyáról.  
Azért  írom,  mert  nagyon  aktuálisnak  tar-
tom,  mint  történelmi  alakot.  Rózsa  Sándor  
nem  a  magántulajdon  ellensége,  hanem  va-
lóságos  szociális  hős,  a  mély  szegénység-
ben  élő  hős  fellázadása,  mindennemű  társa-
dalmi  igazságtalanság  ellen.  A  magyar  pa-
raszt,  a  nomád  magyar  örök  jelképének  
tekintem  és  így  az  emberiség  szimbolikus  
képviselőjének. 

SZABÓ  DEZSŐ:  
Szorosan  összekapcsolódó  név  a  

Mériczéval.  Minden  téren  újat  és  
monumentálisai  alkotott.  Regénvei  
és  tanulmányai  hasonlíthatatlanul  
eredeti  hangot,  új  írói  és  politikai  
állásfoglalást  hoztak.  Nemzedékek  
tanítómestere  lett,  pedig  mindig  pár-
ion  és  szerkesztőségen  kívül  élt.  

—  Az  első  pillanatban,  ahogy  szentbe  
ülök  vele,  le  akar  beszélni  arról,  hogy  új-
ságíró  legyek.  Mikor  elmondom,  hogy  egy  
kicsit  már  elkésett  az  intelem,  mégis  kitér  
sajátmagára  is:  »Nagyobb  munkán  nem  
dolgozom.  Nem  tudok  az  íróasztalomnak  
írni,  amit  pedig  leírnék,  azt  ma  nemcsak  
a  külső  cenzúra,  de  az  én  belső  cenzúrám  
sent  engedné  át.  A  füzeteimen  dolgozom.  
Higy je  el,  nincs  nagyobb  öröm,  mint  egy  
megszokott  állandó  körnek,  az  én  ezres  
olvasó-családomnak  eligazítást  és  irányí-
tást  adni.  Mert  meghallgatják.  És higyje  el,  
hogy  ezen  semmit  nem  keresek.«  

SZABÓ  LÖR INCZ :  
Az  úi  magyad  költészet  legjelen-

tősebb  alakja.  Nemcsak  eredeti  ver-
seivel,  de  műfordításaival  is  méltó  
utóda  a  legnagyobbaknak.  Alkotó-
készsége  delelőjén  áll.  

—  Vonaton  ért  utói  a  kérdésük;  a  lipcsei  
vásárra  kell  utaznom.  Min  dolgozom?  Hát  
verseken,  mint  mindig.  Csak  pillanatnyi-
lag  kevesebben,  mint  azelőtt.  Hogy  miért  
kevesebben?  Engedjék  el  az  indokolást.  
Amit  pedig  mégis  írok,  az  legfeljebb  köz-
vetve  és  részleteiben  szól  a  má-nak.  Sze-
rencsére  mindannyian  tele  vagyunk  emlé-
kekkel:  megpróbálom  költőileg  feldolgozni  
az  ifjúságomat.  S  közben  műfordításokba  
menekülök;  a  'múlt,  ha  pótlék  is,  óriási  és  
gyönyörű  pótlék.  

B A B I T S  M I H Á L Y :  
A  legnagyobb  élő  magyar  költő.  

Most  van  felépülőben  hosszú  és  sú-
lyos  betegségéből,  ami  annyiszor  
akadályozta  munkájában.  Ebben  az  
évben  két  п а и  kitüntetést  ért  el:  
a  sanremói  nagy  díjat  és  a  Magyar  
Tudományos  Akadémia  tagságát  
nyerte  el.  

— Sajnos,  a  kérdést  számomra  inkább  így  
kellene  feltenni:  »M i «  dolgoznék,  ha  le-
hetne?«  A  közönség  íróit  állandóan  nyu-
godt,  egyenletes  munkában  képzeli,  mintha  
komoly  hivatalnokok,  vagy  mejjbízható  gé-
pek  volnának:  erről  azonban  szó  sincs,  
legalább  énnálam.  S  elvégre  az  írónak  is  
joga  van  ahhoz,  hogy  olykor  beteg  lojyen,  
vagy  lusta,  vagy  önmagával  vívódó  ...  
Akár  hosszú  ideig  is . . .  S  mit  tervezek,  ha  
a  kényszerű  szünet  végetér?  Hazavágyom  
a  szépirodalomba;  regény,  novella,  vers,  
még  színdarab  is,  minden,  amit  elmulasz-
tottam,  ha  a  sors  mégegyszer  erőt  ad . . . 
Az  aktualitással  nem  gondolok.  Ez  a  kor  
olyan  változó  és  bizonytalan,  folyóvízre  
nem  lehet  építeni.  

—  Egyébként  addig  is,  most  rendezem  
saitó  alá  írókortársaimról  szóló  régibb  eik-
feeimet. és  tanulmányaimat.  Ez  az  a  munka,  
amit  talán  így,  betegen  is  sikerül  elvé-
gezni . . .  Papp  Antal  



Tímár  Józseí  és  Lukáes  Margit  — Petronius  és Julia 

Mär  megszólaltak  a  rigók  a  geszte-
nyefák  lombjai  között  és  a  galambok  
is  nyújtózkodtak  a  szervita  atyák  
templomának  párkányán,  mikor  a  
Teleki-ház  felöl  olyanféle  tompa  dob-
banás  hallatszott,  mint  a  pisztoly-
lövés.  Az  elsőemeleti  sarokszobában  
akkor  ért  véget  egy  f eldűlt  élet  
trag  édiá  j a.  Éppen  most  nyolcvan  
esztendeje  történt  ez:  erkölcsi  dilem-
mák  és  lelki  háborgások  hínárjából  
erőszakosan  tépte  ki  magéit  az  a  Te-
leki  László  gróf,  aki  életének  
egyetlen  színpadi  művében,  »A  
kegyenc«  soraiban  a  feldúlt  em-
beri  pszihének  megrázó  és  
borzongató  képét  hagy  to  
reánk.  Száz  évvel  ezelőtt  írta,  ak-
kor  jeleni  meg  Pesten,  Beckenast  
úr  könyves  boltjában  »A  kegyenc«,  
amelyről  első  kritikusa,  Vörösmarty  
Mihály  azt  mondta:  elfordul  a  tragé-

rontja  érte  Róma  egész  hatalmát.  Az  
aljasságnak,  árulásnak,  képmutatás-
nak,  hazugságnak,  fondorlatnak,  meg-
döbbentő  fokéiig  jut  el.  A  meggyalá-
zottnak  vélt  asszonyért  a  parázna  
Caesar  karjába  löki  magát  az  asz-
szonyt,  csak  azért,  hogy  ilyen  módon  
jusson  közelebb  a  bosszú  órájához.  
К  ó ros  állapot  már  ez.  És  Teleki  
László  borzongató  valószerűség gel.  a  
vérbeli  tragikus  költő  erőteljességé-
V el,  S hake  s pea  r e-r e  emlékez-
tető  sűrű  V ér  ű  dr  á m a i s éi g-
g al  és  páratlan  merészség-
gel  ábrázolja  ezt  a  bűnt  bűnre,  hal-
mozó  őrületet,  melyet  maga  a  költő  
így  jellemzett.,  Petronius  Maximus  aj-
kára. adván  szavait:  »Teremts  embert,  
fájj  belé  utálatot  lélek  helyett.  Ez  
utálaton  kívül  ne  adj  néki  több  bir-
tokot.  Ez  az  ember  é n  v a-
g  y  ok!...«  

Teleki  drámájának  legnagyobb  eré-
nye  a  lelkiállapotok  nagy-
szerű  rajza.  Azonfelül  titokzatos  
tehetséggel  idézi  fel  ez  a  sokaiigérő,  
igazán  vérbeli,  de  fájdalmasan  abba-
maradt  dráma-költő  v Hágok  ha  r-
c át  és  bukását.  Petronius  fé-
lekdrámája  és  mániája  mögött  föl-
parázslik  az  elrothadó  Róma  
hatal  m as  vízió  j a.  Az  a  Róma,  
amely  Teleki  László  szava  szerint:  
még  nem  keresztény,  de  már  nem  ró-
mai  többé...  A  százéves tragédia  cse-
lekmény-szövevényét  Galamb  S á n-
dor  rendezte  át.  Tapintattal  nyúlt  
hozzá  a  túlbonyolulttá  font  szá nkhoz, 
amelyeket  egyszerűbbé  tett  és  véle  az  
egész  tragédia  szerkezetét  átlátszóbbá.  
Néhány  brutális  hatású  részletet,  
amely  a  régi  drámából  egyáltalán  
nem  kívánkozik  színpadra,  el  is  ha-
gyott.  A  jelenetezéssel  színpadsze-
rűbbé  és  tömörebbé  tette  a  tragédiát.  
A  rendezés  ugyancsak  az  ő  gondos  
munkája.  Petronius  Maximus  szerepe  
a  Nemzeti  Színház  egyik  legkiválóbb  
színészének,  T im  ár  Józsefnek,  a  
kezében  va.ik  forró,  eleven  életté.  A  
lelkiállapotokat  meggyőzően  rajzolja.  
A  feldúlt  szív  vergődését,  a  felhábo-
rult  lélek  egyre  erősbödő  mániájának  
crescendóját  pompásan  érzékelteti,  
egészen  a  végső  pillanatig,  amikor  a  
tragédia  kicsendül  a  saját  bosszúja  
máglya-tüzében  elégő  hős  szavaiban:  
»N  e  gúnyolj,  Róma!...  Lukác  s  
Margit  megindító  nőiességgel  lopja  
a  néző  szívébe  a  feláldozott  asszony  
bús  alakját.  T.  M át  ray  Erzsi  
vergődő,  szorongó  és  szenvedéseit  a  
fenség  maszkja  alá  rejtő  császárné-
asszonya  csupa  megrázó  erő  és  szín!  
Szörényi  Éva  a  lányos  bájnak  és  
szelíd  érzelmességnek  megható  képe.  
U  n g v á. г y  rokonszneves  ifjúi  hév-
vel  ábrázolja  Petronius  fiát.  Ab  on  yi  
Géza  az  elpuhult,  jellemtelen,  ké-
jenc,  gyáva  Valehtinianust  hátbor-
zongató  realitással  varázsolja  
elénk,  szinte  már  patológiai  valósze-
rűséggel!  Kovách  a  bajkeverő  
eunuch  figurájának  ád  éles  arcélt.  
Újlaki,  Nagy  Adorján,  Ga-
ram  szeghy,  Major,  V  ár  копу  i  
és  Pataky  Jenő  jól  jellemeznek  
egy-egy  drámai  alakot.  Ón  ódy,  
Kürthy,  Forgács  és  Rajczy  
szenátorai  valósággal  elénk  idézik  azt  
a  nagy  »staatstragödie«-t,  azt  a  rop-
pant  politikai  dr  ám  át,  amely  
minduntalan  fölrémlik  az  emberi  tra-
gédia  mögött:  annak  az  embernek  a  
drámája  mögött,  alci  Isten  hatalmát  
hívta  ki  maga  ellen,  mikor  Isten  
bosszúálló  kezéből  ki  akarta  ragadni  
a  fegyvert!  

Horváth  János  színpadképei  
stílusosak  és  szépek.  

Balassa  Imre.  

dia  hősétől,  mert  nem  bírja  el,  hogy  
ördöggé  lesz  a  szemünk  előtt  
egy  szép  tehetségekkel  meg-
áldott  ember...  A  Nemzeti  
Színház  sötét  nézőterén,  »A  kegyenc«  
próbáján  üldögélve  ez  jut  eszünk-
be,'  mikor  borzongva  húzzuk  össze  a  
kabátot  a  szívünk  fölött.  Dideregve  
nézzük  Petronius  Maximust,  a  vi-
lágirodalomnak  talán  leg-
sötétebb  pesszimizmussal  
megrajzolt  drámai  hősét,  aki  
hideg  tettetéssel,  alamuszi  hízelkedés-
sel,  feneketlen  gyűlölettel  áldozza  fel  
ártatlanok  életét,  bálványozott  
feleségét  és  —  még  ha  záját,  
Rómát  is,  hogy  bosszút  álljon!  A  
bosszúvágynak  e  hidegen  izzó  mániá-
kusát  megdöbbentő  erővel  rajzolja  
meg  Teleki  László.  De  már-már  e m-
berfölöttinek  érezzük  a  sértett  
becsületnek  e  bosszúálló  démonát  és  
nem  tudjuk  saját  lelkünk  útjain  kö-
vetni  Petronius  Maximust,  aki  hosz-
szűvágyának  elsősorban  azt  áldozza  
fel,  akiért  bosszút  áll:  nejét!  És  
feláldozza  érte,  feldúlja  érte,  szét-

ITnghváry  László  és  Szörényi  Éva  
—  Palladius  és  Piacidia  

(Escher  felv. )  

Abonyi  Géza  és  T.  Mátray  Erzsi  —  
Valentinianus  (»ászár  és  Eudoxia  

császárné 
Nemzeti  Színház:  Kegyenc  

Színházi levél 



Svanholm  Set  volt  két  estén  Operaházunk  
ünnepelt  vendége  s  megint  elgondolkoz-
hattunk  azon,  hogy  zenei  közönségünk  mily  
biztos  érzékkel  tudja  kiválasztani  ked  
venceit.  Egyszer  volt  Pest-Budán  Caruso-
bukás,  ma  már  ilyen  félreismerés  aligha  
történhetne  meg.  Az  itt  megforduló  ven-
dégművészek  siker-skálája  körülbelül  egybe-
vág  a  tárgyilagos  kritika  ranglistájával.  
Ha  például  olasz  stílusú  tenorról  van  szó,  
az  operalátogatók  többsége  első  helyen  
Giglit  magasztalja,  nyomban  utána  PertUét.  
A  Wagner-hősök  élén  az  értékelésben  
Svanholm  vezet  s  a  közvélemény  ítélete  
itt  is  telibe  talál.  

A  ragyogó  dán  hőstenor  pedig  minden  
divat-póz,  minden  reklám-hajhászat  nélkül  
viseli  nimbuszát.  Régente  —  Istenem!  Egy  
Burián  körül  micsoda  viharok  zajlottak.  
Amíg  a  kistermetű,  tömpeorrú  művész  kü-
lönféle  botrányok,  hírlapi  viták,  lemondási  
komédiák  után  eljutott  odáig,  hogy  csak-
ugyan  fellépett  és  csodálatos  művészetével  
elbűvölte  a  közönséget!  Svanholm,  akii  
Operánk  régivágású  törzslátogatói  a  fe  
lejthete.tlen  Buriánnal  egy  sorban  emleget-
nek,  nem  él  ilyen  eszközökkel.  Sem  ö,  sem  
a  közönség  nem  szorul  »stimuláló  szerekre*.  
Svanholm  jön,  énekel  és  győz.  Először  is  
minden  egyes  szerepében  »készen«  hozza  
a  színpadra  a  hősi  figurát.  Akármelyik  
drámai  színész  megirigyelhetné  az  ábrázoló,  
söt  átváltozó-képességét.  Mikor  első  évben  
itt  volt,  láttam  mint  Siegmundot  —  karcsú,  
szálas,  szőke,  északi  farkasfi  volt.  Követ  
kező  este  tüzes-fekete,  szenvedély-marta,  
érzékien  dekadens  Tannhäuser.  Rá  kél  
napra  az  Aidában  mintha  egy  fejjel  meg-
nőtt  volna,  olyan  úri,  katonatiszti  délceg-
séggel  viselte  a  fiatal  egyiptomi  tábornok  
vértezetét,  Mindez  azonban  keveset  szá  
mítana.  ha  hiányoznék  a  külsőségek  mögül  
a  hang  aranyfedezete.  De  Svanholm  mű-
vészi  nagyságát  éppen  a,  művészi  és  éne-
kesi  adottságok  egylényegűsége,  tökéletes  
belső  harmóniája  teszi,  Wagner  ilyennek  
álmodhatta  az  i  Stolzingi  Walterét.  Amikor  
a  mi  kitűnő  Losonezy  Györgyünk,  mint  
Hans  Sachs  a  Mesterdalnokok  zárójeleneté-
ben  a  nemes  lovaggal  megosztotta  a  köl-
tői  dicsőség  koszorúját,  a  nürnbergi  Fest  
wiese  ujjongó  népével  mindnyájan  együtt  
lelkesedtünk.  És  jól  esett  éreznünk,  hogy  
a  fénykévéből  hazai  énekeseinkre:  Osváth  
Júliára,  Székely  Mihályra,  Maleczkyre.  
Tiitsele  Piroskara,  Sárdy  Jánosra,  no  
meg  legkivált  a  szép  előadást  'mesterien  
vezénylő  Failoni  karmesterre  is  eseti  egy  
egy  sugár.  

Lányi  Viktor  

* 

TARMY-EMLÉKÜNNEPÉLY 
'Mint  .már  jelentettük,  március  25-én  dél-

után  négy  érakor  tartja  meg  a  Vígszínház,  
a  Tarruay  Eraö-emléktüffinepélyt,  amelynek  
ti«zt(a  bevétele  a  (korán  elhányt  nagyszerű  
rendezőnek,  jö  embernek  és  önzetlen  kollé-
gának:  Tamay  Ernőnek  sí r kőfel áll ítás i 
alaipját  szolgálja.  A  nagy  gonddal  előkészí-
tett  délutáni  előadásom  a  következők  lépnek  
fel:  Harsány!  Zsolt,  Somlay  Artúr,  Fe dák 
Sári,  Hontihy  Hanna,  Békeíf j  László,  Törzs  
,Tcnő,  Makay  Margit,  Uray  Tivadar,  Dayfca  
Margit,  Páger  Antal,  Tőkés  Anna,  Ajtay  
Andor,  Karády  Katalin,  Muráti  Lili,  Mezey  
Mária,  Jávor  Tál,  Bulla  Elma,  Tolnay  
Klári,  Somló  István,  Gneguss  Zoltán,  Feleky  
Kamill,  Pethes  Sándor, fémes  György, Sulyok 
Mária,  Harmiaith  Hilda,  Nemén.yi  Túli,  Peré-
nyi  .László,  Lemdvay  Andor,  Kátkai  Márton,  
Gombaszögi  Ella,  Kiss  Manyi,  egyszóval  
színházi  finmainien tumunknaki  kivétel  nélkül  
csaknem  valamennyi  nagy  és  még  nagyobb  
csi l laga. . .  Az  előadást  Hegedűs  Tibor  ren-
dezi,  a  zenekart.  Bródy  Tamás  vezényli.  

Próbálják  a  Vígszínilázban  a  »Hattyúdalét:  Tolnay  Klári  és  Somlay  Artúr  
(Angelo  folv.)  

A  Pítyfirity  próbája  a  Fővárosi  Operettszínházban:  v.  Hajmássy  Miklós,  Kiss  Manyi,  
Latabár  Kálmán,  Honthy  Hanna,  Török  Emil  karmester  és  Szondy  Blri  



Dorothy  Lamour  és  Tyrone  Power  írj  közös  filmjével  kap-
csolatban  ravasz,  de  számomra  roppant  mulatságos,  mert  egy-
ügyű  dinamithirecskéket  olvastam  a  pesti  filmrovatokban.  Azt  
mondják  ezek  a  központilag  rögzített  és nyilván  egyenesen  Holly-
woodból  irányított  dinamithirecskék,  hogy  a  »Tarzan«-filmek  
naturszépségü  hősnőjének  és  az  északamerikai  madrigál-filmté-
mák  indiánkékhdjú  és  csepegő  brillantintól  illatos  hősének  
közös  filmjében  a  szerelmi  'motívum  nemcsak  afféle  stúdióban  
kitalált  és• preparált  szerepszerelem,  hanem  —  teszik  hozzá  mű-
szégyenkezéssel  —  bizony,  sőt  bizonyisten,  igazi  szerelem  az,  még-
pedig  a  javából.  

Ennek  a  szégyenlős  szerelmi  hírverésnek  pedig  az  a  külön  
oka,  hogy  Tyrone  Power:  ъТу«  barátunk,  —  amint  ezt  minden  
mozirovatot  olvasó  európai  úriember  és  Middle  West-i  marha-
hajcsár,  sőt  minden  tíroadway-görl  és  pesti  manikűrös  kisasszony  
is  tudja:  két  éve  boldog  szerelmi  házasságban  él  
a  francia  Annabellával,  akit  annakidején  egyenesen  
Buenos  Airesbe  szöktetett  meg  Kaliforniából,  a  hollywoodi  stúdió,  
detektívek  elől,  hogy  nyugodtan  elvehesse,  nehogy  úgy  járjon,  
mint  többi  menyasszonyaival,  akikkel  való  házasságát  a  kalifor-

niai  studiópolitika  kisebb.nagyobb  áldozatok  és  pénzügyi,  valamint  
dimpomáciai  beavatkozások  árán  is  mindannyiszor  meghiúsította.  
Ту  ugyanis,  —  amint  ezt  minden,  a  hollywoodi  viszonyokkal  csak  
némileg  is  ismerős  gentleman  tudja  —  (már  pedig  én  az  vagyok)  
egyike  a  legszerelmesebb  típusú  hollywoodi  amorózóknak.  El  

akarta  már  venni  feleségül  Joan  Crawfordot,  Alice  Fayet,  el  is  
jegyezte  őket  s  a  hollywoodi  stúdiónak,  mikor  már  az  összes  
fenyegetések  hiábavalóknak  bizonyultak,  akkor  egész  kis  Vagyont  
kellett  áldoznia,  hogy  Ту  végül  is  tervezett  házasságáról  lemond-
jon.  Annak  idején  Hollywoodban  azt  hallottam,  hogy  az  Alice  
F aye-vei  való  házasságáról  hatvanezer  dollár  gázsiemelésért  mon-
dott  le,  a  Crawforddal  való  nász  gyönyöreit  pedig  még  többel,  
százötvenezer  dollár  gázsiemeléssel  váltotta  meg  a  stúdió.  Ért-
hető,  hogy  az  ilyen  nászmegváltás  minden  pénzt  megér  egy  ilyen  
világamorózó  esetében  a  stúdiónak.  Ugyanis  akármilyen  indián-
kéken  villog  is  a  haja  egy  ilyen  Ty-nak  s  akármilyen  megvesz-
tegetően  is  csucsorodik  grüberlire  a  kedves  fizimiskája,  az  az  
oklahomai  niarhahajcsáriroddban  gépelő  irodakisasszony,  vagy  
a  Woolwoorth-building  kétszázhuszadik  emeletén  kaucsuk  fürdő-
játékokat  árusító  miss,  akiknek  ötven  centjeiből  a  hollywoodi  
filmmágnások  vagyonukat  szerezték,  a  legcsábítóbb  és  leggrüber-
lisebb  mosolyra  is  csak  legyintenek  esetleg  a  kezükkel:  ugyun  

kérem,  hiszen  nős,  kell  a  kutyának...  

* 
És  nem  egészen  biztos,  hogy  a  legközelebbi  

T  y - filmet  is  megnézik.  Pedig  az  ilyen  balesetnek  szá-
mító  idegdiszpozició  már  egy  ilyen  szórványos  esetben  is  ötven  
cent  kárt  jelent,  ugyebárt  És  tessék  csak  kiszámítani,  hogy  eset-
leg  sokszázezer  görl  gondolkozik  igy  (mert  meg  van  sértve,  
hogy  Ту  nem  őt  vette  el)  —  akkor  már  az  egész  fiú  nem  
sokat  ér  a  hollywoodi  stúdiónak...  Nem,  mindent  lehet,  csak  
házasodni  nem!  S  ha  mégis  igen,  akkor  csak  azt  lehet  és szabad 
elvenni,  akibe  ők,  Hollywood  filmest  II  a g ás  z ai  —  
beleegyeznekl 

Külön  kérdés  persze,  hogyha  egyáltalán  beleegyeznek  vala-
kibe,  hogy  —  kibe  egyeznek  bele.  Az  ilyesmit  ezek  a  zse-
niális  szakférfiak  külön  logaritmustáblákkal,  asztrológiai  rend-
szerrel  szokták  kiszámítani  Én  nem  tudom,  csak  sejtem,  hogy  
ilyen  esetekben  döntő  szempont  a  másik  fél  abszolút  népszerű-
sége  is,  de  főleg  az,  hogy  a  közönség  —  nem  ludok  hirtelen  más  
kifejezést  rá  —  »g  ön  no  l ja*  őket  egymásnak.  Ту  és  
Annabella  esetében  például  valóságos  agytröszt-közgyűlés  dön-

tött,  —  persze  csak  utólag!  —  hogy  beleegyezésükkel  szentesítik  
a  Dél-Amerikában  titokban  megkötött  házasságot:  egyrészt,  mert  
úgysem  tehettek  már  egyebet,  másrészt  (valami  ilyesmit  hallot-
tam)  azért,  mert  a  filigrán  és  bájos  kis  Annabella  csak  hihetet-
len  nehézségek  árán  tudott  előbb  elválni  francia  férjétől,  aki  
halálosan  szerelmes  volt  belé,  s  a  szerelem,  sok akadállyal,  mindig  
tetszik  —  a  pénztári  jelentések  bizonyítják  —  a  közönségnek,  
de  azért  is,  mert  Ту  őrjöngött  a  szerelemtől  és  a  dühtől,  mi-
kor  meghallotta,  hogy  szél  akarják  őket  ugrasztani  egymástól  •..  
A  stúdió  tudniillik,  ha  az  ő  diplomáciájukat,  vagy  érdekpolitiká-
jukat  bárki  megcsúfolja,  mindenre  képes.  Luise  Rainer  például  
a  Ziegfield-filmben  való  nagy  sikere  után  is  csak  azzal  a  feltétel-
lel  kapott  sztárszerződést,  ha  férjét,  Clifford  nevű  kommunista  
írót  ráveszi  arra,  hogy  költözzék  el  Hollywoodból  New-Yorkba  
és  egy  álló  esztendeig  ne  tegye  be  a  lábát  a  f il  m-
/ővárosbal 

* 
Szóval  Ту  őrjöngött,  mert  még  élénken  emlékezett  arra,  hogy  

legutolsó  menyasszonyával,  Sonja  Hennie-vel  mit  műveltek  a  mo-
gulok  és  mandarinok:  megfenyegették.,  hogy  deportáltatják,  szer.  
zödéseit  azonnali  hatállyal,  persze,  csak  pro  forma,  felbontották  s  
ilyenformán,  minthogy  a  megfélemlített  Sonja  volt  az,  aki  egy  
százezer  dolláros  kis  külön  cadeau-ért  a  jegygyűrűt  visszaküldte,  
Ту  is  belenyugodott  sorsába.  Éppen  ezért  vitte  Aannabellát,  okul-
ván  a  tapasztalatokon,  titokban  és  repülőgépen  Buenosba  s  mire  
Hollywood  felocsúdott,  Annabella  már  Mrs.  Tyrone  Power  volt.  
A  hollywoodi  filmsajtó  azóta  is  közmondásosnak  tartja  szép  csa-
ládi  életüket  s  boldog  szerelmi  házasságukat.  Érthető,  hogy  az  
ilyen  limoiiádéizü  szerelmi  boldogság  —  pláne  Hollywoodban,  a  
vilámházasságok  és  még  villámabb  válások  metropolisában  —  
nem  túlságosan  tetszhetik  a  hollywoodi  filmcsillagászoknak.  Unal-
mas  az  ilyesmi,  nemdet  Nosza,  kiadták  az  utasítást  (nyilván  így  
történhetett)  a  publicity-departementnek,  hintsék  el  egy  kicsit  a  
sajtóban,  hogy  Ту  és  Dotty  csókjai  a  »Bűnhődés«  című  filmben  
—  bizony  valódiak!  A  pesti  olvasó  s  igy  nyilván  a  világ  
összes  filmrovat  olvasói  még  az  indokolásról  is  értesülhettek  a  
film  kommünikéiből:  Ty-t  és  Dotty-t  együtt  látták  a  Hollywood  
Boulevardon  shoppingolni,  söt  »már  harmadszor  töltötték  együtt  
estéjüket  a  hollywoodi  »La  Сопдач.Ьап  is  .,.«  

Igy  érdekesebb  is  és  mindenesetre  hasznos  a  filmnek.  »He-
heen,  vartyog  fel  a  kárörvendő  fantázia:  hát  vége  a  nagy  szere-
lemnek,  Ту,  a  mi  amerikai  Ty-unk,  megunta  már  a  francia  nőt  
és  ahogy  illik  is,  a  mi  amerikai  Dottynk-ba  szeretett  belé.  ..  
Mert  bizony  még  a  hazafiasságot  is  harcba  küldik,  ha  kell.'  

Közben  az  a  valószínű,  hogy  Ту  és  Annabella  továbbra  is  
boldog  szerelemben  élnek  egymással  és  Ту  fütyül  Dorothy  bá-
jaira.  Odahaza  kettesben  nagyokat  nevetnek  a  hollywoodi  film-
lapok  hasábos  pletykáin:  hogy  ők  válnak  egymástól,  mert  Ту  
beleszeretett  Dorothyba.  Ámbár  ...  ámbár  vigyázat!...  Mert  Luise  
Rainer  például  egy  ép  után,  mikor  a  határidő  lejárt  s  egyéni  
rendelkezési  szabadságát  visszanyerve,  New-Yorkból  újból  Holly-
woodba  rendelte  az  urát,  akitől  a  hollywoodi  filmsajtó  közben  
már  régen  el  is  választotta,  —  a  végén  tényleg  elvált  
C l i f f o r ától.  Magam  pedig,  saját  külön  egyéni  tapasztala-
taimról,  olyan  rémregényt  tudnék  itt  dióhéjban  elmondani,  hogy  
az  olvasó  felhördülne  ijedtében  ...  

* 
Ilyen  ez  a  műszempillás,  publicity-szerelmes,  műbotrányos  

»álomvárost:  Hollywood...  Jó  ezt  messziről  nézni.  Minél  mesz-
szebbröl. 

fßSLct 



MEZEY  MÁRIA:  A  MODERN  „VÍG  ÖZVEGY"  
A  hét  egyetlen  magyar  filmpremierje  a  Corsa-Ъяп  zajlott  le.  Szitnyay  Zoltán  remek  

regényének  filmváltozata,  »A  kegyelmes  úr  rokona«  a  magyar  filmgyártásban  új  műfajt  
teremtett  meg:  a  filmszatírát.  Elegáns,  könnyed humorral veszi  célba az élet  komolyaibb terü-

leteit.  Mezey  Mária  a  »kegyelmes úr«  állandóan  tilosban járó  fele-

Cisco,  a  száguldó  lovas  az  első  wild wee t  vígjáték.  En-
nek  a  pazar  tempójú  filmnek  az  a  legnagyobb  értéke,  hogy  
elénkvarázeolja  a  romantikus  vadnyugat  sombreros,  két-
revolveres  hőseit,  akik  ezúttal  nem a  sötét  és aljas  bandila-
kaiandok  középpontjában  állanak,  hanem  a  préri  humor-
ban  gazdag  lovasainak  vidám  életét  tárja  ©lénk. Cisco  Kid  
(ejtsd:  Sziszkó  Kid)  az  a  bizonyos  úri  bandita,  aki  min-
dig  nagy  gaztetteken  töri  a  fejét,  amelyeket  sohasem  tud  
véghezvinni,  mert  közben  megismerkedik  a  gyönyörű  vad-l  
nyugati  leánnyal,  akinek  a  védelmében  becsületesebb  leszi  
a  serifnél  i s . . .  Közben  azért  dörögnek  a  fegyverek,  szá-
guldanak  a  postakocsik  és  a  Cuearacha  zenéjére  vidám i 
tánc  folyitk  a  túlfűtött  hangulatú  csapszókben.  Warner  
Baxter  és  Cesar  Borneo  játsszák  Ciscét  és  a  csatlósát,  míg!  
a  vadnyugati  tűndérkiszasszonyt  Lynn  Barri  alakítja.  

f  Párok  és  
ellenpárok: 

Mezey  Mária  és  
Greguss  Zoltán  

Slmor  Erzsi  és  
Szilassy  László  

(S láger- f i lm  képek)  



ÓRIÁSI 

A FILMGYÁRBAN 
A  filmgyárakban  óriási  élet  folyik.  Min-

den  műterem  hónapokra  előre  foglalt  és  
összes  sztárjaink  a  filmgyárban  alakítják  
a  vampokat,  naivakat,  kómikákat  és  —  
cowgörlöket...  No,  —  gondoltam  magamban  
—  megnézem,  hogy  élnek,  mit  csinálnak,  
hogy  hegyezik,  a  zabot  művésznőink  a  pesti  
Hollywoodban,  ^  

Az  egyik  fodrászteremben  együtt  talá-
lom  Kar  ády  Katalint,  V  as  zar  у  Pi-
rit  és  Somogyi  Nusit.  Reggel  hat  óra  
óta  ülnek  kisminkelve  és  most  éppen  
Vaszary  Pirit  ugratják,  hogy  túl  >>m о n-
d a in«,  a  maszkja.  (Hatvanéves  ősz  né-
nit  játszik  a  filmben.)  Hirtelen  pihegő  se-
gédrendező  érkezik  és  elsuttogja  a  bűvös  
szót:  ebédszünet.  

A  művésznők  átvonulnak  a  szomszédos  
étterembe  és  rövid  lelkitusa  után  —  

»munka  közben  nem  lehet  koplalni«  —  fel-
kiáltással  —  sört  rendelnek,  majd  szépen  
végigeszik  a  menüt  és  még  külön  tortát  
is  kérnek.  A  bestiák!  

* 
Az  egyik  új  műterem  közepén  áll  Cson-

tos  Gyula.  Körülötte  rendező,  operatőr,  
összes  másod-,  harmad-,  negyed-  és  ötöd-
rendezők,  továbbá  fodrász,  félv étetve zetö,  
szóval  mindenki,  aki  él  és  mozog.  Film-
tekercs,  fényképalbum,,  jegyzetkönyv  a  ke-
zükben  és  éppen  arról  próbálják  meg-
győzni  Csortost,  hogy  előző  nap  puha  ing  
volt  rajta  ebben  a  jelenetben.  »Kérem,  én  
húsz  éve  irányítom  a  pesti  férfidivatot,  
csak  tudom.,  hogy  milyen  inget,  szoktam  
viselni  cilinderhez«,  —  magyarázza  egyre  
mérgesebben  Csnrtns.  Végre  mindnyájan  
elvonulnak  a  vetítőbe  és  az  előző  napi  



anyagot  levetítve,  eldöntik  a  vitát.  (Csor-
tosnak  volt  igaza.)  

* 
Egy  este  kiderült,  hogy  másnap  reggel  

hétkor  Somogyi  Nusira  szükség  van  a  fel-
vételnél.  Huszonkét  különböző  telefonszá-
mot  hívtak  felváltva  reggelig,  amíg  végre  
megtalálták.  Otthon  aludt  —  Budafokon.  

* 

Amint  belépek  a  régi  műterembe,  Turay  
Ida  izgatottan  odaszalad  hozzám,  leszedi  a  
fejemről  a  kalapot  és  eltűnik  egy  disztel  
mögött.  (Megjegyzem,  под y on  szép  kis  
szürke  kalapom  va  feketével  szegve.)  Ej-
nye,  —  mondám  netán  egy  új  játék?  
Mindenesetre  elindultam.  Turay  és  a  kala-
pom  után.  Akkor  láttam,  hogy  a  kalapom  
majdnem  filmkarriert  csinált,  mert  »Tur-
csi«  abban  akart  a  gép  elé  állni.  Meg-
kívánta.  Sajnos,  a  karrier  elmaradt,  mert  
kiderült,  hogy  a  jelenet  eleje  elkészült  már  
elözö  nap  és  abban  sapka  volt  Turay  fején.  
(A  kalapom  azóta  egész  búskomor.  Egész  
leprönnyedt  a  karimája.  I  

A  filmgyárban  kérem  egészen  más  nyel-
vet  beszélnek  az  emberek,  mint.  a  többi  
földi  halandó.  Ami  a  mi  számunkra  érthe-
tetlen  zagyvaság.  »halandzsa«,  az  náluk  
rendes  komoly  beszéd  és  ami  a  mi  fülünk-
nek  érthető,  az  a  »halandzsa«.  

Például:  »csoszmosz  aus  z.  v en  ti  
ki.  Hapsi,  indul  a  lülef!  Négert  
elé.  Vigyázz,  b e ka  p.U  Nem  tetszik  
érteni,  ugyebár...  Na  most  megmagyaráz-
zuk:  bCsoszmosz  aus  zc  annyit  jelent,  
hogy  »Vége  a  j  ár  к á lá  s n ah«  mert  
mindjárt  kezdődik  a  felvétel.  »V  enti  к  i«  
azt  jelenti,  hogy  ventillátort  ki-
kapcsolni.  i>H ap  sir.  az  kezelőmun-
kést  jelent.  »Indul  a  l  iil  e f<.<  azt  jelenti,  
hogy  be  kell  állítani  a  fényelkapó  táblát.  
Érzem,  hagy  ezt  közelebbről  is  meg  kel-
lene  magyaráznom,  még  egy  elsőleges  ma-
gyarázat  után  is,  de  sajnos,  erre  képtelen  
vagyok.  A  »né  g ere  az  takarófalat  jelent.  
Egyszerű  az  egész,  nemi? 

* 
Szolgálok  egy  szép  Tasnddy  Fekete  Má-

ria-halandzsa-szpiccsel  is:  »S  zab  С s i 
hintába  ült  tegnap  r  e\g g  el  hét-
kor.  Estig  megette  a  tésztát,  ak-
kor  vette  észre,  hogy  alma  volt.  
Ez  magyarul  ennyit  jelent:  »Fényes  Sza-
bolcsot  reggel  hétre  kirendelték  a  gyárba,  
kisminkelték,  mondván,  hogy  felvétele  
l  e s zl  Még  külön  ruhákért  is  küldtek  a  
lakásara  es  »Szabcsit  este  hétkor  jött  csak  
rá,  hagy  —  ugratás  az  egész.  Azóta  a  Film-
irodában  izgatottan  várják  az  általa  be-
ígért  bosszút...  

Lapzártakor  a  hadiállapot  tart,  az  ellen-
ugratásról  még  nem  érkezett  be  jelentés...  

S Z O M B A T H E L Y I  B L A N K A  



1НТЛ KS RENDEZTE:  BARABAS  PAL'  

Az  egész  világon,  ha  nem  is  az  első,  
ile  az  elsők  között  van  ez  a  kis  filmrc-
mekmxi.  amely  ezen  a  héten  kerül  a  
közönség  clé  s  amelyet  az  idei  film-
szezon  <n a g y«  F i l m j e i  k ö z ö t t  is  
é s z r e  k e l l  v e n n i !  Filmínyeneek  
részére  készült  ez  a  csemege:  amely  egy  
novella  minden  finomságát,  hangulatát,  
muzsikáját  páratlan  tökéletességgel  adja  
vissza.  Csupa  erotika,  merészség,  ötlet  
ez  a  kis  film,  amelyben  egy  dal  is  elo-
lordul,  It  u d a y  Dénes  írta:  talán  a  leg-
szebb  sanzon,  amely  eddig  a  film  vász-
nára  került.  

Ügylátszik,  igazuk  van  azoknak,  akik  
azt  mondják:  í r ó k n a k  k e l l  r en-
d e z n i  a  f i l m e t !  Ezt  a  kis  gyöngy-
szemet  Barabás  Pál  rendezte  s  olyan  
képeket  látunk  a  filmben,  amilyenekkel  
még  francia  filmeknél  is  ritkán  talál-
kozunk. 

1Î à e z  Valéria  a  primadonnája  a  kis  
filmnek,  ő  játssza,  énekli,  zongorázza  
végig,  már  régen  meg  kellett  volna  
vele  csinálni  az  első  magyar  zenés  fil-
met!  Fanyar  szépség  s  amellett,  hogy  
énekel,  kitűnő  színésznő  is!  

A  B e l v á r o s i  H í r a d ó  M о z i 
tűzte  elsőnek  műsorára  a  C i g a r e t t a -
f  ii s t-Öt. 



A S Z O B R Á S Z  F E L E S É G E  
(Kis  novella a  Képzőművészeti Társulat  nyolcvanéves jubileumának  alkalmából)  

Egyszerű  asszony.  Igénytelen,  ruháiban  
keveset  mutat. í'arsaságoan  alig  lehet  észre-
venni.  ÍSoihasean  nyilatKozik.  Neun  tuuja,  
hogy  kell  sziuni  ferje  vetélytársait.  Össze-
köttetései  nincsenek.  

húszéves,  volt,  nnkor  odaszegődött  a  férfi  
mette,  a.kiuJck  jó  volt  megfogni  erös,  meleg  
kezet.  A  szobrokhoz  nem  értett.  Nem  járt  
egyetemet,  nem  végzett  képzőművészetit,  
i . . u l a i s a i j u g o k  .torul  sem  sündörgött.  
Művészeti  irányokthoz  alig-alig  ért,  a  mo-
dernség  és  neo-konlzervMivizimus  hangiban  
unalomig  ismert  közhelyeket  nem szajkózza,  
ha  szól.  ! titkán  szól,  de. a  férje imindanl sza-
vára  épít,  mert  ő  az  az  asszony,  aki  a  te-
hetséget  érzi.  

Fiatal  házaslkorukban  Firenzében  éltek.  
Papirosból  ebédeltek  a  Belle  Arte  lépcsőjén!  
s  reggeli  helyett  a  Signorián  ődöngték,  
a  szobrok  körül.  iJegjobban  Michelangelo  
Dávidját  szerette.  A  szabin  mßk  talpazatára  
ült,  mert  onnan  kitűnő  kilátás  esett  a  Pa-
laziao  Vecíhhio  kapujában  álló  Dáviidra.  
Néh.a  csak  a  szobor  íkezót  nézegette,  máskor  
az  are  nemes  élét.  Volt  úgy,  hogy  félig  
húnyt  szempillák  mögtül  lesto  a  szobor  de-
rekát.  Miehelangeloról  nem  olvasott  s  fiülé-
beml  értelmetleniül  zúgott:  trecento,  quatro-
cento,  cinquecento.  De  megnélatei  a  Piazzale  
Michelaugelon  a  Dávid1  szöbor  bronzból  ön-
tött  mását  s  úgy  látszik,  akkor  a®  anyag  
alakító  hatalmából  megérzett  valamit,  mert  
este  forróbban,  simult  a  férfihoz  s  azt  
mondta: 

—  A  uni  szobrunk  .bronzban  szebb  lenne!  
Evek  multán  ая  ő  »szobruk.«  hozta  haza  

Magyarországra  a  párizsi  nagydíjat  s  a  
bronzmű,  a  külföldi  díjnak  kijáró  hírlapi  
cikkek  után  sokáig  szomorkodott  a  fűtet-
len,  csűrre  emlékeztető  műterem  előtt,  az  
utcakapuban.  A  nagydíj  megvolt  (arainty-
plakett),  csak  vevő  nem  akadt.  Jókedvű  
művészkollégák  kalapjukat,  kabátjukat  ag-
gatták  a  dicsőséget  szerző  kolosszlus  fejére,  
nyakába,  mert  nem  fért  be  a  kicsiny  mű-
terembe.  Aztámi —  .hiszen forgandó  a® idő  —  
helyet  kapott  a  mű egyi к  magyar  városban  
s  a  szobrászt  elismertek.  Kapott  cikkeket,  
gáncsot  is,  mert  már  érezték  erejét.  Pálya-
díjat  nyert,  elbukott,  harcolt,  .megrendelőt  
szerzett,  ahogy  az  már  szokás  e  pályán.  
Az  asszony  melengette  tehetségét  s  csití-
totta  kétségeit  és,  nagyon  forrón  tudta  sze-
retni,  miikor  megérezte,  hogy  a  jó  alkotó  
láz  kerülgeti  az  emberét.  

Ügy  fordult, hogy  gyéreiket  vártak.  A  férfi  
ekkor  csinálta  fiatal  élete  legnagyobb  mű-
vét  s  az  asszony,  aki  az  eljövendő élő  em-
bert  formálta  boldog  testében,  a  nemes  
vetélytárs,  mámoros  izgalmával  leste  a  férfi  
vésőjét,  mely  az  új,  nagy  inűvöin  dolgo-
zott. 

A  mű  pályázatra  készült.  A  díjakat  az  
ország  egyetlen:  magánmecénása,  a  Herceg  
tűzte  ki.  A  titokzatos  Herceg,  akit  társa-
ságban  sohasem  látni,  akiről  Magyarorszá-
gon  legtöbbet  írtak  már,  aki  minden  évben  
alapít  valamit.  Egyszer  orvostudományi  ku-
t Hó  eélakra  ad,  .másszor  telepít.  A  Herce-
get  bizonyos  irodalmi  körökben  kötelesség  
szidná,  mint  feudális  oligarchát.  A  Herceg-
nek.  üzemei  vannak  s történelmi  neve.  Nagy  
összeget ajánlott a Herceg, mindenik!  pályáz-
hatott,  a  kikötések  nem  voltak  művészeti  
irányt  szaibéak.  A  Herceg  zsűrire  bízta,  a  
pályázatra  kerülő  művek  kiválasztásét  s  
zsűritagnak  lenni  nchéa,  mondé  minap  e  
sorok  írójának  hallatéra  egy  szakállas  szob-
rász,  aki  maga  is  pályázott.  

Elkészült  a  fiatal  szobrász  nagy  műve.  s  
mivel  zisüri  tagnak  len tri li  nehéz,  ha  maga  
is  pályázik  az  ember,  a  művet  elutasítot-
ták. 

A  Herceg  ezekről  az  elutasításokról  (mert  
többem voltaik: szakállatlau  és dlúshajú  eluta-
sítottak),  .mit  sem  tudott  (5  a  művek  ki-
választását  szakférfiakra  bízta  s  csak  a  
döntést  tartotta  förani  magának,  ö  egyedül  
fogja  elbírálni,  hogy  a  zsűri  által  bevettek  
körül  a  nagy  díj  kitl  illett  

A  fiatal  szobrász  belebetegedett  a  csaló-
dáson.  Művét  ugyan  (kiállítottak,  egyik  el-
dugott,  alig  látogatott  kis  kiállítási  terem-
ben  s  a  lapok  óvatosaim  felhördültek,  két  
jelző  erejéig,  hogy  a  mű  miért  nincs  a  
Nagy  Díjra  benyújtottak  közötti  De  egyéb  
nem  történt  Eljött  a  r.agy  nap,  a  pályá-
zatra  elfogadott  müvek  nagyszabású  ki-
állításának  megnyitása...  Es  ekkor  a  szob-
rász  felesége,  életében  először,  önálló  lé-
pésre  határozta  el  magát. Meghívót  szerzett  
a  férje  tudta  nélkül,  —  hiszen  nem  engedte  
volna,  hogy  arra  a  helyre  elmenjem  ahon-
nét  őt  elutasították  —  megjelent  a  fényes  
megnyitáson.  Megjelénitî  Nem,  ő  nem  tudott  
megjelenni,  ő  csak  egyszerűen  elment,  mint  
egy  kis  szürke  egérke  surrant  1»  aa  osz-
lopos  épületibe,  a  díszruhás  rendőrök  sor-
fala  között.  A  kupolás  terombeftiI,  a  film-
híradó  jupiterlámpáinák  perzselő  fényében  
zsakettes  urak  hódoló  uszálya  kísérte,  a  ki-
állítást  megtekintő  előkelőségeket.  Az  asz-
szoiry  ijedten  a  szívére  szorította  a  kezét.  
A  nagy  csarnokban  riasztó  hidegség  fo-
gadta.  A  jól  ismert  otthoni  műterem  ós  ba-
rátok  műtermeinek  lázas  forróságából  sem-
mit  sean  érzett.  Figyeléshez  szokott  szeme  
a  szépet kereste.  A  nagy  alkotást,  a.mi  előtt  
elcsituló  szívvel  s  alázattal  érezheti  meg,  
hogy  ilyet  az  ő  férje  még  nem  tud.  Olyan-
féle  érzést  keresett,  mint  a  Dávid  szobra  
előtt,  ami  lenyűgözte  utolérhetetlen  nagy-
szerűségével  s  mégis  biztatóan  és  serken-
tően  sugallta:  szeressed  a  te  szobrot  for-
máló  emberedet,  akiben  a  jövő  szunnyad.  
Ezt  az,  érzést  ntem  találta  s  riadtan  nézte  
az  egyik  kiállított  müvet,  a  Kifogástalan  
Alkotást,  amit  elfogadtak.  Az  asszony  nem  
tudta,  hogy  a  mult  század  kínos  naturaliz-
musa  oly  nyomasztó  e  mübeml  csak  hide-
gülő  szívvel  érezte,  hogy  e  mű  precíz.  Min-
dent  .kifejez,  .mindent  megmagyaráz,  min-
dert  sarka  kidolgozott,  a  lovag  kezein  az  
erek  s  a  ló  oldalán  a  hám  cifrái  is.  Nem  
kell  aláírni,  mindenki  rögtön  kitalálhatja,  
hogy  micsoda,  Iám  az  előkelőek  is  roppan-
tul  örülnék  neki.  Csak  éppen  a  tuti vész 
nincs  e  műben  sehol.  

Tisztelte  az  öregséget,  de  most  megzava-
rodott  és majdnem  sírva  fakadt.  Lchorgusz-
tott  fejjel  jött  le  a  lépcsőn  s  az  egyik  osz-
lop  előtt  hirtelen  arra  gondolt,  mi  lennem  
ha  megszólítaná  a  Hercegett  No. persze,  ha  
egyáltalán  tudná  melyik  a  Hercegi  Ha  itt  
vau  most  egyáltalán. .,  Oda menne,  meg-
fogná  a  kezét  és  arra  kérné,  ihogy  mielőtt  
döntene,  jöjjön  kicsit  vele.  Csak  úgy,  in-
kognitóban.  Könnyű  lenne,  hiszen,  a  Her-
ceget  személyesen  kevcseiu!  ismerik.  Beülné-
nek  az  autóiba  s  mennének . . .  Kis  kiállítá-
sokra,  az  Egyházmüvészetire,  a  Mübarát-
hoz,  Tamáshoz  s  tovább,  azokhoz,  akik  még  
kis  kiállításokhoz  sem  jutottak  el.  Hideg  
műtermekbe,  kültelki  csűrökbe...  ő  nem  
mondana  semmit,  azt  sem  árulná  el,  hogy  
melyik  az  ő  ura  műve,  csak  vinné  {min-
denüvé,  ahol  azt  a  forró  boldogságot,  amit  
művészetnek  neveznék,  érezni  tehet...  Fia-
talokhoz,  akik  még  nem  tartanak  ott,  mint  
a  Nagy  Reménytelen  öreg,  akiből  már  
egyéb  semmi  sem  lesz,  mint  ami  ma.  Fia-
talokhoz,  akikből,  ha  jó  időben  hajol  le  
hozzájuk  a  Nagy  Mecénás,  még  minden  
lehet.  Akiket  a  Mecénás  kegyessége  a  Sza-
kállasokkal  kötendő  kompromisszumoktól  
menthetne  meg . . .  S  akkor  a  Mecénás  vá-
lasztana . . .  Ha  látná,  egészeni  biztosan,  
azokból  választana,  akik  a Kupola  alá  nem  
jutottak  be  s  ezzel  a  választással  elindí-
tana  valamit.  Csak  alrtnyit,  hogy  anyagi  
segítség  mellett  ezek  a  fiatal  szobrászok  
tehetségük  mellé  kultúrát  is  szerezhessenek,  
kifejlődhessenek  és  naggyá  válhassanak..,  

Í gy  álmodozott,  míg  kiürült  a  terem.  
S  mikor  ая Épület  elől  az  utolsó  díszrendőr  
is  távozott,  ijedtem/  szaladni  kezdett-  Férje  
nem  tudja,  hogy  merre  jár,  .pedig  nagyon,  
aggódik,  ha  ш  ő  állapotában  hazulról  so-
káig  távol  marad.  



Edelsheim-Gyulai  Ella  írja  a  Tarka-
barkának: 

Pro  és  kontra  nagyon  sok  véleményt  hal-
lottam  a  »F  é  11  é к e n y s é g«-ről.  A  kritika  
részben  a  darab  elavultságát,  részben  egyes  
színészek  játékbeli  felfogását  kifogásolta.  
A  legtöbb  támadás  Karády  Katalinnak  
szólt.  Egyik  este  megnéztem  az  előadást  és  
megállapítottam,  —  már  amennyire  az  én  
véleményem  mérvadó  lehet  —  hogy  a  kri-
tika  mindkét  irányban  túlzó  volt.  Tekintet-
tel  kell  lenni  arra.  hogy  felújításról  van  
szó.  Areübasev,  ha  ma  élne,  valószínűleg  
maga  sem  így  írná  meg  témáját,  De  a  da-
rab  lényege  időtlen,  és  változatlanul  izgal-
mas.  Ami  a  színészek  játékát  illeti,  jó  osz-
tályzatot  adtam  mindegyik  tagjának,  leg-
jobbat  Ajtaynak,  Sulyoknak  és  igenis  Ka-
rády  Katalinnak.  Utóbbi  ott,  ahol  örök  
cica-természete  évrényesiilhet,  egyenesen  
bűbájos.  Az  elején  egy  kicsit  merev,  
de  percről-percre  felmelegedni  látszik,  sze-
repét  átéli  és  utolsó  jelenetében  egészen  
kitűnő.  Valaki  ugyan  azt  mondta  mellettem,  
amikor  megfojtják,  hogy  vvégre  egy  
happy  ende  s  darab«,  —  de  az  illető  
valószínűleg  sokat  csalódhatott  a  nők-
ben  ...  

* 
Л  legfi  issebb  színházi  szenzáció:  három  

évre  kébérelték  a  Margitszigeti  Szabadtéri  
1  Színpadot!  Ez  annyit  jelent,  hogy  a  Nem-

zeti  Színház  az  idén  nyáron  nem  játszik  a  
Szigeten.  Állítólag  idegen  társulatok  fognak  
vendégszerepelni  a  Margitszigeten.  

* 

Nem  mindennapi  szenzáció  van  készülő-
ben  f ilm-szinház-irodalmi  világunkban.  Ha-
zai  színművészetünknek  angolszoknyás,  la-
possaruú,  whisky-izű,  citrom-fanyar  sex  
appeal-ü  büszkesége,  aki  vacsora  és  bár-
testőreit  kizárólag  a  magas  és  még  maga-
sabb  arisztokrácia  ifjúságából  szokta  kivá-
logat ni  és  akit  a  fáma  már  hosszabb  idő  
óta  egy  rendkívül  rokonszenves,  tizenegy-
aga  koronás  ifjú  gentleman  menyasszonya-
ként  könyvelt  el,  aki  színházi  közönségünk-
nek  legmodernebb  típusú  kedvence.  —  s  
hogy  az  egészen  gyengék  kedvéért  is  mond-
junk  valami  ismertetőjelei:  —  akinek  a  ve-
zetékneve  »ti«-vel,  a  keresztneve  »li«-vel  
végződik,  legmegbízhatóbb  értesülésünk  sze-
rint  rövid  időn  belül  —  férjhezmegy.  
A  hír  bizonyára  igen  nagy  érdeklődést  fog  
kiváltani  film-,  színház-  és  irodalmi  körök-
ben  egyaránt,  mert  a  kesernyés  bájú  és  
örökösen  és  előszeretettel  serdületlen  bo-
szorkány-ráncokat  viselő,  kifelé  mindig  oly  
gyermekdeden  naiv,  befelé  azonban  előnyö-
sen  csiszolt,  sportszerűen  edzett  és  igen  ér-
dekesre  pácolt  ifjú  hölgy,  aki  egyébként  
nekünk  is  nagy  kedvencünk,  az  ellene  szeg-
zett  összes »karrier-bestia«  vádakat  egy  csa-
pásra  megcáfolva,  nem  bárónak,  nem  gróf-
nak.  sőt  még  nem  is  hercegnek  nyújtja  
kezét,  hanem  —  pontosan  idézzük  az  ő  ki-
fejezését:  »erősen  bran  s on  belüli-
n  с k!«.  Megvalljuk  őszintén,  egy  álló  hétig  
törtük  a  fejünket,  hogy  ki  lehet  az  az  
>e  r ő s e n  br  ans  о n  belüli«,  aki  szóban-
forgó  kis  hercegné-jelöltünknek  az  összes  
címeket,  rangokat  és  főnemesi  koronákat  
ilyenformán  majdan  pótolandja.  Nos,  el-
áruljuk.  A  vőlegényjelölt  ama  film-,  szín-
ház-  és  irodalmi  triásznak  idősebb,  igen  ro-
konszenves  és  tehetséges  férfitagja,  aki  pil-
lanatnyilag  egy  színházi  konszern  iaaz-
gatói  címmel  felruházott  főrendezője  és  aki  
kedvenc  művésznőnket  legutóbbi  szerepében,  
egy  francia  darabban  rendezte.  A  legesleg-
gyengébbek  kedvéért,  az  ő  vezetékneve  
•»ryc-vel,  keresztneve  i>ni«-vel  végződik...  
Egyszóval,  »minden  külön  értesítés  helyett*:  

»ti«—»Zi«  és  try*—»ni«  —  jegyesek  ...  
* 

Bánffy  Miklós  grófné  Várady  Aranka  
többheti  tartózkodásra  Völaszútról.  Erdély-
ből  Budapestre  érkezett,  

* 
Del-Medico  Marikát,  Baranyai  Lipót,  a  

Nemzeti  Bank  elnöke,  nevelt  leányát  elje-
gyezte  Halasy  József,  a  Nemzeti  Bank  tiszt-
viselője. 

* 
Méltán  oievezitk  a  hölgyek  Friedimami-

céget,  VI.,  Király-u.  10 (fiók  nincs)  »Buda-
pest  kalapdobozáénak,  mert  biztos,  hogy  
münden  hölgy  minden  igényét  kielégítik  a  
szebbnél-szebb  tavaszi  fcalapujdonságok.  

Fedák  Sári  egy  hétig  a  svábhegyi  szana-
tóriumban  pihent  s  csak  este  jött  le  a  
»Oyergyói  bál*  előadásaira.  

VI  л  л  а к и I  Üs  м t  V Y с  H  '  

J W J ,  UXGXR*  GYÖRGY  
Ç/iЛ l-lStYAK-Ш.  1 *  TU:  U-JS-tt  

Té  közönség,  két  szemem  a  
Meghatottság  könnye  csípi.  
Most,  hogy  bemutatom  magam:  
Bangóm  görl,  a  nevem  Pipi.  

Otthon  vagyok  minden  szakban,  
Legyen  tánc  az  avagy  ének.  
Ezért  neveztek  el  engem  
5A  közönség  kedvencének«.  

Mivel  folyton  újabb  s  újabb  
Kalandokba  hajt  a  vérem.  
Ami  megtörténik  velem.  
Majd  hetenként  elmesélem.  

* 

A  legmagasabb  és  legelegánsabb  grófok  
egyike  (a  nevét  igen  komplikáltán  lehet  
csak  leírni)  átvette  a  legnagyobb  vegyi-
gyárak  egyikének  vezetését  és  anyagi  ér-
dekeltséget  is  vállalt  az  üzemnél.  

* 
Nagy  nyári  vállalkozásról  tárgyalgat  mos-

tanában  a  Vígszínház.  Nem  kisebb  dolog-
ra'  van  szó,  mint  arról,  hogy  a  Vígszínház  
társulata  esetleg  állandó  vendégszereplésre  
kilátogatna  az  Angolparkba  s  ott  rendezne  
szabadtéri  előadásokat,  ahol  a  mull  nyáron  
Patkós  György  kísérletezett  az  emlékezetes  
háborús  témájú  színjátékkal.  Természetesen  
úgy  darab,  mint  szereposztás  tekintetében  
minden  találgatás  korai...  

Szombaton  este  fényes  bankettre  készül-
tek  az  ismert  kapásutcai  vendéglőben.  A  ki-
tűnő  író  hivta  meg  pulykavacsorára  Hz  jó-
barátját,  tíz  szerkesztőt.  A  vendégek  meg-
érkeztek,  helyet  foglaltak  a  feldíszített  
asztalnál,  vacsoráztak,  italoztak  és  a  ven-
déglátó  iró  még  mindig  nem  érkezett  meg.  
Kettőkor  bezárták  a  vendéglőt  és  az  iró  
•még mindig  nem  volt  sehol.  Rózsafabottal  
üthették  a  nyomát,  illetve  a  vacsora  árát...  

A  Newyorkban  tartózkodó  hires  magyar  
író  különélő  felesége,  aki  Európában  nagy  
színpadi  sikereket  aratott,  hír  szerint,  válik  
a  férjétől  és  fééjhczmegy  egy  rendkívül  
népszerű  amerikai  tervezőművészhez.  

Szem  alatti  ránctalanítás.  Vera  kozmetika.  
Népszíjiház-u.  22. T.:  137—801.  

Simon  Béla  egyetemi  magántanárt,  a  fő-
városi  társaság  kedvelt  tagját  megoperál  
ták.  Ádám  Lajos  tanár  végzett  rajta  rend-
kívül  súlyos  műtétet.  Tizennégy  nappal  ez-
előtt  -volt  a  műtét  és  Simon  Béla  máris  ja-
vában  üdül  a  Svábhegyi  Szanatóriumban.  
Margit  madám,  aki  a  műtét  után  Ádám  
professzor  szanatóriumában  ápolta,  kijelen-
tette,  hogy  huszonötéves  pályája  alatt  Si-
mon  professzor  volt  a  legjobb  betege,  mert  
a  tizennégy  nap  alatt  —  még  csak  meg  
sem  nyomta  a  csengőt...  

* 
Abból  az  alkalomból,  hogy  Benedek  László  

egyetemi  tanár  Belgrádban  tudományos  elő-
adást  tartott  és  útjára  a  felesége,  Zilahy  
Irén  is  elkísérte,  az  egyik  belgrádi  mozi  
műsorra  tűzte  a  művésznő  legnagyobb  si-
kerű  párizsi  filmjét,  a  Tovarist.  

Báró  Radvánszky  Antal,  a  Nemzeti  Bank  
fiatal  és  tehetséges  vezértitkára,  fontos  tár-
gyalásokat  folytat  már  idestova  két  hónapja  
New-Yorkban  és  Washingtonban.  Amint  azt  
ifjú  feleségével  telefonon  közölte,  el  van  
ragadtatva  Amerikától  minden  vonatkozás-
ban,  csak  a  klíma  és  az  utazás  ellen  van  
némi  kifogása.  A  CHpperre  ugyanis  sem  
odafelé,  sem  visszafelé  nem  voit  lehetséges  
helyet  biztosítania,  mert  az  elsőbbség  az  
amerikaiakat  illeti,  akik  hosszú  hónapokkal  
előre  foglalják  le,  helyeiket.  A  hajónt  vi-
szont  most  a  viharos  tengeren  tíz-tizenkét  
napot  vesz  igénybe,  Lisszabontól  az  Újvi-
lágba  ...  

A  szövetfronton  annyi  a  változás,  —  mint  
fiemler  kir.  ud\. szállítók  üzletében  láttuk  —  
hogy  a  hölgyközönség  is  a  legnagyobb  vé-
telkedvet  mutatja  tavaszi  női  ruha  és kabát-
szövetek  iránit.  'Kétségtelen,  hogy  a  minő-
ségi  szövetek  most  viszonylag  olcsók.  Egyéb-
ként  Semlor  Tibor  kereskedelmi  tanácsosék  
európai  hírüknek  megfelelve,  minden  igényt  
most  is  kielégítenek,  a  népszerű  üzlet  osz-
tatlan  munkaidővel  dolgozik  és  Sennler-szö-
vetek  forgalmában  nincs  fennakadás. '  Re-
méljük,  hogy  nemi  is  lesz . . . 

* 
Huszka  Jenő  Agnes  leánya  énekelni  ta-

nul.  Azt  mondják,  hogy  pompás  filing  ja  
van... 

* • 
Szerzők!  A  jövő  szezonban  új  zenés  szín-

házzal  szaporodik  Budapest.  Tessék  ki-
találni,  melyik  lesz  az?  

* 

Még  e  héten  eldől,  hogy  melyik  m agya: 
filmcég  kapja  meg  az  orosz  filmek  bemu-
tatásának  magyarországi  jogait.  Két  erős  
versenytárs:  a  Hunnia  Filmgyár  kölcsönző-
osztálya  és  a  Kárpát  Filmvállalat  a  legesé  
lyesebbek. 

* 

UouUCadatÜ^ 
Nyitva  este  9  órától  éjjel  2  óráig !  
Műsor!  Hangulat!  Tánc!  Mérsékelt  á rak !  

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



Л  Kormányzó  Cr  Angel о  Rótta  pápai  
iiuncius  társaságában  szemléli  a  portrét  

A  Főméltóságú  Asszony  és  József  királyi  
herceg  a  tárlaton  

(Escher  felv.)  

A  mellékelt  apróhirdetés  szerint  elveszett  
Sulyok  Mária  »Sen ki с  névre  hallgató  ku.  
tyája.  Örömmel  Jelentjük,  hogy  »Senki«  
megkerült,  illetve  az  a  pontos  tényállás,  
hogy  egynapi  távollét után hazajött,  mintha  
mi  sem  történt  volna. . .  Képünk  a  haza-
térés  pillanatában  készült,  amikor  »Senki«  

bűnbánó  arccal  bocsánatot  kér  
(Escher  tetv.)  

A  megboldogult  spanyol  ex-király  buda-
pesti  látogatása  alkalmával  a  főméltóságú  

úrral 

17,000  fizető  nézője  volt  vasárnap  a  Tavaszi  nagy  
iiandicapnek.  A  papíron  rendkívül  nyíltnak  
látszó  verseny  rekordközönséget  csalt  ki  az  ügető-
»  pályára. . .  

A  külföldről  hazatért  Rocking  qnartett  fel-
léptével  új  műsort  ad  a  Magyar  Falu  

Varieté 

Gulácsy  Irén  tartott  beszédet  a  nagyváradi  
Szigligeti-szobor  újraleleplezése  alkalmá-
val.  (Középen  Gulácsy  Irén,  Dutka  Ákos,  
Laky  Endre  főispán,  dr.  Soós  István  pol-

gármester  és  Tabéry  Géza)  
(Polyfoto  telv.)  

. . .  a  verseny  azonban  csalódást  okozott.  A  pá-
lyázók  javarésze  többet  ugrált,  mint  ügetett  s  
végül  a  Kovács  II.  kezében  legjobb  idejét  ügető  
Tanoda  egy  utcával  nyerte  a  csúnya  versenyt  
к  (Faragó  íelvj.  

Buzy  Barna:  »Síremlék«.  (A  
Műcsarnok  jubiláris  tárla-
tának  nagysikerű  márvány-

szobra)  .  

Boldizsár  István  festő-
művész  rendkívül  érde-
kes,  »otrantói«  felfogású  
portréja  a  Kormányzó  
Ürról.  (Az  előtérben  tel-
jes  tengernagyi  díszé-
ben,  összes  kitüntetései-

Boldizsár  István,  
a  Képzőművészeti  
Főiskola  rendes  
tanára,  a  kép  al-

ketéja 
(XST-kép) 

vei  Kormányzó  Urunk,  mint  a  monarchia  
egykori  hajóhadának  parancsnoka  vetítö-
dik,  háttérben  a  tenger,  amelynek  egykor  

legendás  hőse  volt)  



AZ  OLAJVAROS  MESTERI  OTOSFOGATA  
Sehoi  sem tisztelik  úgy  a tradíciót,  mint  a fiatal  Ame-

rikában,  — amelynek  — legalábbis  európai  szemmel  nézve  
—  talán  nincs  is  tradíciója.  Imponáló  az  a  melletdöngető  
rátartiság,  dagadó  önérzet  amellyel  irodalmukban  művé-
szetükben,  könyveikben,  színpadjaikon  vagy  filmjeiken  a  
közelmúltat  idézik.  Ahogy  mi  itt  az  öreg  Európában  a  
nemzeti  hőseinket,  ők  odaát  a  mai  nagy  gazdagságuk  
országalapító  pionírjait  tisztelik  és dicsőítik.  Ezért  készül-
nek  tucatszámra  a  vadnyugati  filmek,  amelyeken  egy-egy  

Ы Ш Ш  naplója  
ÍRJA:  BABAY  JÓZSEF  

III.  RÉSZ  

vagyont,  hatalmat  alapító  és  talán  kultúrát-  terjesztő  hős  
küzd  a  félmúlt  elvadult  indulataival,  rabló-erőszakos-
kodásaival,  törvényenkívüli  eszközéivel.  Arra  a  tényre,  
ahogyan  az  első  vasúti  sínpárt  sikerült  lefektetniük  az  
Atlanti  Óceántól  a  Csendes  Óceánig,  olyan  romantikus  
megindultsággal  emlékeznek,  inint  mi  talán  a  keresztes-
hadjáratra.  Hőseik  egész  férfiak, erős  asszonyok,  akik  so-
kat  verekedtek,  sokat  véreztek,  de  mindig  győztek.  

Most  az  olaj  került  sorra,  a  folyékony  arany,  amely  
ma  a  világ  sorsának  ura.  Alig  negyven-ötvenéves  az  
amerikai  olajláz,  amikor  Texastól  Oklahomáig,  Kalifor-
niától  Venezueláig  túrták  és  kóstolgatták  a  földet  kaland  
és  karrieréhes  férfiak,  de  ez  a  félmúlt  is  már  a  törté-
nelmi  hősök  sorába  állítja  a  Rockefellerek  és  Deterdingek  
elődeit,  akiknek  szívük,  eszük  a  helyén  volt  s  akik  való-
sággal  tíz  körmükkel  kaparták  elő a  mélyből  feltörő sűrű, 
vastag  oí,ajgejzirt  Az  »Olajváras«  című  film  megmutatja  
azt  a  szédítő  perspektívát,  amellyel  az olaj  nyomán  pil-
lanatok  alatt  városok  és  vagyonok  nőttek  ki  a  földből,  de  
ugyanúgy  pillanatok  alatt  egyetlen  roppanással  zuhan-
ták  a  mélybe  a  mérhetetlen  gazdagság  forrásainak  fúró-
tornyai  is.  Nem  baj, — tanítja  a film  —  ha  ma  egymilliót  
vesztei  el,  holnap  újra  kezdheted és  kettőt  keresel!  

íme  az  olaj  hőekölteményének  öt  főszereplője,  a  híres  
ötösfogata: 

Clark  Gable,  a  világhírű  sofőrtípus.  Sokan  szidják,  
még  többen  szeretik.  Kevesen  tudják, hogy  gumigyári  
portás  volt,  éjszakai  egyetemre  járt  és  orvosnak  készült,  
a  végén  mégis gazdag  ember lett.  Claudette  Colbert,  a  leg-
szellemesebb  arcú  amerikai  színésznő,  igaz,  hogy  francia.  
Aranyos,  humoros  teremtés,  aki  hisz  a  polgári  boldogság-
ban  és megható, hogy  a filmben is  milyen  lelkendezve  ke-
resi  az  egyszoba-konyhában  is  megférő  parányi  boldogsá-
got.  Spencer  Tracy,  a férfi,  akinek  lelke  van.  A  hű  barát,  
aki a  legválságosabb  órákban  a helyén  van. Hedy  Lamarr,  
a  film  tüneményes  szépségű  olaj-  és  konjunktúrakutató  
nője,  a  milliárdos  fegyvergyáros  egykori  felesége,  aki  e  
filmben  nemcsak  szép,  hanem  színésznő is  és végül  Frank  
Morgan,  a  kedves,  derék, jókedvű  öreg  fickó,  az  amerikai  
üzletember  típusa.  

Nem  kétséges, hogy  ez  a  pompás  ötösfogat  a  kivételes  
sikerek  útján  röpíti  majd  a  filmet.  

Stob  Zoltán  

Őfelsége  lánya,  tündérszép  DALIA  
Epekedik  érte a  szomszéd  király  fia,  
Hűségről  énekel  szerelmetes  szívvel,  
Boldogan  néz  le  rá  Isten  és  Gulliver  

(PARAMOUNT  FILM)  



CIN C Á R - M A R K  0 V I C  S  
A  GYÖNGYOSBOKRÉTÁSOK  KÖZÖTT  

A  FÉLTÉKENYSÉGRŐL  ÉS A „NAGY  SZEREPÉRŐL,  

AMIRŐL  ÁLMODIK  
Szigetutcai  legénylakásának  és  délutáni  sziésztájának  

kellős  közepén  zavarjuk  fel  Ajtai/  Andort, aki  úgy  ugrik  
fel  dohányszínű  duplarökamiéjáiról,  minitha  kígyó  csípte  
volna  meg.  Két  pohárka  konyak, cigaretta  ós már  a  köze-
pében vagyunk  a, témának. S  a  téma mi  lehetne  más, mint 
a  féltékenység.  így  is,  kis  ef-fel,  úgy  is,  nagy  »íVfefl.  
Errot  beszél  most  fél  Budapest.  Ajtay  Andort  mint  új  
Hegedűs  Gyulát  emlegetik  félvárosszerte.  

—  Minden  férfiban  rejtőzik  —  kezdjük  —  egy  egész  kicsi  
vadállat.  Némelyikben  nagyobbacska  is.  Vagyunk  úgy  néha  az  
életben,  a  szerelem  és  szerelmi  féltés  felfokozott  pillanataiban,  
hogy  szeretnénk  megfojtani  az  imádott  nőt.  Ön,  mint  színész,  
aki  Areiibasev  színpadi  figurájának  maszkjában  közvetlen  köze-
lébe  került  ennek  az  érzésnek,  mikor  féltékenységi  rohamában  
megfojtja  a  feleségét,  ebben  a  pillanatban, bizonyára  szembetalál-
kozott  sajátmagával.  Beszéljen  valamit  erről  a  féltékenységről...  

Befészkeli  magát  a heverő  egyik  szögletébe  s  aztiáa  a  
megrögzött  legényember  b iztoniságával,  annak  a  fölényé-
vel, akinek  nincs kire  féltékenynek  lenni,  beszélni  kezd:  

—  A  féltékenységre  születni  keli.  Magja  már  születésü nkkor 
el  van  vetve  bennünk  s  ebből  a  magból  terebélyesedik  ki,  érik  
még  ikésőhb.  Ha  az  ilyen  ember  szembetalálkozik  azzal  a  játékos,  
felületes,  bár  (alán  csak  hibáján  kívül  kacér  nőtípussal,  amelyik  
a  végzeitét  jielen,ti,  akarva,  nem  akarva,  adottságaitól  hajszolva,  
beleesik  a  maró  féltékenységbe,  melynek  paroxizmusában  esetleg  
ölni  is  képes.  Különösen,  ha  a  nő,  mint  az  Aireübasev-drámában.  
még  provokálja  is  ezt.  Hiszen  a  drámában  nem  az  volt  а  leg-
lényegesebb,  hogy  feleségét  félreérthetetlen  helyzetben  találta  a  
férj,  hanem  az  asszony  vérforraló  viselkedései.  Nagyon  beleéltem  
magiam  a  szerepbe,  talán  ezért  volt  ilyern  sikere  az  alakításom-
nak.  Mert  speciel  én  magam  is  féltékeny  természetű  ember  va-
gyok.  Ez  gátolja,  hogy  valaha  is  megnősüljek.  Sdjnos,  eléggé  is-
merem  a  hölgyek  és  a  magam  hibáit  is.  Zavartalan,  boldog  házas-
életet  nemigen  élhetnénk.  Feltéve,  hogy  szerelemből  nősülnék.  

—  Mint  féltékeny)  ember,  bizonyára  van  annyim  önző,  hogy  
azt  hiszi,  minden  férfi  féltékeny1  

—  No,  nem.  Vannak,  akikben  árnyéka  sincs  a  féltékenység-
nek.  Ezek  aaoki  a  férfiiak, akiknek  hiúságból  kell  a  nő.  Kell,  hogy  
szeressék,  körüljárják.  Ezeknek  egyenesen  életszükséglet,  hogy  a  
nő,  akit  szeretntehi,  másoknak  is  tessék.  Ső t . . .  

—  Egy  másik  kérdés.  Mit  tart  színészi  jelleméről  és  rí ál vá-
járéi? 

— ízig-vérig karakterszínész  vagyok.  És  mint  a  »Féltékenysége-
ben  is,  minden  szerepemben  azzal  arattam  sikert,  hogy  teljesen  
belehelyezkedtem  a  szerepbe,  beleéltem  magam.  Vígszínházbeli  
első  két  évemben  csupa  öreg,  hatvan-hetvenéves  embert  játszot-
tam.  Mikor  később  maszk  nélkül  léptem  fel,  sokan  szinte  nem  
akarták  elhinni1,  hogy  én  vagyok.  »Maga  az?  Legalább  ötvenéves-
nek  hittem«  —  és  egy  kicsit  igazuk  is  volt,  túlkorán  értem  meg  
a  karaikterszerepekre.  Ami  pályámat  illeti,  a  feladat  nagyságá-
val  együtt  nőtt  az  alakításom  is.  Szerintem  a  színészetet  nem  
lehet  sem  iskolában,  sem  iskolán  kívül,  privát  módon,  vagy  ki-
tűnő  rendezőtől  eltanulni.  Színésznek  pont  úgy  születni  kell,  mint  
—  féltékeny  embernek.  

Ugy  érzem, enre egy  kilesit büszke  is. Vaüiahogy együvé 
sorolja  a  kettőt...  

— Mi  az  a  Nagy  Szerep,  amiről  álmodik?  
— Nem  igen,  van  »Wunschtraumc-szeiepem.  A  mai  repertoár-

ezerepek  között  nincs  ilyesmi.  
—• Mégis,  ha  volna  egy  olyan  író,  amilyet  ön  akarna  és  az  

írna  egy  olyan  szerepet,  amilyet  ön  szeretne,  milyen  lenne  ez  
a  szerep?  

— Nehéz  kérdés.. .  —  és  megdörzsöli  az  állát  —  . . . hát  ha-
sonlítana;  a  Féltékenységében  figurára,  mart  melegszívű,  szeretni  
tudó  ember  volna.  Hasonlítana  az  Orvoskisasszony-beli  alakítá-
somhoz,  mert  kötelességtudó  és  belső  érzelmeit  nem  szívesen  
dob ráverő  ember  lenne.  Hasonlítana  a  XIV.  René-beli  alakítá-
somhoz,  abban,  hogy  élcelődne,  de  mindig  fölényesen.  És  végül  
hasonlítana  énhozzám,  akiben  sok  érzés  él,  szeretem  a  szépet  és  
igyekszem  az  élet  csúf  oldalait  nem  látni...  

(—ppp—) 

A  tural  leányok  barackkal  kí-
nálják  az  étkező  külügyminisz-

tert 

Cineár-Markovlcsné,  Zslndelyné  
Tüdős  Klára  (mögötte  Zsindely  
államtitkár)  és  Cineár-Marko-
vlcs  tapsolnak  a  gyöngyös bok-

rétásoknak 

Ilija  Juklc,  a  külügyminiszter  
helyettese,  báró  Bakácli-Besse-
nyey  jugoszláv  követünk  fele-
sége  és  Cineár-Markovlcsné  a  

nézők  között  

A  jugoszláv  külügyminiszter  
megköszöni  a  látottakat  Pau-

llnl  Bélának  

Cincár-Markovics  Sándor,  a  baráti  Jugoszlávia  kül-
ügyminisztere  magyarországi  tartózkodása  alatt  megláto-
gatta  a  turai  gyöngyösbokrétásokat.  A  Film-Színház-
Irodalom  fotoriportere  erről  az  alábbiakban  számol  be:  

Ajtay 
Andor 



HONTHY HANNA  ÉS KISS MANYI 
H E L Y S Z Í N I  S Z E M L É N  
A  MAGYAR  DIVATCSARNOKBAN  

Szombaton  mutatja  be  a  Fővárosi  Operettszínház  
az új  Halász—Buday-operettet,  a  »Fityfiritty«-et.  A  da-
rab  meséje egy  nagy  pesti  áruházba  viszi  el  a  nézőket,  
ahol  Kiss  Manyi  elárusítónő  és  Latabár  Kálmán  rek-
lámfőnök.  Régebben  ebben  az  áruházban  volt  elárusí-
tónő  a  tüneményes  karriert  (befutott  világhírű  éne-
kesnő  is,  akinek  szerepére  a  legszebb  hangú  és  leg-
elegánsabb primadonnát,  Honthy Hannát  szerződtette a 
színház. 

A  napokban,  két  próba  között  »helyszíni  szemlére«  
ment  a színház igazgatósága  Honthy  Hannával  és  Kiss  
Manyival  a  Magyar  Divatcsarnokba,  hogy  az  árusítás  
rendjének,  a  kiszolgálás  technikai  lebonyolításának  és  
általában  a  nagy  áruház  életének  gondos  tanulmányo-
zása  révén  hamisítatlan  couleur  locale-1 biztosítsanak  a  
»Fityfiritty«  előadásainak.  Honthy  Hanna  és  Kiss  
Manyi  sorra  járták  a  Divatcsarnok  osztályait,  persze  
mindenütt  nagy  csődület  támadt  s  a  vevők  megrohan-
ták  a színésznőket  autogrammért.  

Honthy  Hanna  és  Kiss  Manyi  legtöbbet  a  magya-
ros  női  ruhák  osztályán  tartózkodott,  a  »Fityfiritty«-
ben  ugyanis  hatalmas  magyaros  díszparádét  rendez a 
színház,  amihez  a  ruhákat  a  Magyar  Divatcsarnok  
szállítja.  Honthy  különösen  pompázatos  magyar  ruhá-
iban  fog  a  színpadon  megjelenni  és  a  Divatcsarnok  
divattervező  osztályán  hosszas  tanácskozás  és  tervez-
getés  után  meg  is  született  ennek  a  nagy  toalettnek  
terve. 



IRENE 
Ugylátszik,  a  karrierregény  mindig  nép-

szerű  marad.  Biztos,  hogy  a  szép  és  vidám  
Irene  története  is  tetszeni  fgg  a  közönség-
nek,  mert  minden  van  benne,  ami  a  revű-
opérettek  receptkönyvei  szerint  a  sikerhez  
szükséges.  Végy  egy  szegényes  körülmé-
nyek  közt  élő  szép  leányt.  Tegyél  hozzá  
egy  szerencsés  véletlent.  Adj  melléje  két  
fülig  szerelmes  gazdag  fiatal  vetélytársat.  
Cukrozd  meg  egy  divatrevűvel,  tégy  bele  
mazsolának  néhány  nagy  toalettet,  pár  
fejtetőre  állított  mulatságos  jelenetet,  egy  
dalslágert,  táncot,  holdvilágot,  keverj  bele  
egy  kis  drámai  bonyodalmat,  végül  boro-
náld  össze  a  hősnőt  a  rokonszenvesebb  
fiatalemberrel  és  kész  a  siker.  Ilyenformán  
az  slrene«  nem  hozott  ugyan  forradalmi  
újításokat  a  revüoperettek  történelmében,  
de  nem  is  hoz  szégyent  elődeire.  Van  benne  
egy  ötlet,  melyet  különösen  szépítek  és  ki-
fejezőnek  találtam:  a  bált,  mint  Irene  éle-
iének  legszebb  eseményét,  színesen  fotogra-
fálták.  íme,  nincsen  az  a  régi  mese,  
amelybe  a  rendezői  leleményesség  ne  
tudna  valami  újat  belevinni.  Anno  N eagle, 
az  » Irene«  női  főszereplője,  rendkívül  szép  
és  kedves  színésznő,  azonkívül  all-round  
tehetség,  aki  mindent  tud:  játszani,  éne-
kelni  és  táncolni.  A  ruhái  is  nagyon  szé-
pek.  Partnere,  Ray  M illand,  a  bonvivánok  
rokonszenves  fajtájából  való,  aminthogy  a  
filmnek  minden  szereplője  kitűnő.  Prognó-
zist  nem  mondok,  de  azt  hiszem,  hogy  min-
denki  talál  ebben  a  filmben  valamit,  amiért  
szívesen  megnézi  

OLAJVÁROS 
Clark  Gable  és  Claudette  Colbert  filmje-

iéről  lévén  szó,  az  ember  már  a  start  pilla-
natában  elfogult.  Ez  a  két  remek  színész  
már  ott  tart,  hogy  az  öngnnytól  sem  riad  
vissza,  Clark  Gable  például  mosolyogva  -
tűri,  hogy  a  közönség  az  egyik  jelenetben  
harsogva  nevessen  kissé  túlnagyra  mérete-
zett  hallószervein,  ami  egy  bonvivánnál  a  
legnagyobb  ön-megtagadást  jelenti.  Ugyan-
akkor  Claudette  Colbert  a  feleség  hálásabb,  
de  szürkébb  szerepét  játssza  és  a  hóditá  
vamp  szerepét  átengedi  a  tüneményesen  
szép  Ifedy  Lamari  пак.  A  film  két  ameri-
kai  fiatalembernek  az  olajért  való  örök  
harcát  mutatja  be.  Ez  a  harc  romantikus  
és  változó.  Hőseink  állandóan  a  két  véglet  
közölt  hintáznak.  Hol  milliomosok,  hol  kol-
dusszegények,  Látjuk  őket  a  kezdet  kez-
detén,  amikor  ügyes  rablást  trükkel  szer-
zik  meg  a  kútfúrófelszerelést.  Később  
látjuk  őket  milliomosokat  megillető  kör-
nyezetben  is.  A  mese  európai  mentalitású  
embereknek  kissé  túlbonyolult;  az  ember-
nek  a  végén  az  jár  az  eszében,  hogy  keve-
sebb  több  lett  volna.  De  még  az  esemé-
nyek  túlzsúfoltságáért  is  kárpótlást  ad  öt  
nagy  színészi  teljesítmény.  Bocsánatot  ké-
rek  Clark  Gable-től  és  a  hölgyektől,  de  ne-
kem  a  nagyszerű  Spencer  Tracy  alakítása  
tetszett  legjobban.  Egy  édes  kis  kölyök  is  
szerepelt,  akinek  a  nevét  nem  tudom,  azon-
kívül  Frank  Morgan,  a  két  remek  kalandor  
csendes  társa.  Jó  és  izgalmas  jelenetekben  
persze  nincs  hiány.  Nagyszerű  látványos-
ság  az  olajkút  égése  is.  

A  KEGYELMES  ÚR  ROKONA  
Valakit  másnak  néznek,  mint  aki  való-

ban.  Ezen  a  meseszálon  sok  jó  és  kevésbbé  
jó  filmjáték  indult  már  fii,  »A  kegyelmes  
úr  rokona«  nagyobbigényű  produkció  az  
átlagnál,  mert  a  forgatókönyv  mellőzte  
a  könnyű  bohózaté  lehetőségeket.  Ezenkívül  
'még  az  is  kiderül,  hogy  a  félreértés  révén  
rokonnak  nézett  fiatalember  csakugyan  
tokon  és  mint  ilyen,  jogosan  csinálta  meg  
szédületes  karrierjét.  Ha  itt  nem  mondom  
el  a  fordulatokban  elég  gazdag  történetet,  
kizárólag  azért  teszem,  mert  ezt  nem  tar-
tom  a  film-beszámolók  igazi  feladatának.  
A  bemutató  közönsége  jól  szórakozott  és  
sokat  mulatott.  A  főszereplők:  Csortos,  
Rózsahegyi,  Mezey  Mária,  Somlay  Artúr.  
Ehhez  a  nagyszerű  négyeshez  igazán  ne-
héz  dolog  lehet  néhány  forgatási  nap  alatt  
hozzáhangolni  a  többi  fő-  és  mellékszerep-
löt.  Amit  ők  nyújtanak,  az  a  művészi  tol-
mácsolás  teljessége.  Ehhez  még  hozzá-
teszem,  hogy  ami  a  film  két  másil:  és  
rokonszenves  szereplőjénél,  Szilassy  László-
nál  és  Simor  Erzsinél  rutinban  hiányzik,  
azt  bőven  pótolják  kellemes  megjelenésük-
kel  és  üde  fiatalságukkal,  A  film  rende  
zője:  Podmaniczky  Félix  jó  munkát  végzett.  

A  NYUGATI  GYŐZELEM  
A  »Nyugati  győzelem«  című  háborús  fil-

met  fényes  külsőségek  között  mutatták  be.  
Én,  mint  a  német  követ  vendége  nézhettem  
végig  ezt  a  monumentális  filmet.  Egyetlen  
színész-szereplője  sincs,  rendező  és  főren-
dező  maga  a  valóság  és  a  szereplők  pedig  
maguk  a  nehéz  és  nagy  harcot  megvívott  
katonák.  Félelmetes  nagyszerűséggel  bonta-
kozik  ki  a  nyugati  győzelem,  Aki  látta  a  
német  katonaság,  tankok,  repülőgépek,  ejtő-
ernyősök  tökéletes  voltát,  így,  ahogy  ezt  
a  film  mutatja,  megérti,  hogy  nem  kétel-
kedtek  a  győzelemben.  Ha  nem  éltük  volna  
át  magunk  is  ezt  a  háborút  és  csak  a  fil-
met  láttuk  volna,  úgy  el  sem  lehetne  hinni,  
olyan  emberfeletti  ez  a  produkció.  A  »Nyu-
gati  győzelem«  olyan  háborús  film,  amely  
nemcsak  a  katonákat  és  hozzáértőket,  de  
a  laikus  publikumot  is  az  első  peu:tői  az  
utolsóig  leköti  és  izgalomban  tartja.  Én  azt  
a-ánlom,  hogy  akiknek  idegei  vannak  hozzá,  
nézze  meg.  Amellett,  hogy  tanulságos,  mint  
ilyen,  szórakozást  is  nyújt.  Utána  a  nézők  
duplán  fognak  örülni  és  a  bámulat,  csodá-
lat  érzésén  kívül  az  a  boldogító  érzésük  is  
lesz,  hogy  ebben  a  világégésben  nem  sze-
mélyes  résztvevők  ...  



EL  NEM  KÜLDÖTT  ÍRÁS  
A  tetőn  aeol-hárfa  húrja  zengett.  
És  béke  volt  —  és  csend, —  és  sok  öröm,  
Nyomát  lesem  simogató  kezednek  
A  szívemen.  Óh,  most  megköszönöm.  

Hogy  voltál.  Velem  éltél  itt  a  ködben  
És  néha-néha  kinyúltál  felém,  
Nem  történt  semmi,  én  el  sem  köszöntem.  
A  multam  voltál,  a  dalom,  zeném,  

A  ritmusom.  A  vágy  az  életemben,  
Fáradt  szíved  én  őriztem  a  csendben,  
A  napom  voltál  és  az  alkonyom.  

S  most,  hogy  így  összetörtem  a  kezedben.  
Csak  a  hatalmas  Isten  őriz  engem.  
De,  hogy  lesújtson  rád:  Nem  akarom-

P.  Szürtsey  Nóra  

Edelsheiin-Gyulai  Ella  grófné,  Egyed  Edelsheim-Gyulai  Lipót  gróf,  Perez«!  
Zoltán,  Ignáez  Rózsa,  Gelléri  Andor  Miklósné,  Rácz  László  

Szombathelyi  Blanka  Cscmiczky  Ti-  Molnár  Éva,  dr.  Moharos  Lajos,  
hamér,  Faragó  Baba,  dr.  Deák  Zol-  Pázmán  Ferencné  

tán,  Gedényi  Mihály  

Pázmán  Ferenc,  Bencsáth  Henrik,  Dr.  Moharos  Lajosné,  Balassa  Imre,  
Bauer  Ottóné,  Wanner  István  Papp  Antal  

(Eschar  felv. )  

Elfogultan  és dobogó  szívvel  idézzük  
olvasóinknak,  előfizetőinknek  s minden 
barátunknak  és  jóakarónknak  emléke-
zetébe, hogy  március  1-én volt  egy esz-
tendeje  annak,  hogy  az  újjáalakult,  
formában  és  tartalomban  egyaránt  
megifjodott  Fil  m-  Színház-Iro-
dai  о m  megindult  s ezt  az ünnepi  ese-
ményt,  szerkesztőségünk  és  kiadóhiva-
talunk  baráti  vacsora  keretében  ünne-
pelte  meg.  Egy  esztendő alatt  m e g ö t-
ször  öző  döt.  t  a  Film-Szinház-
Irodalom  híveinek  tábora  s  
ez  a.  tábor,  —  örömtől  kipirulva  jelent-
jük  —  a  szó  szoros  értelmében  nap-
ról-napra  növekszik.  A  boldog-
ságtól  és  a  hálaérzettől  forró  lélekkel  
köszönjük  sok-soktízezres  olvasótábo-
runknak  azt  a  kitartást,  hűséget  és  
szeretetet,  amellyel  bennünket  körül-

vesz,  amellyel  hétről-hétre  türelmetle-
nül  és  izgatottan  várja  és  olvassa  la-
punkat  s  ezen  az  elsőéves  születésnapi  
évfordulón  újból  csak azt  ígérjük,  amit  
kezdettől  fogva  mindig  ígértünk  és re-
méljük,  hogy  olvasóink  véleménye  sze-
rint  is  —  betartottunk,  hogy  mint  
eddig,  ezentúl  is  minden  
erőnkkel,  képességünkkel,  
szorgalmunkkal  és  szenvedé-
lyünk  kel  en  n ek  a  m i  hűsége  s  
és  nagyon  kedves  közönsé-
günknek  fogunk  s zol  g ál  ni  és  
áldozni  ezen  a  lapon  keresz-
tül,  amely  nekik,  értük  készül.  
Ezt. ígérjük  és fogadjuk,  úgy  segítsen  
és  álljon  mellettünk  továbbra  is  ez  a  
kedves  közönség,  melynek  örömet  aka-
runk  szerezni,  amelyért  dolgo-
zunk,  élünk  és  vagyunk.  



A  hódítás  művészetére  tanítja m e g  önt  a  világhírű  filmsztár  

J O A N  F O N T A I N E  T Í Z P A R A N C S O L A T A  
(Párizsi  tudósítónktól.)  

Joan  Fontaine,  aki  most  a  Manderley-ház  asszonya  című  
film  címszerepében  meghódította  a  budapesti  közönséget,  nem-
csak  Hollywood  legnagyobb  színművészeinek  egyike,  hanem  
öltözködésének  ötletességével  és  ízlésével  is  kivívta  a  filmfővá-
ros  elismerését.  Joan  Fontaine  rendkívüli  tehetségét  mindeze-
ken  kívül  még  egészen  kivételes  lélektani  tudása  is  gyarapítja.  
Ennek  bizonyságául  közöljük  Joan  Fontaine  jellegzetes  pszi-
hológiai  éleslátással  megfogalmazott  híres  »Tízparancsolatát«  a  
férfihódítás  művészetére:  

1.  A  tökéletes  szépség  nierai  
elég  a  győzelemhez.  Szüksé-
günk  van  hibákra  is, hogy  elő-
nyeinket  kidomboríthassuk.  

2.  Teremtsünk  összlhamgot  aiz  
alakunk,  a  lelkünk  és  az  öltöz-
ködésünk  között!  Ne  bízzunk  
minjdent  a  szabónőnkre,  kér-
jünk  a  barátainktól  is  taná-
csot.  Főkép  azoktól,  akik  alapo-
san  ismernek  bennünket.  

3.  A  mozgás  ihaiműnc  száza-
léka  a  női  szépségnek!  

4.  Ügyelj  a  mozdulataidra,  
mert  a  mozgás  az  alakod  nyel-
vel 

5.  Néma  énekesnő  a  szépsé-
ged,  ha  nem  vagy  szellemes!  

6.  Az  intelligcnoiia  a  legtö-
kéletesebb  szépítőszer.  Vannak  
csodálatos  kis  szavak,  amelye-
ket  nem  pótolhat  semmiféle  
szájrúzst 

7.  Nincs  többé  csúnya  nő!  A  
kozmetikai  tudomány  mai  állá-
sa  lehetővé  tette  minden  nő  
tetszésszerintl  átalakítását.  A  
kellő  szépségápolás  egyéniséget  
is  ad!  

8. Többet  ér  a  humor,  mint  a  
szellemesség!  Viszont  a  humor  
ritkább  női  tulajdonság,  mint  
a  szőke  ha j  koromfekete  szem-
hez.  Ha  van  humorod,  ne  rej-
tegesd! 

».  Osiúnya  vagy,  Ura nincs  vé-
leményed!  Mindig  kiell  hogy  
legyen  valamilyen  álláspontod,  
még  akkor  is,  ha  nem  ie  őszin-
te!  . . . Három  téves  álláspont  
felér  egy  helyessel!  

10.  Ha  már  mindenit  elkövet-
tél  a  szépséged  érdekében,  ak-
kor  ne  felejtsd  el  a  férfiakat  
csodálni!  A  csodálni tudás  a  nő  
leghatásosabb  szekszepilje!  

VILLÁMLEXIKON  A  „MANDERLEY-HÁZ 
ASSZONYA"  KÉT  NAGY  SZTÁRJÁRÓL  

i  JOAN  FON-
T A I N E  Tokió-
ban  született,  1917  
okt.  22-én.  Hajn  
barna,  szeme  zöld,  
158  cm  magas,  

I  Családi  neve  :  
Joan  de  Havil-

1 land,  nővére:  Oli-
via  miatt  vette  

I  fel  a  Fontaine  
!  nevet.  Joan  Fon-

taine  1937-ben elő-
izör  színpadon  

tűnt  fel,  ekkor  szerződtette  Selznick  
a  United  Artisthoz.  Játszott  a  
G  u n  g  a  D i n ,  az  A s s z o n y o k  
című  filmekben  és  végül  meg-
kapta  A  M a n d e r l e y - h á z  
a s s z o n y a  női  főszerepét.  Eb-
ben  lett  sztár!  A  kritikák  az  egész  
világon,  mint  új  Bergnert  dicsőitik.  
Néhány  hónappal  ezelőtt  férjbez-
ment  Brian  Anerne  ismert  film-
színészhez,  akivel  Igen  boldog  éle-
tet  él.  

L A W R E N C E 
OLIV IER  1907  

I  máj.  22-én  szüle-
tett  Dorklngban,  

I Angliában,  Sur-
rey  megyében.  
Édesapja  pap  
volt.  Baja,  sze-
me  barna,  174  
cm  magas.  1922-
ben  .a  Stratfordi  

I Shakespeare  tin-
I nepségeken  lépett  

először  színpadra.  
Elisabeth  Bergnernek  tűnt  fel  és  ö  
szerződtette  partnerének  az  »Ahogy  
tetszik«  filmhez.  Evekig  játszott  a  
Broadway-n  Shakespeare  szerepe-
ket.  Közben  filmezett  is.  Legna-
gyobb  sikerei  a  F i r e  O v e r  
E n g l a n d ,  L a d y  X.  v á l á s a ,  
az  Ö г ö  к  к é-ben  lett  világsztár.  
Uj  nagy  filmjében,  A  M a n d e r -
l e y - h á z  a s s z o n y á b a n  nz  
ő  tanácsára  adták  Joan  Fontaine-
nek  a  női  főszerepet.  

Joan  Fontaine  nemcsak  remek  színésznő,  -



Siker  a  Kamara  Varietében!  
Platinaszőke  =  Déry  Sári,  kalászszőke  =  

Dolly  Hopkins,  gesztenyebarna  =  Raftay  
Blanka,  a  három  együtt  pedig  =  nagy  si-
ker  a  Kamara  Varietében.  A  siker  negye-
dik  tényezője  a  »Tabáni  álom«  című  kis  
operett,  amely  telve  édes  reminiszcenciával  
a  boldog  békeévek  aranykorát  idézi  fe l , . .  

L  E fi É S Y  В fi С S f i 
Az  utca  lent,  mint  hosszú,  lomha  kanyargó  út  a  hegytetőn,  
Ügy  kúszik  végig,  ködbeveszve  s  a  távolbői  pihentetőn  

.  A  villamos  is  erre  cseng  és  autók  mennek  és  kocsik,  
,.j  Az  emberek  a  munkahelyről  terhük  hazafelé  viszik,  

Otthon  nyugalmas  kis  sarok  és  szép  asszonyka  várja  őket.  
Meleg  a  szája  és  a  csókja  s  ha  néha  bosszúsan  pörölget,  

ír  .  Nincs  baj  sosem  s  ha  hazajössz  és  házadat  az  est  befonja,  
Ölére  bújsz,  mint  régi  gyermek,  úgy  szálltok  fel  a  csillagokba.  

Egy  albérleti  kis  szobából,  Istenkém,  jaj  de  szép  az  életi  
Ablakhoz  szorítom  az  arcom,  —  három  napja,  hogy  tűz  nem  égett  
Kályhámban  s  bűvös,  jégvirágos,  csudás  világra  néz  az  ablak  
S  szobám,  te  jóban,  rosszban  párom,  holnapra  mégis  cserbehagylak.  
Kis  legényholmim  összehányom,  a  pár  könyvet,  kis  lim-lomocskát,  
Magamfestette  lámpaernyöt,  a  felgyülemlett  legénypostát,  
Egy  hajtincset,  ízléstelen  piros  szalaggal  összekötve  
S  a  képeket,  miket  pár  hete  úgy  akasztottam  fel  a  szögre.  

Ügy,  hogy  ilt  végre  már  megállok  s  kihúzok  néhány  hónapot,  
Ruhát  veszek,  borbélyhoz  járok,  megérek  négy-öt  jó  napot,  

W  De  kallódott,  bolond  szivem,  lásd,  innen  is  csak  messze  űzött,  
®  Most  felszedem  a  rossz  batyut,  mégeűyszer  megrúgom  a  gyűrött  

Rongyos  szőnyeget  és  fütyülve  úgy  bicegek  végig  a  gangon,  
Büszkén,  hetykén,  hogy  soha  többé  nem  látsz,  nem  hallod  már  a  hangom,  
Lesz  új  szobám,  különb,  nagyobb,  melegvíz,  fűtés,  szép  napos  
És  asszonyom,  szerelmes,  tiszta,  nem  négynapos  vagy  hónapos.  

Nem  számolom  már,  hányadik  hely,  amerre  mostan  ballagok,  
E  széles  város  minden  háza  várt  már,  magános  hajnalok  
Hol  itt,  hol  ott  virradtak  rám,  kifosztott,  rongyos  ágyakon,  
Modern  rökamién,  mitől  merevgörcs  lett  a  hátamon.  
Az  őszi  estben  tűnt  esték  kisérnek,  végigpergetem  
A  képeskönyvem  lapjait,  szerelmes,  ronda  életem,  
De  hány  helyen,  de  száz  helyen  tanyáztunk,  várva  szép  csodákat.  
Egy-két  hetes,  mézeshetes  meséket  s  nézve  lent  a  fákat.  

Ferencvárosi  kis  diáktanyák,  sok  vággyal  és  kevés  
Készpénzzel,  visszajárnak  hozzám,  mind-mind  egy  néma  tüntetés,  
Hogy  burzsuj  lettem,  mondják  gúnnyal,  no,  többet  már  nem  éhezem  
S  Isten  bocsá',  még  meglehet,  mindennap  meleget  eszem.  
Tüdőbeteg,  roggyant  derékkal  vár  vissza  első  kis  szobám,  
Amiben  szobaúr  lettem,  kulcsom  volt,  ágyam,  nőm,  az  ám!  
Gyalog  jártam  a  negyedikre,  ott  lett  ilyen  kész  a  szívem  
S  ha  ott  maradtam  volna  még,  pár  évnél  többre  nem  viszem.  

De  szive  volt  és  nékem  is  s  ez  mégis  mindnél  többet  ér  
S  enyém  volt  és  nem  szálloda,  hová  mindenki  úgy  betér.  
Hű  szerelő  volt,  nem  vitás,  nálánál  hívebb  nem  lehet,  
Bár  végigjártam  már  azóta  kicsit,  nagyot  vagy  negyvenet.  
Ügy  átölelt  keshedt  kis  ágya,  úgy  kínálkozott  asztala,  
Ruhám  gondozta  két  sifon,  —  ha  volna,  mit  akasztana  
Belé  lakója,  ám  akkor,  ha  jól  emlékszem,  egy  ruhám  
Volt  és  egy  szép  pepita  mellény,  mit  télre  kötött  az  anyám.  

S  volt  nékem  hűtlen,  kényes,  fényes,  parkettes  utcai  szobám,  
Andrássy-útra  nézett,  úgy  hízelgett,  kacsintott  reám  
S  negyedik  héten  vettem  észre,  míg  távol  jártam,  úgy  igaz,  
Találkahely  lett  és  megcsalt  egy  bankfiúval  a  pimasz.  
Laktam  fürdöbenyílós  zugban,  a  vízcsap  folyton  csepegett  
S  adott  fészket  az  Üj  Lipótban  a  kilencedik  emelet.  
S  a  Józsefváros  száz  sötét  szobája  mind  már  volt  enyém  
S  ha  kétszer  annyi  volna  is,  mind  végiglaktam  volna  én.  

A  nagykörúti  fákat  is  dobáltam  fentről,  úgy  lehet,  
Megátkozott  az  utcaseprő  s  pogányul  szidta  lelkemet.  
S  mind,  mind  a  többi  visszakér  mind,  magának  kér  féltékenyen,  
A  sötét  belvárosi  lépcsők  s  a  külvárosi  étterem.  
Ez  is,  az  is  volt  pár  napig  szeretöm,  egy-egy  éjszakám  
Ez  is,  az  is  megőrizte  emlékbe,  mint  a  kisleány  
Egy  régi  táncrendet  s  egy  rongyos,  gyűrött  szerelmeslevelet,  
—  Bár  férjhez  ment  már  s  szült  urának,  az  ügynöknek  négy  gyereket.  

Így  állnak  sorban,  hűlt  szerelmünk  emlékével  bántott  szivükben  
A  kapuk,  amiken  bejártam,  ölük  széttárva  és  szemükben  
Fáradt  kacsintós,  mint  a  céda  hívó  beszéde,  —  hasztalan.  
Elmúlt,  elment  a  vig  legénysor,  a  szép  cigánysor,  zajtalan.  
Nevettek,  úgy-e,  havibéres  menyasszonyok:  Hogy  más  leszek,  
Hányszor  fogadtuk  együtt,  piszkos  hajnalban,  a  nehéz  szeszek  
Jámborrá  tettek  gyakran,  sírtunk,  átkoztuk  egymást  és  magunk,  
Ügy-e,  nevettek,  —  korpa  közé  kerültem,  cinkosok  vagyunk...  

De  holnap,  mondom,  más  leszek,  lesz  új  szobám,  nászéjszakám,  
Félek  kicsit,  de  majd  ti  jösztök  s  velem  lesztek  a  nagy  csatán,  
Sok  albérleti  kis  szoba,  sok  albérleti  szerelem.  
Ügy-e,  segíttek,  mig  a  lábam  az  új  világban  megvetem.  
Legénybúcsút  ma  nem  csapunk,  nem  lesz  cigány,  nem  lesz  ricsaj  
S  bár  szép  az  élet,  »csirió.'«  —  a  szememből  mégis  kicsal  
Egy  könnyet:  lám,  sok  más  után  rám  jött  a  sor  s  kézen-közön  
Még  —  rendes  emberré  leszek.  Én  főbérletbe  költözöm...  

PAPP  ANTAL  





DIVAT  TARKA-BARKA  
A  korai  derűs  napsütéssel  együtt  itt  van-

inlak  a  tavaszi  garderobe  gondjai  is:  a  höl-
gyek  már  hozzákezdtek  a  tavaszi  ruhák  
megrendeléséhez.  Dünn  Alice  finom  kis  üz-
letében  nagy  a  sürgés- forgás.  Vezető  ele-
ganeiájú  arisztokrata-  és  diplomata-hölgyek,  
amerikai,  jugoszláv  és  még  sok  más  idegen  
válogat  a  szebbnél-saeibb  dolgok  között.  
Düintti  Alicénak  alig  van  egy  pillanatnyi  
ideje,  hogy  megmutassa  nekünk  tavaszi  új-
donságait.  iljáttunik  érdekes  kétrészes  jereey-
ruháM  :t,  skót  kockás  robe  manteaukat,  meg-
kapó  összeállítású  'kosztümöt,  jersey  inge-
ket,  antilop  kabátokat.  Minden  öv,  sál,  dísz  
kiilön  figyelmet  érdemel.  Talán  legjobban  
egy  »Air  force  blue«  selyem  gabardin  
kosztüm  tetszett,  piros-fehérkockás  taft  ing-
gel  és  béléssel,  azután  egy  mustársárga  
jersey  kosztüm,  bronzkobaldkék  csíkos  pu-
lóverrel.  Sehol  sem  látható  meglepően  szép  
anyagok  teszi:  ezt  az  exkluzív  ízlésű  
finom  kis  üzletet  egyedülállóvá.  Állandó  
amerikai  összeköttetései  révén!  a  vezető  
newyorki  cégek  modeljeit  láthatjuk  Dünn  
Alicenál  és  meg  tudjuk  érteni,  miért  kere-
sik  fel  állandóan  a  legelegánsabb  divat-
dámiák. 

* 
Amerikában  elkészültek  a  tavaszi  kalap-

modelek:  divat  újra  a  g i  r a r d i.  de  az  
idén  nem  húzzák  a  szemre,  hanem  egyene-
sen  viselik  a  fejtetőm,  áll  alatt  megkötött  
fátyollal,  virágtoll  szalagdísszel.  Azonkívül  
divatos  a  férfi-keménykalap  is.  A  szalagos,  
rózsás  Renoir  stílusú  toque,  nagykarimájú  
kalap  »pagoda-stílusban«,  lefelé  hajló  kari-
mával,  a  tengerészsapkák  és  trópusi  sisa-
kok,  a  kézihorgolású,  hálószerűén  horgolt  
nagy  kalapok.  A  sötét  kalap  az  idén  ta-
vasszal  nem  divatos.  Viszont  divat  o-
sak  a  p a s zt  e l s zín  e к;  a  fehér,  rózsa-
szín,  beige,  szürke,  levendulaszín  és  a  
nyers  szín.  A  kalapanyagok  is  változatosak,  
szatént  filccel  kombinálnak,  fehér  piké  és  
fehérbársony  modelek  is  készülnek:  a  jer-
seyt  is  kombinálják  horgolt  vagy  kötött  
anyaggal,  Főleg  turbán  készül  ebben  áz  
összeállításban.  Az  egyik  gyönyörű  turbán  
horgolt  arany,  levendulaszínű  jersey  dísz-
szel.  A  turbán  változatlanul  nagy  divat,  
tavaszra  egész  virág-arangementek  díszítik,  
ciklámen,  rózsa,  ibolya,  tulipán  és  jácint.  
Megint  divat  а  к alap  t ű  és  sok-
sok  fátyol,  tüllböl,  csipkéből,  remekül  
keretezi  az  arcot.  Az  új  kalapdivat  a  nőies-
ség  jegyében  készült.  

* 
Egy  évvel  ezelőtt  mutatkozott  be  nálunk  

a  müncheni  »Deutsche  Meister-
s chu  le  für  Mode«.  Az  idén  megint  el-
látogat  hozzánk,  március  27-én  he-
rn и tat  j  a  az  1941-e s  kollekcióját.  
A  német  divatiskola  tíz  évvel  ezelőtt  kezdte  
meg  működését,  tökéletes  varrónőket,  terve-
zőnőket  képeznek  ki,  megtanítják  a  növen-
dékeket  a  díszítés  technikájára  is  és  arra.  
hogy  hogyan  kell  bánni  az  anyagokkal.  A  
tanfolyam,  kétéves,  a  vizsga  után  pedig  dip-
lomát  kapnak  a  tanulók.  Egy  ilyen  tavaszi  
divatbemutató  tulajdonképpen  vizsgának  
számít,  mert  minden  modelt  egy-egy  növen-
dék.  tervez  és  készít  el.  

* 
Szita  József,  a  kiváló  modelista  a  héten,  

pénteken  tartja  meg  tavaszi  bemutatóját.  
A  Szita-szalón  két  év  alatt,  mióta  Szita  
József  külföldi  •  útjáról  visszatért  és  itt  le-
telepedett,  páratlan  népszerűséget  ért  el.  
A  budapesti  és  vidéki  előkelő  dámák  ked-
vence  Szita,  akinek  egyéni  modeljeiről  ma  
már  beszélnek  a  divatszakmában.  A  Szita-
kollekció  bemutatójára  900 meghívói  küld-
tek  szét  és  a  divatdámák  közül  a  követke-
zők  ígérték  meg  megjelenésüket:  vitéz  Ke-
reszt es-Fisehcr  Ferencné,  báró  Láng  Boldi-
zsárné,  dr.  Soós  Gusztávné,  Jeszenszky  
Pálné,  Mrs.  Gedeon,  gróf  Széchenyi  Ta-
másné,  gróf  Bethlen  Lászlóné,  Madame  Wo-
dianer,  la  Marquise  de  Montper ai,  stb.  

C I P Ő F E S T É S  Ä  
Belvárosi  Cipőkellék  iv„  Ke«kemétl-iit<a  3.  

Párizs  előszedi  a  nagymamák  ékszereit:  
sötét  kesztyűre  kis,  fehér  email-galambot  
varrnak,  két  régi  hosszú  fülbevalót  kis  bár-
sonymasnira  kötve  ruhadísznek  viselnek,  
színes  bársony  csavart  szalagból  készült  
karkötőn  pedig  fényképtartó  kis  arany  
médaillon  a  dísz.  A  korall  láncot  két-há-
romsorosan  viselik,  vagy  összefűzik  vele  a  
ruha  csukását.  A  széles  selyem-,  bársony-
vagy  muszlinövet  régimódi  kövekkel  kira-
kott  fésűvel  erősítik  meg.  

* 
Ráffay  Erzsi  tavaszi  garderobjához  

remek  angol  pepita  kosztümöt  kapott  R  i-
sette-től.  A  kosztümhöz  nyersselyem-
ingblúz  készült.  A  másik  tavaszi  ruhája  
mustárszínű  angolos  szövetruha,  valódi,  bar-
na  kígyóbőr-övvel  és  gombokkal.  Ez  is  Ri-
sette-model.  Ugyancsak  ő  készítette  M  e ze  y  
M  dr  i  a  két  tisztaselyem  ingblúzát,  amit  
tátrai  útjára  vitt  magával.  (Risette,  Kígyó-
utca  4—6.)  

* 
A  parasztféjkendő  az  idén  is  divatos!  * 

A  német  divatházak  sok  applikációs  hím-
zést  mutattak.  A  kétféle  anyagból  kombi-
nált  ruhákat  mindenütt  applikációs  hímzés-
sel  dolgozzák  össze.  Az  imprimé-komplékon  
is  láttunk  imprimé-applikáeiót.  A  finom  
hímzés-díszítés  az  idén  is  nagy  divat  lesz.  

Gervay  Marita  tavaszi  piké  garnitúrája  a  
bécsiutcai  Lukács-cégtől  

(Lukács,  Bécsl-u.  2.)  

Érdekes  változáson  ment  keresztül  az  
utóbbi  időben  divat  szempontjából  a  mii  
híres  pesti  Vécd-utcánk.  Amióta  .Párize  di-
vatirányító  szerepe  megszűnt,  valóban  el-
mondhatjuk  a  pesti  Váci-utcáról,  hogy1  iga-
zán  minden  tekintetben  i náiníyt ű - szerepet 
játszik  a  divatban.  És  csak  a  legnagyobb  
elismeréssel  írhatunk  ai  régi,  híres  Faükas  
György  cég  súlyáról  és  tekintélyéről  a  pesti  
divat  terén.  Farkas  György  most  mutatta  
be  tavaszi  kollekcióját,  amelyet  a  szak-
emberek  is  úgy  néztek  végig,  mintha  vala-
milyen  párizsi  bemutatón  ülnének.  A  Far-
fcas-modelöfe híresek  nemcsak  szabásban,  de  
kivitelben  is,  egyéni  ízlés  éh  raffinált  ötle-
tesség  fémjelez  minden! Faxkas-darabot,  anii  
a  híres  szalónból  kikerül,  ügy  nem  csoda,  
ha  a  szakembereken  kívül  a  pesti  divat-
dániák  is  végigtapBoltáfc  az  idei  Faitas-
bemiutató't... 



A  Frekato  berlini  modelek  pesti  premier je  
A  Pesti  divatszakma  előtt  nagy  sikerrel  mutatta  be  tavaszi  

kollekcióját  a  Frekato  berlini  divatház,  amely  Walder  Béláné  
meghívására  jött  Pestre.  Frekato  egyike  a  legnagyobb  német  
importcégeknek,  nemcsak  Berliniben,  hanem  Frankfurtban  is  
níaigy  modelháza  van.  C.  Th.  von  Frenckell,  a  kitűnő  finn  divat-
kreátor,  a  Frekato-házak  főnöke  most  jár  először  Budapesten.  
; Bemutatóját  nagy  érdeklődéssel  várták.  A  bemutatót  nemcsak  
a  szakmabeliek,  hanem  diplomata-  és  előkelő  divathölgyék  
meglátogatták.  Az  éppen  Budapesten  tartózkodó  Сшеаг""маг-
kovicsnó  a  legnagyobb  elismerését  fejezte  ki  a  látottak  felett.  
Frekato  model-típusai  teljesen, megfelelnek  a  pesti  hölgyek  ízlésé-
nek.  Puháin,  lágyan  szabott  ruháiban  a  nap  minden  szakában  
jól  érzi  magát  аи  elegáns  nő.  Bő  szoknyái,  úgy  szövetből,  mint  
tiszta  selyem  imprjinéből,  rafíolt  ruhái  jellemzik  a  kollekciót.  
Remek  modeljei  közül  nehéz  lenne  választami.  Nekünk  mind-

egyik  tetszett.  De  különösen  szépek:  a  világoskék  vászon  komplé-
kabát,  a  teil része  flekete  szövet,  hozzá  fekete  szövetruha,  
a  kabát  fekete  szövettel  bélelt.  Imprimé  kompié  (a  kabát  is  
imprimé),  a  ruhája  ra íMt .  Fekete  szövet  kosztüm  türkizkék  
vászon  blúzzal,  sötétkék  kompié,  a  ruha  és  a  kabát  is  fehér  
raffolt  pikével  díszítve.  Hosszú  pepita  kabát,  fehér  piroscsíkos  
könnyű  ruha,  kötényes  imprimé-rnha.  Feltűnően  érdekes  a  »Me-

fisztó*  nevű  model:  piros  kabát  (hátul  bő,  elől  övvel),  fekete  
béléssel,  hozzá  fekete  ruha.  Finom  ki«  Lumber  Jaek-eket  is  
mutatott  Frenckell,  aki  nemcsak  a  kitűnően  sikerült  modelekkel,  
hanem  a  remek  anyagokkal  is  nagy  sikert  aratott.  Finom,  puha  
angorái,  könnyű  szövetei,  kézi  nyomású tiszta  selyem  iinpritaéá,  
mindegyik  egy-egy  »leányálom«.  Frekato  az  őszi  kollekcióját  is  
be  fogja  mutatni  Pesten.  

Érettségizett.  A  két  »dolgozóruha«  ino-
delje  az  L  és  2.  rajz.  Az  1.  meleg-barna  
könnyű  szövetből  készüljön,  a  szoknyája  
elől  hóiba  rakott.  Ehhez  a  szoknyához  vi-
selheti  a  model  kétsoros  kis  kabátját,  
nyersselyem  blúzt,  pulóvert,  esetleg  még  
egy  ugyanilyen  kabátkát  más  színben.  í g y  
ezt  a  ruhát  nem  fogja  megunni,  mert  sok-
féleképpen  változtathatja.  A  2.  model  sö-
tétkék,  csipőig  lesteppelt  berakásokkal.  Fe-
hér  piké-,  vagy  batisztgallérral  díszítheti.  
A  sötétkék  zsorzsett  ruháját  a  most  nagyon  
divatos  lingerie  gallérral  frissítse  föl.  —  
Menyasszony.  A  fia m то 1  nem  valami  di-
vatos,  de  ha  már  megvan,  használja  fel.  
Azt  hiszem,  a  legjobb  lenne  belőle  bő,  hú-
zott  »parasztszoknya«,  hozzá  teljesen  an-
golos  blúz,  sötétkékből,  vagy  barnából.  
Ehhez  csináltathat  a  szoknya  anyagából  
bolerót.  (3.  rajz.)  A  fehér  szatén  párnát  
csak  egész  halvány  rózsaszínnel  applikálja,  
de  díszítheti  más  pasztellszínnel  is  (kék,  
levendula  szín).  —  Tavasz.  Elgondolása  
nem  jó,  a  halványzöld  anyagból  csináltassa  
az  angolos  ruhát  és  a  sötétkékből  a  dél-
utánit. Az  angolos  a  4.  rajz  szerint  készül-
jön,  barna  hőrkeretü  saját  anyagból  való  

gombokkal  és  barna  bőrövvel.  A  sötétkék  
délutánira  az  5.  rajzot  ajánlom,  finom  lin-
gerie-garnitúrával.  A  nehezebb  zöld  szövet-
ből  a  nmit  szám  6.  rajzát  csináltassa.  Vi-
selhet  hozzá  nyers-színű,  vagy  barna  ing-
blúzt.  Húsvéti  kékesi  útjára  meleg  holmi-
kat  is  vigyen  magáival  (átmeneti  kabát,  
pulóver,  kötött  ruha,  vagy  kosztűm),  ha  
van  eigy  hosszú  flanellnadrágja,  azt  is  
vigye  el,  pulóverrel  jó  délelőtti  viselet  
Vigyen  egy  kisestélyit  is.  Kalap  nem  
kell,  ellenben  jersey-túrbánt  és  parasztken-
dőt  okvetlen  vigyen.  —  Lonci.  A  szűrkés-
barna  szoknya  és  a  csíkos  zak/kó  divatos.  
Teljesen  angolos  kosztümöt  csináltasson  az  
anyagból,  a  szoknyán  elöl  egy  szembevasalt  
hóllal.  A  kabát  négyzsebes  legyen.  Drapp,  
szürke  vagy  paprikapiros  ingblúzzal  hord-
ja,  a  cipő  és  kalap  szürke,  vagy  barna.  
Vállon  akasztós  táskát  semmiesetre  se  ve-
gyen,  az  idén  nem  divat.  A  cowboy-kalap  
divatos.  Tavaszi  rahára  a  6.  rajzot  aján-
lom,  pepita  anyagból,  derékig  rejtett  gom-
bolással.  dupla  klapnis  nagy  zsebekkel,  
kissé  gloknis  szoknyával.  Ha  a  sötétkéket  
jobban  szereti,  abból  is  csináltathatja  ezt  a  
modelt,  fehér  piké  gallérdísszel.  щ , )  

BERLITZ 
NYELVISKOLA 
THE  BERLITZ  SCHOOL  OF  LANGUAGES  

IV., VÖRÖSMARTY-TÉR  2.1. EM. 

TELEFON:  187-469.  

ANGOL, FRANCIA, NÉMET. OLASZ, OROSZ  NYELVTANFOLYAMOK  

BEIRATÁS MINDEN  IDŐBEN  
TANÍTÁS  EGÉSZ  ÉVEN  ÁT  

J-éíen,  nyáian,  

ősszel, tavasszal 

Földes  MaSCg,U-(xéme!  



Kétségtelen,  hogy  a  legtöbb  bosszúságot  
okozizáik  aa  ápolt  nőnek  a  rendszertelenül  
növő  szőrszálak.  Dacára,  hogy  minden  esz-
köz  neinflclkezésre  áll,  mégis  úgy  igyekez-
nek  ezen  segíteni,  hogy  csipesszel  kihúzo-
gatják,  vagy  különböző  szőrvesztőiket  hasz-
nálnak,  aminek  az  a  következménye,  hogy  
a  hajszálak  megerősödve  és  sűrűbben  visz-
szanőnek.  Szedessük  ki  villannyal  a  feles-
leges  saőrszála.kat,  esz  lalz  eljárás  végleges  
és  teljesen  nyomtalan.  A  nyári  harisnya-
nélkjüli  divat  különösen  időszerűvé  {eszi;  
hogy  a  lábakon  véglegesen  szedessük  ki  a  
felesleges  hajszálakat.  Így  az  egyenletesen  
lebarnult  lábon  'bármilyen  ruhához  is  sziik-
ségtelienmié  válik  a  harisnyaviselés.  

Ha  a  szálak  nem  olyan;  erősek,  hogy  
ilyen  eljárás válna  szükségessé,  akkor  hasz-
náljunk  állandóan  egy  sorvasztót,  amely  
színteleníti,  vékonyítja  és  törde'li  a  haj-
szálakat  és  hosszaibb  használatnál  el  is  tömi  
tetlieti. 

Rouge  és  púderkülönlegességek  
F é n y v é d ő s z e r e k  a  
R O Y A L  KOZMETIKÁBAN  
IV., Váci-utca  21.  Tel.:  186-038  

EVETT  MÁR E l X t f r < E l l # l  l l ' Í M K P n  M a g a s  tápértékű,  

шшш« N O V E N Y H U S T ?  s ^ S  
Kapható:  Meinl-üzletekben  és  Növényi  Tápszerüzem,  VII.  kerület,  Huszár-utca  10. szám 

v i d á m a n  a k k o r  is ,  h a  
g y e n g é l k e d i k .  S e g í t  a  

Az  amerikai  divattervezők  sok  kínai  mo-
tívumot  használnak  fel.  Azt  mondják,  hogy  
ezek  a  kínai  modelek  csak  húsz  éven  alu-
liaknak  állnak  jól  és  így  hirdetik:  »Ha  még  
nem  vagy  húszéves,  20 dollárnál  olcsóbban  
kapod  a  ruhátл  Az  egyik  kínai  model  
neve  Mandarin  kék  krepből  készül,  hím-
zéssel  magasan  csukódó  fehér  piké  nyakkal.  
Hozzá  kínai  frizura  való,  kétoldalt  narancs-
virág-dísszel.  A  kínai  fiúk  ruhájára  em-
lékeztet  a  hófehér  short-model  is  a  strand-
pizsamák  pedig  a  kínai  nők  tunikáját  utá-
nozzák:  Mindezekhez  fatalpú  kínai  szandál  
való.  Természetcsen  kuli-kalap  és  a  régi  
kínai  ékszer  is  divatos.  

* 
Géva  véglegesen  és  nyomtalanul  égeti  ki  

a  szép löket.  IV.,  Irányi-u tea  21.  T.  384—235.  
* 

Tavaszi  divatparádét  mutat  be  a  Magyar  
Film  froda  az  egyik  új  híradó  keretében.  
Pest  kedvenc  sztárjai  mutatják  be  tavaszi  
garderobe-jukat. 

Tavaszi  kosztüm  a  DAISY-szalon  kollek-
ciójából  (Haris-köz  2.)  

Barna  kosztűm  jersey  beállítással,  sárga  
blúzzal 

Pav.'ette  Goddard,  Chaplin  legújabb  fele-
sége,  egy  hollywoodi  estélyen  hímzett  
krep-selyemből  készült  kubai  jelmezben  je-
lent  meg.  A  jelmez  szoknyája  jóval  térden  
felül  ér,  a  művésznő  harisnya  nélkül  jelent  
meg  az  estélyen  piros  szandál-cipőben  és  
különleges  piros  szalagszerű  fejdísszel.  * 

Miinit  a  valódi  briliáns,  ragyog  és  tüzel  
az  indiai  cirkon...  Ь  a  csodálatos  ásvány  
éppúgy  a  föld  mélyén  rejtőzik,  mint  édes-
testvére:  a  gyémánt,  —  művészi  kezek  csi-
szolják  értékes,  ragyogó  ékszerré.  Szakértő  
szem  se  tudja  megkülönböztetni  a  briliáns-
tól,  mégis,  az  ára  alig  egytizede  'annak.  Kü-
lönleges  foglalatú  cii&on-gyűrűk,  tökéletes  
hatású  fülbevalók,  csodás  cirkon -brossok 
találhatók  ARKANZAS  váciutcai  üzletében.  
Arkansas  nemesfényü  cirkonoaiban  örömet  
talál  a  drágakövek  minden  barátja.  

* 

Amerikai  sportruha-model:  műselyem  tro-
pikál  anyagból,  a  blúz  magasan  zipp-zárral  
csukódik,  a  váll  alatt  két  nagy  zseb,  a  
hólos  nadrágszoknya  elől  barna  bőrgom-
bokkal  gonubolódik  a  blúzra,  hátul  barna  
bőr  öv.  

DIVAT  TARKA-BARKA  

FUTÁSFALVI  FAL  EÍCEMÉRNÉ  
VÁZLATKÖNYVÉBŐL. 

A  »Kricky«  szalont  úgy  el  hal-
mozták  munkával,  hogy  még  nem  
készülhetett  el  tavaszi  kollekció-
jával.  A  készülő  kollekcióból  be-
mutatunk  egy  remek  tavaszi  kosz-
tümöt  és  kabátot.  

Kö l e s ön  i s  ad s z ő r m e b e l é p ő t ,  bo l e r ó  t ,  c s eké l y  d í j é r t 
PALUGYAI  GYŐZŐ  VIKTOR  

IV.. Vác i -utca  15  szűcs kö l c sönosz tá l ya  Te l e fon  :  380-121 

•M/ifjíUPÍc  P.ÙU.PPlP  !  Szíves  tudomásukra  hozom,  hogy  Kulcsár  és  Huppert  cégnél  betöltött  
/ » w y y v r v  { « y j ^ v m v i é V i  gyárvezetői  állásomból  évtizedes  működésem  után  kiváltam  és  

Andrássy-út  33. szám alatt k e l m e f e s t  S, v e g y  t i s z t í t ó  
c é g e t  a l a p í t o t t a m .  Ismerve  szakszerű  munkám  kiváló  minőségét,  tisztelettel  kérem, hogy  nb. megbízásaikkal 
cégemet megtisztelni  szíveskedjenek. Telefon i 425-388. Mindenért házhoz küldök.  Hácülty  

LORÁND  KOZMETIKA  

KULCSÁR és HUPPERT  a  futom  tubád  ü&ztítája  

AZ  IGÊHYES  HÖLGYEK  SZÉPSÉGSZALONJA  
BUDAPEST-MUSSOIIMI-TÉR  3.-TELEFON:4a4-S72  

Gáog  Nándorné  kozmetikája I 
VI.,  Andrássy-át  53.  sx.  Telefon  !  425-829  

Esti kikészítés. Tanítványok  kiképzése  

EZÜSTRÓKÁK 
n e r c e k ,  b o l e r ó k ,  o l c s ó n  
S Z E M ERE  szűcsnél,  Erzsébet-körút  26  
M Á S O D I K  E M E L E T E N  



kis képes „feto/áyási" 
texikto* 

Hölgyeim,  tegyék  a  kezüket  a  szívükre:  ugyebár  
mindnyájan  utálják  a  »felvágást«,  fogadják  meg  tehát,  
hogy : 

Ha  a  szegény  édesanya,  éjt-
napot  eggyétéve  dolgozott  az  
új  kis  ruhájukon,  amelynek  
történetesen  sikere  volt  a  ba-
rátnőknél,  —  a  díesérő  meg-
jegyzésekre  nem  mondják  ajk-
biggyesztve  és  olympusi  fö-
lénnyel:  »0,  csak  egy  olcsó kis 
házivarrónő  varrta  az  egész  

kis  vacakot...«  

IIa  történetesen  Rákospalotán,  
lljpestcn  vagy  éppen  Pest-
szenterzsébeten  laknak,  ha  vé-
letlenül  találkoznak  naiv  ba-
rátnőikkel,  amikor  kezükben  
van  a  neszeszer,  amelyben  az  
uzsonnát  és  ebédet  hozták,  
nem  fogják  azt  mondani:  »Jaj,  
gyerekek,  rohanok,  nehogy  le-
késsem  a  vonatot,  ugyanis  
meg  vagyok  híva  weckendre  

egy  vidéki  kastélyba...«  

Ha  az  olcsó,  de  jó  kis  körúti  
büffében  ebédeltek,  nem  mond-
ják  később  azt,  hogy:  »A  Ritz-
ben  lönesöltem...«  És  nem  
vetik  le  tüntetően  az  áruház-
ban  vásárolt  felöltőt,  amelybe  
—  mondjuk  —  az  Apponyi  Jú-
lia  címkéjét  varrták  bele..  

Színész-sztárokról,  akiket  csak  látásból  
vagy  hallomásból  ismernek,  nem  fognak  
könnyedén  per  »Gizi«,  vagy  »Murcsi«,  vagv  

»Turcsi«  beszélni«  

Nem  hordják  magukkal  Camel  
csomagolásban  a  Darling-ciga-
rettát,  hogy  ezzel  is  imponál-
janak'  a  randevún  a  lovagjuk-

nak 

16 és olcsó 
a Darmol. Beváltja, amitigër. 
Nincs vele bajlódás,teafőzés, 
rossz  iz . -  Jóízű  hashajtó  a  

SAJTOSIKERE 
Még  mindig  változatlan  érdeklődéssel  

foglalkoznak  a  lapok Tarka-barka  könyv-
tárunk  első  kötetével,  Mezey  Mária  pom-
pás  életrajz-regényével.  Most  az  alábbi  
szemel vényeket  közöljük:  

vSÉTFÖ  REGGEL  
»Névjegy«  címmel  könyvecske  jelent  

meg,  címlapján  a  szerző,  Mezey  Mária  
képével.  Sok  őszinte  vallomást  tartalmaz  
a  könyvecske,  az  egyik  így  hangzik:  
»Ha  nagyon  elfáradok,  mindig  álmodok  
a  hegyről,  ahol  kékpettyes  kartonban  há-
rom  csirkével  élhetek  valaki  mellett,  akit  
szeretek  ...«  Ez  a  vágy  olyan  rokonszen-
ves  és  megható,  hogy  szívünkből  kíván-
juk  boldog  beteljesedését.  

M A G Y A R  SZÍNPAD  
»Kis  ízléses  könyv  jelent  meg  a  napok-

ban,  A  címe:  Névjegy.  A  borítólapot  a  
magyar  közönség  kedvencének,  Mezey  
Máriának  arcképe  díszíti.  Mezey  Mária  
adta  be  névjegyét  ebben  a  kilencvenhat-
oldalas  könyvecskében,  amely  csupa  báj,  
ötlet,  szatíra  és  őszinteség.  Kesernyés  
mellékízében  Mezey  Mária  hangja  zeng.«  

Mezey  Mária  »Névjegy«  című  könyve  minden  
IBUSz-pavillonban  és  utcai  árusnál  megren-
delhető. 

Már  14 fillérért is  B t f í y sxer tá rb iB .V l *  

A  kis  régiségüzletben  vásárolt  fekete-
patinás,  valóban  régi  ezüstkanalakra  nem  
fogják  azt  mondani:  »Régi  családi  darab,  
még  megboldogult  dédmamám  hagyatéká-

ból  való . . . « 

HÖLGYEK  JELSZAVA:  
CSINOS  ÖLTÖZKÖDÉSÜNK  TITKA...  

KLEIH  ANTAL  
DIVATHÁZA.  BUDAPEST,  KIRÁLY-U.  49.  

.Csík-Rend  айъзк 
SZABÓ  ADORJÁN,  Nagymeza-u.  19  



M&iűrolax tea 
kiváló  hashajtó,  modern  
hölgyek  súlyszabályozója.  
Féraklár: T B r S K  P A T I K A ,  
VI.  kerület,  Klrály-utoa  12.  ezám.  

MINDEN DAJ ELLEN 
azonnal  tenni  kell.  Ideges  
fájdalmak, fejfájás, női gyen-
gélkedés  stb.  idején  kitűnő  
gyógyszer  az  1,  3 és  8 os-
tyás  dobozokban  minden  
gyógyszertárban  kapható  

ALGOCRATINE 
POLGÁR  NŐI  KALAP  MINDENÜTT  
V I . ,  T E R E Z - K Ö R Ü T  1 8 .  S Z .  
V I I . , W E S S E L É N Y I - U T C A  5 5  

м д п A-SV Balettaudi° 
a m. kir. Opera balett-

skolájának vezetője. Andríssy-út  25. szám. Telefon:  426-179  

HÖLGYEIM,  TAKARÉKOSKODJUNK!  
Akármilyen  rongyos  frikó,  selyem,  gyapjú  fehérneműjét,  
harisnyáit,  zokniját  új  amerikai  gépünkön  fillérekért  ujjá  
Aarázsoljuk  Grünfeld,  Szent  Isiván-körút  3. sz., I I . em.  19  

TARKA-BARKA KÖNYVTAR 

AZ  ELŐZŐ  FOLYTATÁSOK  T A R T A L M A :  

Barlay  Judit  és  dr.  Jávor  sze-
retik  egymást,  mégis  a  gazdag  
Szegő  Duci  lesz  a  f iú  menyasz-
szonya,  a  fiúnak  ugyanis  gazda-
gon  kell  nősülnie,  hogy  önálló-
sítsa  magát.  Ilucival  pedig  hatV  
vanezer  pengőt  fog  kapni.  Judit  
állást  változtat,  egy  régi  ud-
varlója,  Juries  lesz  a  főnöke.  
Jávorék  megérkeznek  a  nászút-
jukról.  Juries  újra  udvarol  Ju-
ditnak  s  hogy  feltűnés  nélkül  
tehesse,  egy  más  vállalatnál  
helyezi  el.  

(Tizenhetedik  folytatás.)  
És  Juries  mindent  kockáztató  el-

szántsággal  magához  ölelte  és  meg-
csókolta.  Egy  kicsit  válla  közé  húzta  
a  fejét, mert  várta  a  pofont  De  a  po-
fon  elmaradt  Judit  visszacsókolta.  
Ettől  valósággal  megrészegült  Juries.  

— De  hiszen  maga  valóban  szabály-
szerű  női  — kiáltotta  ujjougva.  

— No  végre,  hogy  felfedezte!  —  ne-
vetett  Judit  

* 
—  Utálom  magamat!  —  mondotta  

Judit  Jaukáuak,  az  orvosnőnek. —  So-
hasem  hittem,  hogy  én is  éppeu  olyau  
álnok  komédiás  vagyok,  mint  a  többi  
nő.  Képzeld,  Juries  megcsókolt  és  én  
visszacsókoltam.  Most  már  persze  ál-
landósulnak  a  csókok,  az  ilyesmit  
nem  szokás  félbehagyni.  A  fiú  egé-
szen  belémbolondult.  Komikus  nézni,  
hogyan  vergődik,  mert  persze  a  nősü-
lésre  még  mindig  nem  tudja  rászánni  
magát.  Képzelheted,  micsoda  vitákat  
fog  saját  magával  folytatni  amíg  si-
kerül  meggyőíziii  magát  arról  hogy  
engem  feleségül  lehet  venni.  Milyen  
lázasan  csoportosít  szegény  minden  
érvet  erényemről,  okosságomról,  szép-
ségemről...  És  hozzá  fogok  menni,  
pedig  nem  szeretem...  És  drukkolok,  
a  hideg  lel,  hogy  meg  ne  gondolja  
magát. 

— Még  mindig  Jávort  szereted?  
— Senkit!  Diihösít,  hogy  kénytelen  

vagyok  férjhezmenni.  Nem  lehet  ízlé-
sem,  szabad  akaratom,  boldogan  és  
hálásan  csókolhatok  kezet  annak  a  
nagylelkű  férfinak,  aki  hónapokig  
tartó  megszégyenítő  habozások  után  
vlegre  hajlandó  feleségül  venni-  Tu-
dod  te.  mi  van  egy  ilyen  férfi  lelké-
ben?  Ügy  érzi,  hogy  ő  a  jótevő  mese-
beli  tündér,  aki  a  megváltó  boldogsá-
got  hozza.  Egy  pillanatra  sem  jut  
eszébe,  hogy  szerelmes  vagyok-e  belé?  
Ezt  magától  értetődőnek  tartja.  Még  
kevésbé  kételkedik  abban,  hogy  boldo-
gan  leszek  a  felesége!  A  házasság  
egyedül  és  kizárólag  az  ő  elhatározá-
sától  függ.  Én  örüljek  és  adjak  hálát  
az  Istennek,  hogy  ilyen  remek,  önzet-
len  férfit  hozott  elém,  aki,  noha  sze-
gény  lány  vagyok,  hajlandó  elvenni.  
Nekünk  nincs  beleszólási  jogunk.  Min-
ket  csak  választani  lebet,  de  nem  vá-
laszthatunk.  Az  urak  flörtölnek,  paj-
táskodnak  velünk,  kellemesen  töltik  
velünk  legényéletüket  és  mi  gondos-
kodunk  arról,  hogy  számukra  ne  le-
gyen  sürgős  a  nősülést  Ha  megunnak,  
felelőtlenül  tovább  állnak.  HiÖlegvé-
rűen,  szemtelenül,  lelkiismeretfurdalás  

SZERETNI 
nélkül,  mintha  ez  volna  a  világ  leg-
természetesebb  dolga.  Hogy  mi  esak  
azért  vagyunk  a  világon,  hogy  szóra-
koztassuk  őket.  Ellenben  nincsen  jo-
gunk  anyaságról,  házasságról  ál-
modni.  Óriási  esemény,  ha  végül  
egyik-másik  mégis  horogra  akad.  

— Örülj,  hogy  egy  ilyenre  akadtál!  
— Nem.  És  tudod,  mi  aláz  meg  leg-

jobban?  Hogy  Juries  nem  úgy  köze-
ledik  hozzám,  mint  a  boldogságtól  
szárnyaló  férfi,  hanem  mint  aki  áldo-
zatot  hoz.  A  lelke  mélyén  egy  kicsit  
örökké  nyugtalankodni  fog:  jól  hatá-
rozott-e?  A  barátai,  ismerősei  előtt  
nem  dicsekszik  azzal,  hogy  feleségül  
vesz,  hanem  magyarázkodik,  érvel,  
meg  akarja  győzni  őket,  hogy  ez  he-
lyes  házasság,  mert  tudja,  hogy  min-
denki  naiv  'baleknek  tartja,  aki  nyil-
ván  beleesett  az  én  mesterkedéseimbe.  
A  Szegő  Ilueik  férjei  kidülleszthetik  
a  mellüket,  fogadhatják  a  gratuláció-
kat  és  szélesen  vigyoroghatnak,  hogy  
milyen  kitűnő  házasságot  kötöttek.  
Kélpzeld  el,  ha  Juries  találkozni  fog  
Jávorral...  Milyen  megdöbbent  és  
meglepett  lesz  Jávor  úr.  Milyen  ál-
szenteskedve  fog  gratulálni.  És  magá-
ban  büszke  lesz,  hogy  ő  erősebb  ener-
giájú.  keményebb  férfi  Juricsnál,  aki  
lám,  lépre  ment  annál  a  lánynál,  akit  
ő  faképnél  hagyott...  

— Mért  gyötrőd  magad  felesleges  
módon  ilyen  gondolatokkal?  

— Te  Janka,  lehet,  hogy  őrültnek  
tartasz,  de  én  nem  leszek  addig  bol-
dog,  amíg  bosszút  nem  állok  Jávoron,  
az  egész  világon,  mindaziokon,  akik  
megmérgezték  a  fiatalságomat.  

— Nem  tartalak  őrültnek,  esak  sze-
relmesnek ...  Még  mindig  nem  tudsz  
szabadulni  Jávortól.  

* 
Egyik  délelőtt  Juries  hivatalos  ügy-

ben  a  városban  járt,  cégeket  keresett  
fel  különböző  üzleti  ügyekben.  Örült  
az  ilyen  délelőtti  sétáknak,  amikor  a  
szeptemberi  meleg  napsütésben  ké-
nyelmes  tempóban  róhatta  az  utcá-
kat  és  kedvére  gondolkozott.  Egyetlen  
témája  még  mindig  az  volt:  »nősüljek,  
ne  nősüljek?  Vegyem  feleségül  Bar-
lai  Juditot?«  

A  baj  az  volt,  hogy  senkivel  sem  
beszélhette  meg  a  dolgot.  Tisztában  
volt  azzal,  hogy  valamennyi  barátja  
határozott  nem-mel  válaszolt  volna.  

Gyalog  ment  át  az  Erzsébet-hídon  
és  a  budai  korzóra  fordult,  melynek  
vadgesztenyefái  alatt  ilyenkor  üresen  
ásítoznak  a  padok  és  csak  nagyritkán  
bukkan  fel  egy  magános  sétáló.  

Juries  hirtelen  megdöbbenve  állt  
meg  ás  gyorsan  egy  hirdetési  oszlop  
mögé  húzódott.  Elképedve  nézett  egy  
ragyogóan  elegáns  fiatalasszonyra,  
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aki  egy  széles vállú,  elbizakodott  arcú  
i f jú  mellett  haladt.  Juries  azonnal  
felismerte  a  nőt:  Szegő  Ilona,  Jávor  
felesége.  De  ki ez a  pökhendi  fráter,  
akinek  valósággal  az  oldalához  tapad  
és  akire  olyan  szerelmesen  néz,  Ihogy  
a  vak  ie láthatja,  hogy  az asszony 
szeretője! 

Juries  valósággal  megdermedt. Le-
hetséges  ez?  Alig  köt  hónappal  az  
esküvő  után?  Hiszen  akkor  valószínű,  
hogy  ez  már  egy  régebbi  keletű  vi-
szony.  Felháborító.  Persze  Jávor  
ilyenkor  a laboratóriumban  ül és  ke-
nőcseit  kotyvasztja.  Kényelmes  férj,  
akinél  pontosan  lehet  tudni,  hány  
óráig  van  elfoglalva.  

A  szerelmes  pár  kényelmesen  a híd-
főig  sétált,  ott  az asszony  gyorsan  
megcsókolta  a  férfit  és egy  taxiba  
ült.  Néhány  perc  múlva  otthon  lesz,  
átöltözködik  és mosolygó  arccal fo-
gadja  majd  az urát. 

Juries  egy  pillanatig  arra  gondolt,  
hogy  telefonon felhívja  Jávort  és  min-
dent  megmond  neki.  De  azután  vállat  
vont.  Hálátlan  dolog  az ilyesmi.  El-
végre  nem is biztos, hogy jó  szolgálatot  
tenne-e?  Jávor  bizonyára  boldog.  Nem  
a  tények  a  fontosak,  hanem  az illú-
ziók.  Jávor  bizonyára  meg  van  győ-
ződve,  Ihogy  Iluci  hű  hozzá  és  szereti.  
Minek  felforgatni  ezt  a békés  családi  
életeit.  Jávor  nincsen,  bonyodalmakra  
berendezve.  Biztosan  tiltakozna,  hogy  
laboratóriumi  munkájában,  melyhez  
annyi  figyelem,  idegnyugalom  kell,  
ilyen  hírekkel  megzavarják.  Csakhogy  
ez  a  találkozás  nemcsupán  Jávor  
dolga,  hanem  az  övé  is.  Mert  hol  van  
az  megírva,  hogyha  megnősül, nem 
éppen  ez a  sors  várakozik  őrá  Í3?  
Nem,  ez őrültség,  Judit  egészen  más-
fajta  nő!  

Juries  már  napok  óta  kínlódott,  
hogy  megkérje-e  végre  Juditét.  Mikor  
együtt  voltak,  minden  porcikájában  
érezte,  mennyire  imádja.  Már  az aj-
kán  volt  a  döntő  szó,  de  csak  azt  
mondta:  »hát  én  sohasem  fogok  mást  
feleségül  venni,  csak  magát!  Azt hi-
szem,  még  csak  egy  kicsit  kell  jobban  
megbolondulnom  és megkérem  a  ke-
zét.  No  jöjjön  édes,  segítsen  ahhoz a 
kis  megbolonduláshoz!«  

És  persze  csókokkal  árasztotta  el  a  
lányt,  aiki  miközben  visszaesókolta,  
kínzottan  gondolt  arra:  micsoda  meg-
szégyenítő  komédia!  De  most  már  ha-
marosan  vége  lesz!...  

Szeptember  hetedike  volt.  Judit az 
irodában  arra  gondolt,  hogy  másnap  
iiirnap  lesz,  egész  napját  Juriccsaí  
fogja  tölteni.  Es  holnap  meg  lesz a 
döntés.  Elég  volt.  Juricsnak  feltét-
lenül  és  világosan  nyilatkoznia  kell-

Ugyanekkor  Juries  elhatározta,  
hogy  jó lesz  mégis  alaposabban  meg-
gondolni  a dolgot.  Nem  olyan  sürgős  
az  a nősülés.  Az  ember  nem  szívesen  
tart  egy  nőt  el . . .  más  számára!  

Délelőtt  tizenegyóra  felé  Judit  
éppen  egy  levelet  másolt  gyorsírói  fel-
jegyzéséből,  mikor  belépett  Barlayné  
egy  idegen  férfi  társaságában. Ez 
még  sohasem  történt  meg.  Judit  
óriási  meglepetéssel  ijedten  ugrott  
fel.  Érezte,  hogy  valami  egészen  rend-
kívüli  doíog  történt.  Anyján  is lát-
szott,  hogy  esak  kapkodva  öltözött  fel.  
Arcán  piros  izgalom-foltok  égtek,  
egészen  fel  volt  dúlva.  

A  szobában  lévők  kíváncsian  néztek  
fel.  Hivatalban  szokatlanok  az ilyen 
családi  jelenetek.  

— Mi  történt,  anyus?  — kérdezte  Ju-
dit. A  szíve  hevesen  vert. ' 

— Kislányom  —  hebegte  anyus,  de  
ennél  tovább  nem  jutott.  A  nagy iz-
galom  torkára  fojtotta  a szót.  Csak  
tátogott,  zihált,  görösösen  szoron-
gatta  kezét.  

— Ülj  le.  Egy  kis  vizet!  
Most  előrelépett  az ismeretlen úr, 

akivel  anyus  érkezett  és bemutatko-
zott:  Dr.  Szentessy,  köziegyzőhelyet-
tes...  Kérem  nem  kell  megi jedni, 
édesanyja  csak  kissé  felizgult.-,  
persze  a váratlan  hír.. .  teljesen  ért-
hető! 

— De  kérem  miről  van  szó?  
—  Önök  óriási'  vagyont  örököltek.  

Barlay  Imre  Detroitban  meghalt és 
egész  vagyonát  fivérére,  illetve  annak  
családjára  hagyta ... 

— Az  Imre  bácsi...  az Imre!  —  
dadogta  anyus.  —  Sohasem  írt,  azt  
sem  tuldtuk,  hogy  a világon  van.  Ki  
gondolta  volna?  

— Kérem  —  folytatta  dr.  Szentessy  
—• lent  vár  a kocsi,  önnek  is fel'  kell  
jönnie  a  közjegyzői  irodába.  Édes-
anyja  már  magáliozvette  a  családi  
okmányokat.  Azokat  rendezni  fogjuk,  
kétségtelenül  megállapítjuk  a  sze-
mélyi  azonosságot  és  a  rokonságot.  
Azután  az  iratokat  angolra  fordítjuk,  
felmegyünk  az amerikai  követséghez,  
mindent  hitelesíttetünk  és reméljük, 
hogy  rövidesen  kézhez  vehetik  a  kö-
rülbelül  félmilliónyi  dollárt!  

Az  irodában  döbbent  csend  támadt.  
A  jelenlevő  koíMegák  és  kolleganők  
tekintetében  valami  végtelen  bamba-
ság  tükröződött.  Megrökönyödés,  elké-
pedés  és  elszötrnyedés.  Amit  hallottak,  
olyan  fantasztikus  volt,  hogy  nem is 
tudtak  észbekapni.  A  mese  szállt le 
közéjük,  a hihetetlen... 

Még  akkor  sem  tudtak  megszólalni,  
amikor  azok  hárman  kimentek  a  te-
remből.  Leesett  állal  bámultak  
utánuk. 

* 
A  közjegyzőtől  nem  is tudtak  haza-

menni.  Csak  jártak  bódultan. Még 
nem  tudták  elhinni,  hegy  ez valóság. 
Anyus  néha  ijedten  szorította  magá-
hoz  kapott  nagy  fekete  re ti küld ét, 
melyben  néhány  százpengős  volt.  

(Folytatjuk.) 
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UsuUiatattan  szer  az,  egészséges.  természetes  bajszot,  visz-
sKinyerésére  és az őszüléa  eüen  va ló  védekezésre.  Nem  
festőszer  és semmifé le  festőanyagot  nem  tartalmaz.  A  ha j  

magéba  sz ív ja  ezt  a ba jv izet  és Így  kel lő  táplálékot  nyer .  
Physiehrom-bajremovator  erősiti  és szépíti  a  bajat .  rend-
kívül  fokozza  a  ba j  növését  és megakadályozza  az  őszü-

lést  a  legmagasabb  komig.  
Heinr ieb  Männchen.  W ien .  Á ra  P  4.18.  

Magyarországon  gyár t j a :  
TÖRÖK  P A T I K A ,  Budapest,  T I . .  K i rá l y  o .  12.  

Svábhegyi  Szanatórium  
In te rnac ioná l i s  nívó.  
D i é t a V í z k ú r a . 



Bozzay  Margit,  a  
kitűnő  írónő,  ebben  
a  rovatban  minden  
hozzá  intézett  le-
vélre  válaszol,  ta-
náccsal,  útmuta-
tással,  lia  kell,  vi-
gasszal,  megnyug-
tatással  szolgál  ol-
vasóinknak,  akik  
problémáikkal,  ké-
telyeikkel  hozzá-
fordulnak. 

Barna  lány.  Az t  kérdezi,  lehet-e  színiiskola  nélkül  színésznő  
valaki. 

Felelet:  Ha  nagyon  tehetséges,  l ehe t . . .  Ezt  azonban  sohasem  
döntheti  el  az  illető,  ehhez  szakember  kell.  Menjen  el  valamelyik  
szakemberhez,  akiben  bizalma  van  és  kérje  meg,  vizsgáztassa  
kissé  le  magát.  Akkor  minden  eldől.  

Árvalányhaj.  Megmondja-e  a  férfinak,  aki  tetszik  magának  s  
akinek  maga  is  tetszik,  hogy  rosszul  esik,  lia  egycidül  jár  szín-
házba,  operába.  

Felele*-  Ezt  tisztára  a  maguk  között  lévő  barátság  mélysége  
dönti  eL  Ha  úgy  érzi,  hogy  az  megbírja  az  őszinteséget:  mondja  
meg  Ha  úgy  érzi,  hogy  nem:  várjon  kissé.  Jobb  várni,  mint  
elsietni  a  dolgot,  mert  hátha  a  sietség  valami  olyant  mondat  
magával,  amit  nem  lehet  visszavonni.  Természetes,  ha  jön,  men-
jen  vele.  És  pedig  kedvesen,  jókedvűen,  mert  a  fér f iak  nem  bír-
ják  a  durcás  vagy  neheztelő  a r co t . . .  Jó  véleményét,  szeretetét  
nagyon  köszönöm.  

Szomorú  magány. Tár  kaszinót,megkérdezett,  de  azokban  nők  
nem  lehetnek  tagok.  Mit  csináljon,  hogy  szomorú  magányában  
társaságra  leljen?  

Felelet.  Folytassa  a  keresést,  addig,  amíg  sikert  ér  el.  Ott  
vannak  a  sportklubok  is,  tele  női  tagokkal.  Társaskirándulások.  
Kisebb  társasutazások.  Csak  komolyan  kall  foglalkozni  a  gondo-
lattal  és  ha  sokat  nem  is,  de  áldozni  keil  rá  valamit.  Bizonyosan  
meg  lesz  a  haszna.  

Ramona.  Beküldött  egy  verset,  döntsem  el,  van-e  tehetsége?  
Felelet.  Ezután  az  egyetlen  írás  után  nem  merném  azt  mon-

dani,  hogy  nincs,  de  azt  sem,  hogy  van.  Még  néhány  dolgot  kel-
lene  olvasnom  Küldjön  még  valamit.  Prózát  is.  

Limbeck,  özvegyember  barátja  van,  aki  annak  ellenére,  
hogy  ön  többször  volt  nála,  nem  megy  el  önökhöz,  mondván,  
hogy  amikor  megházasodott,  nem  viziteltek  le.  Igaza  van-e  ba-
rátjának? 

Felelet.  Nincs.  Egyedülálló  férf inál  nem  szokás  vizitelni.  Ha  
mégis  megteszik,  csak  a  kivételes  barátság  diktálja.  Barátja  
azonban  nemcsak  ezzel  követett  el  hibát,  hanem  azzal  is,  hogy  
az  ön  feleségének  meghívását  f igyelmen  kívül  hagyta.  Üljön  le  
vele  és  beszéljék  meg  ezt  a  kérdést  okosan,  mert  nem  szabad,  
hogy  két  régi  és  jó  barát  között  egy  ilyen,  végeredményben  
komolytalan  és  hibásan  fel fogott  etikettkérdés  szakadást  idézzen  
elő.  A  barátság  nagyon  drága  kincs,  amit  ápolni  kell,  mert  ha  
elveszett,  ritkán  adódik  helyette  másik.  

Levél  válasz  helyett  Az t  kérdezi,  várjon-e  ismerősére,  aki  
kijelentette,  hogy  nein  veszi  «1,  vagy  fogadja  el  egy  másik  fér f i  
"udvarlását? 

Felelet.  Az  elmondott  komoly  okok  miatt  levele  vétele  után  
úgy  gondoltam,  hogy  magánlevélben  válaszolok,  de  a  négy  hétig  
tartó  és  szövődményessé  fa ja l t  influenza  képtelenné  tesz  minden  
mellékes  munka  elvégzésére.  Remélem  azonban,  í gy  is  ráismer  
majd  a  feleletre.  Ne  várjon  egy  percet  sem!  Ká r  az  időért,  az  
energiáért,  mert  úgysem  veszi  el.  Számolja  fel  az  ügyet  és  vál-
toztasson  az  életén.  Azt  azonban  feltétlenül  követelje  meg,  hogy  
a  férfi  helyeztesse  el  magát...  Neki  könnyebb  is,  mert  nem  áll-
hat  elő  az  az  eset,  ami  magánál  nagyon  könnyen  előfordulhat,  
hogy  az  Ismertetett  oknál  fogva  nem  kap  állást.  Mondja  meg,  
neki,  hogy  menjen  el  és  hagyja  magát  békén.  Ez  a  legkevesebb,  
amit  megtehet  és  aminek  a  teljesítéséhez  ragaszkodjék.  Maga  
még  egészen  fiatal  és  a  másfél  év  után. nem  is  olyan  sok, hogy  el-
ronthassa  az  életét.  Akarjon  túllenni  a  dolgon  és  túl  l e s z . . .  A  
fér f i  nem  hazudott.  A  válást  minden  okirat  feltünteti.  

M.  Eleonóra.  Nagyon  szívesen  megbírálom  iratait,  ha  küld.  
Személyesen  azonban  egyelőre  nem  fogadhatom,  mert  egészségem  
nagyon  gyenge  lábon  áll  és még  soká  nagy  nyugalomra  szorulok.  
Szeretetét  köszönöm  és  őszintén  viszonzom.  

Autodidakta.  Télé  van  gátlással,  tehetetlenséggel,  elégedet-
lenséggel,  időnként  fellobbanó,  de  hamarosan  kiaLvó  tanulási  
akaratta.  Mit  tegyen?  

Felelet.  Ak i  igazán  tanulni,  fejlődni  akar,  annak  legelőször  
is  ezeket  a  szavakat:  »nem  tudom«,  »nincs  türelmem  hozzá«,  ki  
kell  törölni  a  szótárából.  Ellenben  ki  kell  dolgoznia  egy  idő-
beosztást  és  azt  be  kell  tartania,  bármilyen  nehezére  is  esik.  
Be  kell  törnie  az  agyát,  hogy  megértsen  dolgokat  és  kényszerí-
tenie  magát,  hogy  a  legpontosabban  elvégezze,,  amit  maga  elé  
tűzött.  E  nélkül  nem  lehet  semmire  sem  menni.  Az  szinte  másod-
rangú  kérdés  már,  hogy  mit  tanul,  mert  mindent  megtanulhat,  
amit  a k a r . . .  Hogy  mit  olvasson?  Mindent,  csak  pszichoanaliti-
kus  regényt  nem,  mert  az  nem  a  maga  fajtájának  való.  Útleírá-
sokat,  idegen  világrészben  lejátszódó  könyveket  térképpel  olvas-
son.  Végezzen  számításokat  hozzá,  közben  egyes  dolgokat  keres-
sen  ki  a  lexikonból  is.  Történelmi  regényeket  szintén  lexikon  
segítségével  olvasson.  Kislányával  kezdjen  el  tanulni  valami  
nyelvet.  A  gyerek  hamar  tanul,  ez  majd  sarkalni  fog ja  magát  is.  
Azonkívül  ott  a  háztartás,  a  kert,  séta,  sport  és  a  férje,  aki  sze-
reti.  Ennyi  elfoglal tsági  lehetőség  mellett  nem  szabad,  hogy  
valaki  ne  tudja  a  legtökéletesebben  berendezni  az  életét.  

Filmrendező  (a  jelmezter-
vezőhöz):  Biztos,  hogy  a  
karthagói  harcosok  valóban  
ilyen  öltözetet  viseltekf  

A  művésznő:  Csak  mem  képzeli-
tek,  hogy  ilyen  meztelenül  állok'  a  
felvevőgép  elé Ti  Hozzátok  ki  azon  
mai  az  öltözőből  a  gyöngysoro-
mat! 

—  Attól  félek,  Gyuri,  hogy  egy  napon  rámunsz  és  akkor  
megtanulsz  balkézzel  ís  zongorázni!  

É v a :  Nézd  csak,  Ádám,  nem  
szik  ki  az  alsószoknyám?  

lát-

(Eccol 

в 

—  Mirigy  barátnőnk  
igazán  túlzásba  viszi  a  
modemeskedést:  már  meg  
porszívón  lovagol  a  Gel-
lérthegyre!  t1fA  



Szerkesztőségi  fogadóóra  minden  nap  délben  1  ós  
2  óra  között.  

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

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

* 
B.  Gy.  Ly via  napja  február  12-én  van.  —  Ali-

Fordtfljon  az  Atelier  fiimvállalatboz  (Erzsébet-
korút  a.),  ott  megadják  a  kívánt  felvilágosítást.  
—  Nem  közölhető  kéziratok.  G.  Ê . :  Nyári  zené.  
F.  I . :  A  bánat.  Sz.  M.  I . :  Kapáláskor.  N.  M.:  
Kisvárosi  bál.  I .  F.  E-:  Találkozás;  Őszi  vihar.  
K.  1'.  Kemény.  T.  E.:  Lámpa.  F.  N . :  Bölesödal.  

öshori gyorshashajfó 
az Igmandi  Keserűvíz  

P.  I . :  Búcsú  és  találkozás;  Gondolatok.  A .  T . :  
A  költő  elköltözik;  Ketten  a  lámpa  mellett.  —  
»Egy  állandó  olvasó.«  Rendkívül  jól  mulattunk  
Ignácz  Rózsát  bíráló,  meglehetősen  szerénytelen  
levelén,  hiszen  Ignácz  Rózsa  mégis  csak  egyik  leg-
előkelőbb  rangú  Írónőnk  pillanatnyilag,  ön  pedig  
mégsem  több  egy  névtelen  levélírónál,  akinek  fel-
szólalásából  az  említett  cikk  ügyében  egyébként  
nagyon  is  kilátszik  a  lóláb.  Levele  méltó  helyére,  
a  papírkosárba  került.  —  Borbély  Gyuláné.  ide-
gen  kettős  mássalhangzók  két  külön  magánhang-
zónak  számítanak.  — T'bbeknek:  C s a k  géppel  irt  
írásokat  olyasunk  el.  ezt  a  fejlécben  is  közöltük.  
Képzeljenek  el  8—10  süriín  teleirt  oldalt,  ismeret-
ten  írással,  naponta  ötször.  Még  álomnak  is  rossz!  

TANGÓHARMONIKA-
á r j e g y z é k  ingyen  

В  U D A  P E S T  
R Á K Ó C Z I - Ú T  6 0  

Jft&z&a 
aUac www,? 

Olvassa  el  az  »órás«  
f i l m k r i t i k á n k a t  !  

hafyty  filiHCwat!  

Szórakozni  akar?  
Szeret  jói  enni-inni?  
Cigányzene  mellett  vacsorázni?  
Jazz-zenére  táncolni?  

„ S z ó r a k o z ó  B u d a p e s t "  r o v a t u n k b ó l  a  
legjobb  est i  programot  áll ithatja  ö s s z e  !  

ЛеущсМ- politikai hitek 
a  v i l á g  m i n d e n  r é s z é b ő l  a  

»KIS IIJSÁG Esti  Lapban!«  
—  G.  Gy.-né.  Kéziratát  várjuk.  —  Villányi  Géza.  
Nem  kell  szelvényt  meUékéíni.  —  Papp  János.  
Az  »v«-t  ha  magánhangzónak  ejtjük,  akkor  an-
nak  is  számit.  Ha  kettős  mássalhangzó  tagja,  
akkor  természetesen  nem.  Tehát:  Noszty,  i-nek  
ejtjük  és  magánhangzónak  számttjuk.  A  megfe j -
tett  eim  magánhangzóit  kell  összeszámlálni.  —  
Széli  Akos.  1.  Andrássy-üt  «ti.  2.  Nem.  3.  Hama-
rosan  fog  írni.  4.  Nem.  5.  Nem.  

FILM 

S Z Í N H Á Z 
IRODALOM 

Képes  művészeti  hetilap.  Megjelenik  minden  pénteken  
Szerkeszti  :  EGYED  ZOLTÄN  

Felelős  szerkesztő  és  kiadó :  Dr.  MOHAROS  LAJOS  
Kiadja  a  „Fllm-Szlnház-Irodalom"  Kft  

Szerkesztőség  és  kiadóhivatal:  VI-,  Andrássy-üt  45  
Postatakarékpénztári  csekkszámla : 

T E L E F O N :  2 2 5 - 8 6 2  

Fiókkiadóhivatal:  Teréz-körút  2.  Telefon:  22-01-02  
Egyes  szám  ára  Magyarországon  40  f i l lér,  Német-
országban  45  pfennig,  Franciaországban  5  frank,  
Olaszországban  2.50  lira.  Jugoszláviában  4  dinár,  
Szlovákiában  3.5  Ks.  Romániában  15  lei,  Ameri-
kában  20  cent.  Előfizetés  Magyarországon  egész  
évre  16.50,  fé lévre  8.50,  negyedévre  4  pengő  50  
f i l lér,  Jugoszláviában  45  dinár,  Szlovákiában  50  
Ks,  Romániában  180  lei,  Olaszországban  30  Ura,  
Angliában  6  shilling,  Németországban  5  arany-
márka,  Franciaországban  60  frank,  Amerikában  

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

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

meg  és  nem  adunk  vissza.  

UJ  ORÏAS  KERESZTREJTVENY-PALYAZAT!  
500  PENGŐ KÉSZPÉNZ  S 500  PENGŐ ÉRTÉKŰ EGYÉB  JUTALOM  

I  4. FORDULÓ  I  
Igen  sokan  fordulnak  levélben  és  telefonon  szer-

kesztőségünkhöz  azzal  a  kérdéssel,  hogy  az  Y .  váj jon  
magánhangzónak  vagy  mássalhangzónak  számit?  Bár  
a  legutóbbi  számunkban  már  válaszoltunk  erre  a  kér-
désre,  az  azóta  ismételten  beérkező  érdeklődésekre  
tekintettel,  újból  közöljük,  hogy  a z  Y.  a k k o r  s z á -
m í t  m a g á n h a n g z ó n a k ,  h a  a  b e s z é d  f o l y a -

m á n  m a g á n h a n g z ó n a k  e j t j ü k  k i ,  —  pl.  en  
nél  a  névnél:  Noszthy  —  h a  t e h á t  a z  i  b e t ű  
h e l y e t t  h a s z n á l j u k  a z  í r á s b a n .  Ellenkező  
esetben  azonban  mássalhangzónak  számít,  így  pl.  ezek  
ben  a  szavakban:  hegy,  kenyér,  meggy  stb.  

Az  általános  tudnivalókat  egyébként  a  7.  és  8.  szá  
munkban  közöltük.  

V ÍZSZ INTES : 16. Közlekedési  vonal  

1,  Gyermekeim!  A  
gyermekeimet  aka-
rom,  a  gyermekei-
met  akaroml  

Nem  panaszkodó  
kiáltás  volt  ez,  ha-
nem  dacos  és  uras-
kodé  parancs,  
amely  fokozatosan  
erősödött  dühöngő  
orditozássá.  Köz-
ben  hajszolódva  
vágtatott  az  asztal  
körül,  majd  a  sa-
lottéba  rohant  s  
belebotlott  Lauro  
nagybőgőjébe, 
amely  nagy  robaj-
jal  esett  a  földre.  
Irta:  Fran®  Werfe l  

» .  Nagyon  piros  
volt  az  arca.  Szá-
jának  szögletében  
ott  csillogott  még  
egy  mosolyának  a  
töredéke.  Elemér  
egy  pillanatig  nézte,  
aztán  büszkén  és  
boldogan  ment  visz-
sza  a  dolgozószo-
bába.  Először  
mondta  ki  nyugodt  
meggyőződéssel  ezt  
a  szót:  

—  Fiam.  
í r ta :  Heltai  Jenő  

26.  Terézke  
27. Hej,  mikor  kendet  

még  Sárikámnak,  

búgomnak  nevez-
ték! 

26. Irodalmi  Tanács  
30. Pán  hangszere  
31. A  vad  szélvihar  
32. Nagyon  elővigyáza-

tos  egyén  
33. Amit  a  borjú  nem  

bámul  m e g ! . . .  
35. Kárházban  dolgoz-

nak 
37.  Szemtelen  
36.  Minden  jegy  
40. Nagy  Károly  tizen-

két  paladinjének  
egyike,  a  róla  szóló  
mondákban  és  bős-
költeményekben  »a  
dán«  jelzővel  ille-
tik 

41.  Csomagoló  
43. Hangjelölő  szócska  

44. Nöi  szerepkör  a  
filmvásznon 

46. Magyar  Egyesület  

47.  Jay  Pbillipsont.  a  
nagy  milliárdost,  
Phillipstown  kirá-
lyát  King  Pee-nek  
nevezte  egész  Ame-
rika.  Hogy  miért  
King-nek  és  hogy  
miért  Pee-nek,  an-
nak  története  van.  

Irta: 
Méray Horváth  Károly  

52. Ravasz  püspök  
névjele 

53.  Elemzett  
55. Például:  hegedű-

virtuóz 
56.  Nem  lát  jól  
56. Rész  —  németül  

60-  Díszruha  
61.  Evés  
63. Bányászati  kifeje-

zés:  ha  egyes  tá-
rók  hajtásánál  a  
levegő  a  vájat  vé-
gén  megromlik:  
légcsatornákban 
vezetik  be  kívülről  
a  friss  levegőt;  e  
célból  a  csatorna  
külső  végét  függő-
legesen  felemelik  
jő  magasra  és  a  
tetejére  forgatható,  
egyik  oldalról  nyi-
tott  tölcsért  tesznek  
a  széf  felfogására  
(agy  y-nal  közben  
pedig:  rovarirtó-
szer! . . . )  

65. I.  E.  H.  

66. Elemi  iskolákban  
oktatnak 

68.  Garmadával  
69. Eritrea  fővárosa  
71. Magyar  költő  és  

diplomata,  y  bolyait  
azonban  csak  i-vel  
irtuk  nevét  (János,  
1564—1631) 

74.  Háziállat  
75.  Leesik  
76. Gazdasági  épület  
79. Enged,  átnakindit,  

hagy 
9L  Az  északamerikai  

Egyesült  Államok  
ismert  rövidített  

63. Ruszcsuk  mai  neve  
(utolsó  betűje:  e)  

65. Szándék  lebet  ilyen  
67. László  jobbfele  



88.  Me ly ik  oldalhoz  
húz  a  királyné  szive  
ebben  a  háborúban?  
Rég i  hazájához  
v a g y  az  újhoz?  A  
francia  seregek  
v a g y  a  külföldi  se-
regek  győzelmét  k i -
jvánja? 

Ir ta :  Stefan  Z w e i g  

31.  A  svá jc i  kártya  
egy  lapján  látjuk  
ezt  az  úriembert  
(Reding ) 

32.  Francia  festő.  
94. Elrakni,  helyre-

tenni 
95  -pnhi  —  e gy  

kis  verekedés  tré-
fás  neve  

98.  Vadnyugat i  regé-
nyek  szerzője  

97.  Pohara  tartalmát  
felhörpinti 

98.  örül  jövetelének  
102.  Sunyi  —  mással-

hangzói 
103.  Aszódi  Háztulajdo-

nosok  Egyesülete  
104.  Kinek  a  szőke,  ki-

nek  a  barna,  kinek  
a  fekete  

105. I gaz  —  franciául  
106. Paul  Géraldy  híres  

színmüvének,  a  
»Szeretni«-nek, 
eredeti  francia  c ime  

107. Éber.  felkészül  
minden  eshetőségre,  
v i g yáz 

109.  Albán  mással-
hangzói 

111.  A  cetek  rendjébe  
tartózó  emlősök  
népies  neve.  

113.  Bele fújni  a  sipba  
1Д5. Enni,  inni,  

sétálni  stb.  
116.  Fogyassza  e l !  
110.  Biológia  magyar  

neve 
126.  A  kokain  a lv i lág i  

neve 
121. Sancta  rövidítése  
123.  Este-tájban  
124.  Pécsi  Építész  ösz-

töndíj 
125.  Esztendő  —  név-

elővel 
128. Texti lárut  gyér t  
131.  Gyűrő  kerülhet  rá  
132. L e m e g y  az  útról  
133.  Mit  zokog  itt  ne-

kem? 
136. Példánl :  h rám 
138.  A  patakparton,  l eg -

többször  a  patak  
vagy  fo lyó  vizében  
szoktak  a  falusi  
asszonyok 

140.  Jókai-hős  
141.  Egressy  Gábor  név-

je le 
142.  Olasz  író  (Ginlio)  —  

müvei  politikai  és  
erkölcsi  irányza-
túak 

144. Ame ly ik  emberrel  
148. Belül  levő  
148.  A  nagy  színésznő  

megje lö lésére  szol-
gáló  szó  

151.  Rés  

154.  —  Fenn  van-e  
mér  az  öreg  Ancsa  
asszony? 

—  Fenn  van  már  
a  mennyországban!  
—  szóltak  vissza  az  
asszonyok,  éppen  
most  fektetjük  a  te-
ritőre. 

I r ta :  Jókai  Mór  

178. » A  Nyugat  gyer -
meke i «  —  a  görög  
mitológiában  az  é j -
szaka  leányai.  
ö k  őrzik  az  
aranyalmákat, 
amelyeket  később  
Reraklesnek  sike-
rült  tőlük  elrabolni  

179. Köszönés  —  szép,  
magyaros 

181. Elkezdett  arról  be-
szélni 

184.  Főiddel  belakarja  
az  elvetett  magot  

188. Ezt  üvölti  a  fut-
ballpálya  közönsé-
ge,  ha  a  balszeren-
cse  elkerülte  ked-
venc  csapata  kapu-
iét 

№ .  Bíró  előtt  fo ly ik  
188. Teher  —  németül  
189. Mátyás  király  ko-

rában  Nándorfehér-
vár  kapitánya  volt  

191.  Országos  Magyar -
Párt 

193.  A  törvényben  meg -
állapított  minimális  
munkaidőn  túl  dol-
gozik 

195.  Népdalénekesnő  
(bocsánatot  kérünk  
tőle,  hogy  nevét  У  
helyett  csak  i -vel  
írtuk!  . . . )  

196.  E .  E.  H.  
197. Lé lek ,  sziv  —  f ran-

ciául 
198.  A larm  
200. Nagynehezen  ki-

mond 

201.  —  En  Vasziijevna  
Annát  teljes  szívem-
ből  tisztelem,  ő  az  
én  jótevőm;  de  igazi  
kotlóstyúk,  honnan  
került  ez  a  lélek  
Jelenához?  K i  gyúj-
totta  f e l  ezt  a tüzet? 
tme,  megint  egy  ta-
lány  számodra,  f i lo-
zófus. 

I r ta :  Tuirgenyev  

158.  Utánoz  
160.  Alanyi  költészet  

terméke 
162  al  Hasid  
163.  Jan  Kiepura  éne-

kelte  ezt  hölgyéhez  
egy ik  f i lmjében.  
Hö l gye  a  f i lmben  
és  az  életben  egy -
aránt  partnere;  E g -
gerth  Márta  

164. Poe  Edgar  név je le  
165.  Cselekszem  —  lati-

nul 
166.  Mennybel i  
167. Da jka  első  betűi  
168. Kossntb  név je le  
169.  Fásít  
171. Á l l am  —  ahogy  a  

mult  században  ne-
vezték 

174.  Kípszi lon  
175.  Dallam  —  németül  
177.  Francia  város  

206. Igazgató  rövidítése  
207.  Isten  

(Att i la ) 
209. Műveletlen,  iskolá-

zatlan 
211.  Elhunyt  amerikai  

á l lamfér f i ,  négy  
éven  keresztül  az  
Egyesült  Ál lamok  
külügyminisztere 
volt.  A  kezdeménye-
zésére  létesített  há-
borúellenes  paktu-
mot  15  állam  irtai  
alá  1928-ban  

213. Bevétel i  —  el lenke-
zője 

215. S ú g i s  —  mással-
hangzói 

216.  Római  szám:  591  
217. ÖÍ szeke ver,  v e gy i t  
218.  Német  udvariassági  

szó 
219.  Gyötrés  
221.  Nyomdai  betűnagy-

ság  (garmond)  rö-
vidítése 

224.  Földrehullajt  
225.  Sbakespeare-hös,  

király 
226.  Nemzeti  Színház  

betűjele 
228. Erdy  Zoltán  név je l e  
229. Pr imit ív  v i lág í tó-

eszköz  —  névelőve l  
232. Berg-ge l  utána:  is-

mert  város  
233. Szere lembegyí  E r -

v in  név je le  
234. L i v i a  becézése  
236.  Vonatkozónévmás  

237. At lét ikai  Klub  

238.  A  kanonok  úr  
hirtelen  . fölkapja  
megint  a  beszéd  fo-
nalát: 

—  fis  szabad  alá-
zattal  kérdeznem,  
főtisztelendő  primés  
uram.  ki  legyen  a  
keresztesek  ama  ve-
zére,  akit  szeret  a  
parasztság  és  mégis  
a  nemességgel  tart?  

—  Dézsa  Gyö rgy !  
I r ta :  Herezeg  Ferenc  

250. Péchy  Erzsi  név je l e  
251.  Izomszalag  
252. Fiatal  hölgy  —  név-

elővel 
253.  A  szalmakalap  sose  

lesz  ( l eg fe l j ebb  a  
hölgyeknél?  .  . . )  

255.  Lépni  —  németül  
257.  Nem  olyan  súlyos  

260.  Jel la  nem  tudta,  
merre  lut,  csak  
rohant  vakon  az  
erdőnek.  Károm-
kodás  verte  f e l  a  
csendet.  Va lak i  el-
bukott.  Va lak i  visz-
szacsúszott  a  me-
redeken.  A  fenyő-
ágak  süvöltve  csa-
pódtak  bátra  a  tör-
tető  emberi  testek  
mögött.  Az  erdő  
ritkulni  kezdett.  A  
vad  horpadások  
között  sziklák  nyúl-
tak  fel.  

Irta: Tormay  Cécile  

263. Pék  és  ékszerész  
is  csinálhatja  

264.  Rátarti  testtartás  
266.  Ceruza  
267. Ra  párja  
269.  A lapfokú  iskola  
269.  A  nagy  Hunyadi  

keresztneve 
270.  Csil lagászati  tető-

pont 
273.  Könnyeket  fakaszt  
275L Ango l  lánynév  
276.  A  multidő  » rag« - ja  
277.  Magábanfog la l  
278.  Viz ió  
280.  Szótlanabb  
201. Hö lgy  megszólítása  
283.  Ennek  jogát  von-

ják  meg  a  kit i l -
tandó  külföldi  saj-
tótermékektől 

F Ü G G Ő L E G E S : 

1.  Mikor  pedig  v é g -
re ,  hajnalhasad-
tára  ő  is  arra  in-
dult,  amerre  a  
nagy  gépmadarak  
szálltak,  csalha-
tatlan  ősztönnel  tud-
ta,  hogy  rövid  pár  
nap  alatt  oda  f o g  
érni,  ahol  egy  so-
ha  el  nem  múlé  
boldogság  várako-
zik  reá :  

fippen  mint  a  
mesében. 

I r ta :  Szikra  

2.  Chamberlain  ke-
resztneve 

3.  A  vezetékben  ke-
ring 

4.  összegyűjtötte  a  
leghíresebb  bűn-
eseteket 

5.  Észszerűen  
6 .  juszt  is  

az  enyém!  
7. Tan,  tudomány  
8.  Tabel la  
9.  Vércsatornák  

f a  Temetőben  álí  sok  
11.  Eton  —  mással-

hangzói 
12.  A  rég i  hadviselés-

ben  a  testet  védő  
burok 

13. Néném  —  középső  
betűi 

14. Termékeny  dél-
szerbiai  medence,  

15.Kikutatás 
17. Merő  vakszeren-

cse! 
18.  Római  szém:  101  

242.  fis  azonkívül?  
244.  Czenés  _  jobbiele  
245. Rég i  viselet  
247. Feltár,  kinyilatkoz-

tat 
243  ale jkum!  

19.  —  ön  a  bizalmas  
társalgást  iecae-
gésnek  nevezi?  .  .  .  
V a g y  talán  en-
gem,  mint  nöt,  nem  
tart  méltónak  a  bi-
zalmára?  Mert  h i -
szen  ön  lenéz  va-
lamennyiünket. 

—  Önt  nem  né-
zem  le,  Szerg je -
tevna  Anna,  s  ezl  
ön  is  nagyon  jól  
tudja. 

—  Nem,  én  sem-
mit  sem  tudok . .  .  
de  tegyük  fül :  azt  
értem,  hogy  nem  
akar  beszélni  jövő  
terveiről.  De  az,  
ami  most  önben  
végbemegy  .  .  .  

—  V é g b e m e g y !  —  
ismételte  Razarov  

—  mintha  csak  va-
lami  állam  v a g y  
társadalom  vo lnéki  
Anny i  azonban  biz-
tos,  hogy  mindez  
nem  érdekes.  A z -
tán  meg  elmond-
hatja-e  az  ember  
mindig  hangosan  
azt,  ami  benne  
• v égbemegy « 

I r ta :  Turgenyev  

20.  Sziget  —  olaszul  
(ék.  hiba)  

21 .  Orvosspecialista  
22.  Rajvonal  része  
23.  A.  Ö.  N.  
24. Hülye,  buta  —  

németül 
Í5.  Büntetőtörvény-

könyv  —  rövidí-
tése 

29.  Keletturkesztáni  
folyó,  a  Lobnor-
tóba  ömlik  

64)  Úgyvan,  saját  sze-
mélyemben! 

38. Az  olaszok  fut-
ball válogatott jának 
csapatkapitánya 

39.  Balti  nép  
42.  F i rma  —  névelő-

ve l 
45.  Nem  beszélve  ar-

ról ! 

47.  Lázban  Róma.  Az  
élet  torlódva  lük-
tet  az  utcaereken  
ét  s  ott  a  Hét  Ha-
lom  szive  táján,  a  
Fórumon,  ott  az  
Arany  Mérfö ldkő  
körül  ezrekké  duz-
zad  a  tolongó  em-
berár. 
I r ta :  Pékár  Gyula  

48.  A  hazára  leselkedő  
veszedelem 

49. Német  heiyeslőszé  

50.  —  Kedves  cső-
cselék,  —  szélt  jo-
viálisán  —  ha  kel-
lek  harmadiknak  a  
pékerbez,  itt  va-
gyok !  De  f ő l eg  
azért  jöttem,  hogy  
mégegyszer  meg-
mondjam,  hogy  
Passadonato  soha  
életében  nem  csi-
nált  rossz  üzletet!  

I r ta : 
Guido  da  Verona  

90.  Kanca  jobbfele  
91.  I .  Z.  D.  
93.  Bőrbetegség  
99.  Orlov  —  bal fe le  

100.  P ic iny  
101. Számoszi  görög  

csillagász,  aki  
Krisztus  előtt  300  
körül  élt.  Ö  az  
első  csillagász,  aki-
ről  tudjuk,  hogy  
az  álló  csi l lagok  
helyeit  meghatá-
rozta 

103.  Veszett  fe jszé-
nek 

107.  Czuczor  Gerge ly  
e g y  költeményének  
címe 

108. A .  G.  T .  
110. Be lé je  —  rövideb-

ben 
112. »A z  esetben«  
114.  Igevégződés  
117. Török  »úr«  
118. K i vá l ó  magyar  bor-

fa j ták 
119.  Ötven  százalékig  
122.  Kártyaszin  
123.  A  teljes  i b é c é  két  

egymásutáni  ma-
gánhangzója 

126.  Muzsikál  
127. Va  párja  
129. Kedves  kis  kutyái  
130. Nem  roskad  össze  

alatta 
131. í gére t  —  hosz-

szabban  k i f e j e zve  
134.  Bizony  í g y !  
135.  I j edség  
137.  A  Brahmában  élő  

isteni  akarat,  
amelynek  segítsé-
géve l  lehetett  csak  
személlyé,  érzéki  
lénnyé  Brahma  
lelke,  Brahm.  

138. Té l i  kirándulás  
139.  Szent,  akit  Béma  

apostolának  nevez-
tek. 

51.  Háborgó  hullám-
hegyek  örült  ro-
hanása,  bömbölése!  

54.  I luska  
57.  Sebesülni  
59. »Rég i  módszer«  
62.  A  budapesti  fő-

üzietnek  a  Kör -
úton  levő  leány-
üzlete 

64.  Színművész.  
66.  Nappal-  dél ig  —  

éjszaka':  é j f é l i g  
(roppant  nehéz  lesz  
ezt  m e g f e j t e n i ! . . . )  

67.  öt  —  tea  .  . .  
70. Magyar  Club  
72.  A  gyógy í tó  bűvö-

lés  v a g y  varázslás,  
más  szóval  kuruzs-
lás  e g y  neme  

73. Sürgetés  —  név-
elővel 

74.  Meddő  napok!  
1  (Arany  

Jénos  kezdi  igy  
E g y  kis  hypo-
condrie  cimü  ver-
sét) 

76.  Asszonyok  
77.  Keskeny,  könnyű  

csónak,  e g y  sze-
mély  számára  

80.  Hires  abessziniai  
té 

81. Járunk  rajta  
82.  A  disznó  igen  f i-

nom  része  
84.  Matatni  —  néme-

tül 
85.  Etus  
86. T e  —  latinul  és  

franciául 
89.  El fújás,  a  tűz  

v a g y  mécs  kia lvá-
sa  —  szanszkrit  
nyelven.  Onnan  is-
mer jük  a  szót,  hogy  
Buddha  tanítása  
szerint  ez  az  em-
beriség  cél ja  és  
leg főbb  boldog-
sága 

143.  Különüs  álom  
volt,  valóban  külö-
nös  és  rendkívüli .  
K lára ,  midőn  fö l -
nyitó  szemeit,  nem  
látott  csatlósokat,  
csil logó  csákányok-
kal,  nem  látott  gö-
gös  főurat  megvető  
tekintettet,  de  hallá  
a  légben  e  szét:  
kém,  suttogva,  si-
vítva  a  démonok  
nevelésével ,  az  an-
gya lok  sóhajával  
vegyülve . 

I r ta : 
báró  Kemény  

Zsigmond 

145.  A  legidősebb  a  
társaságban 

147. Indiánok  által  
»zsákmányolt «  ( ? )  
koponyák 

149. » V a g y o k  olyan  le-
gény,  min  l e !  

olyan  ren-
det,  mint  te l «  

150.  Az  Istállóban  az  ál-
lat  fekhelyére  szórt  
szalmának  a  neve  

152  Előkelő  
153-  Kitassrony  rövidí-

tése 
155.  A  múzsa  szállítja  a  

kö'tőnek 

156. Mikor  később  a  
becsületes  Fekete ,  
a  berkesi  gazda-
tiszt,  megtudta  a  
gonosz,  hálátlan  Fe-
renc  halálának  ide-
jét,  e g y  sóhajjal  
mendá: 

—  A  jé  Isten  sze-
gény  Kat i t  azért  
szólította  magához,  
hogy  szembeállítsa  
f iáva l . 

I r ta : 
báró  Jósika  Miklós  

168.  A  konyhaszekrény-
ben  megtalál juk  

170. Az  ön  közvetitesé-
ve l 

172. Ba j ,  ha  i lyen  vala-
kinek  ax  egészségi  
állapota 

173. Európai  nép  —  
névelőve i 

175.  Modena  —  mással-
hangzói 

178.  Szemcsés  kőzet  
178.  HüttI  T ivadar  név-

je le 
180.  I lyen  költő  volt  

Arany  János  

182.  Nagyközség  Bereg  
megye  vásáros-
rtaményí  járásában  

183.  Részvénytársaság  
röy. 

185.  Annak  a  portéká-
nak  a  je lzője,  
amely  után  a  l eg -
nagyobb  az  érdek-
lődés  (névelő  is  
van  előtte!)  

189. Hamar  ágynakesik  
190.  Követendő  példa  

—  névelővel  
192.  Mihályka  
192a.  Patakokban  ömlik  
194.  Szerzemény  —  tré-

fás  szóval  
195. Nagyon  is  e l é g !  
196.  A  portéka  vevőre  

talál 
199.  Becézett  név  
202. Rémmeaékkel  tá-

voltartani 
203. Bőgő  —  középső  

betűi 
204. To ldy  Ferenc  Bi-

zotság 
205.  Herezeg  Ferenc  

K é k  rók a  c.  darab-
jában  szereplő  báró  

208.  Csiki,  háromszéki  
magyar  —  névelő-
ve l 

210.  Juttat  
212.  Alkaloida  —  név-

elővel 
214.  Csacsihangot  utá-

noz 
220. Jég  —  angolul  
222.  A  döntés  haloga-

tása  névelővel  
223.  I lyen  a  rég i  cse-

répkályha 
226.  Huszonnégyére!  
227. I lyen  a  pesti  dáma  

»o rcá ja « 
229. M e a  culpa!  —  ma-

gyarul 
130. Személy  _  végbetüi  
231. Magyarul :  akarnok  

(de  inkább  ezt  a  
szét  használjuk  he-
lyette 

234.  Pszichológia!  
235.  A  járni- igében  a  

» já r - « 

237.  —  Anyu,  adj  egy  
pengőt! 

I r ta : 
Bródy-  L i l i  

157. Denevér  —  angolul  
158.  Két  keze  munkájá-

val  keresi  kenye-
rét 

159.  Hcdzsászi  város,  
amely  arról  híres,  
hogy  a  mohamedá-
nok  második  szent  
városa,  Mekka  
után 

161. Meg fe l e lő  időben,  
nem  késlekedve  

238. Le j j ebb  fog la l  he-
lyet 

239.  Falapokbél  é l lé  
eszköz,  a  lapok  
ősszeütése  hangot  
ad.  Katol ikus  temp-
lomokban  nagy-
csütörtöktől  szom-
batig  a  harangok  
helyett  használ ják  

240.  A  hollandindiai  
sz igetv i lág  e g y i k  
legértékesebb  szi-
gete 

241.  Színész  és  szabó  
»közös«  (? )  mun-
ká ja 

243.  Ve lence  védőszentje  
246. Amer ika i  család-

név 
249.  Bét  
253. Tata i  Munkás  Kör  
254.  összezúz  
256.  Gyarapszik  
250.  Svéd  aPrtpénz  
259.  F i lc  
260.  Ez  szintén  nem!  
261.  Előtt  —  németül  
262.  Ügetés  —  németül  
263.  Péterke  
265. E g v  hires  olasz  

dal :  0,  mio!  
269.  Jászsági  Ebtenyész-

tők  EgyeBÜlete  
271.  N.  0 .  A .  
272.  Imrécske  
274.  Kártyára  teszik  fe l  
275.  Egyéb  
277.  Frank  rövidítése  
279.  Háziállat  
279.  Betű  
281. Magyar  Ál lami  



Az  Athenaeum  Rt.  mélynyomása.  Budapest  Felelős  z Kárpáti  Antal  Igazgatá  



Varázs ló  formálta  ezeket  a  párbeszédeket, :  

amelyek  a  napi  időszerűséghez  kapcsolódva  
is örök  értékű igazságok  maradnak.  A  boldog  
békevilág  derűje  csillog  felénk  H  о г к а у n é' 
elmésen  élesnyelvű  „különvéleményei"-ből.  


