


OPERA.  CsUtörtök:  Teil  Vilmos.  
(В.)  — Péntek:  Walkür.  (A  ber-
lini  opera  vendégjátéka.)  — Szom-
bat:  Hovanscsina.  — Vasárnap d. 
u. :  Mosoly  országa.  Este  a  Váro-
siban:  Bohémélet.  —  Hétfő:  Fil-
harmóniai  hangverseny.  — Kedd: 
Siegfried.  (3,  Vs8.)  

NEMZETI  SZÍNHÁZ.  CsUtörtök:  
Négy  asszonyt  szeretek.  (N.  2.) — 
Péntek:  Fülemile.  (V.)  —  Szom- , 
bat:  örvény.  (Bem. béri.)  — Va-
sárnap  d. u.:  Elnémult  harangok.  
Este:  örvény.  (I.) — Hétfő: ör-
vény.  ( I I . )  —  Kedd:  örvény.  
( I I I . )  —  Szerda:  örvény. ( IV. ) 
(V=4,  Vs.)  

NEMZETI  KAMABASZINHAZ. Min-
den  este  és vasárnap  délután: Ka-
land.  (>/z4, 4»8.) 

MADÁCH  SZÍNHÁZ.  Mindennap:  
Béesi  gyémántok.  ('/«4,  '/<8.)  

VÍGSZÍNHÁZ.  Csütörtök:  Színház.  
—  Péntek:  Színház.  —  Szombat  
délután:  Pódium  vendégjátéka.  
(Szomb.  béri.)  Este:  Színház.  — 
Vasárnap  d.  u.:  Színház.  Este:  
Színház.  —  Hétfő:  Szinház.  —  
Kedd:  Szinház.  (•/»4,  •/.8.)  

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

Magyar,  Fox,  Luce,  Dfa  híradók.  
Újvidék  felszabadulása.  A  balkáni  
és  az afrikai  háború.  Rajzos  híradó  
Horvátországról.  Halászok  paradi-
csoma.  (Kulturfilm.)  Kis  Balta.  
(Magyar  bábfilm.)  Előadások  10-től  
24  óráig.  Páholyok  elővételben.  

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

Olajváros.  Clark  Gable,  Hedy La-
marr,  Spencer  Тагу,  Claudette  Col-
bert.  Magyar  és Ufa  biradók. Elő-
adások:  l/i4,  Vs6, Vi8,  '/ilO;  vasár-
nap  Vi2-töl.  Az  első  előadás  min-
dennap  mérsékelt  helyárakkal.  

MIT JÁTSZANAK A SZÍNHÁZAK? 
MAGTAR  SZÍNHÁZ.  Minden  este és 

vasárnap  délután:  2000  pengős  
férfi.  (Vs4,  'IS.)  

ANDRASSY  SZÍNHÁZ.  Minden  
este  és  vasárnap  délután:  Ne  
játssz  a  szerelemmel.  (Vr4,  'IS.)  

FŐVÁROSI  OPERETTSZÍNHÁZ.  
Minden  este  és vasárnap  délután:  
Fityfiritty.  (Vt4,  Vi8.)  

K A M A R A  VARIETE.  Tavaszi  szim-
fónia.  (V:9,  szombat:  6, 9;  vasár-
és  ünnepnap:  Vi4, V.7,  9.)  

PÓDIUM.  Mindennap:  Meztelen  igaz-
ság.  (Vi5,  9.)  

KOMÉDIA  ORFEUM.  Mindennap:  
Vigyázz,  törékeny!  (5,  9.)  

ROYAL  VARIETÉ.  Mindennap: Ta-
vaszi  artistarevü.  (l/«5, 9.) 

ERZSÉBETVÁROSI  SZÍNHÁZ.  Min-
dennap:  Elveszem  a  feleségem.  
(V)6,  8;  vas.: Vil,  >/«6,  V.9.)  

JÓZSEFVÁROSI  SZÍNHÁZ. Min-
dennap:  Csak  egy  asszony  van a 
világon.  (Vi6, 8;  vas.:  .'/«4, 'US, 
V.9.) 

K ISFALUDY  SZÍNHÁZ.  Minden-
nap:  Kék  lámpás,  (>/.0,  8;  vas.  
•A4,  ViB,  Vi9.)  

ШЗЖЗ v"-
írnuiiiuuu  i3f  Tel.:  

MIT  JÁTSZANAK  A MOZIK? 

1>АР1ТП|  Baross-tér  32.  
Г | м  1 1 Щ  Tel.:  134-337.  

4.  hétro  prolongálva.  
Al'.pang,  a  fekete  szultán.  Garry  
Cooper.  Híradók.  Előadások  kez-
dete:  11, Vi2, Vi4, Vs6, V:8, VllO. 

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

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

Gnlliver  a törpék  országában.  (Egész  
estélt  betöltő  szinrs  rajzfilm). Ma-
gyar  és Fox  biradó.  Előadások  hét-
köznap:  Vi6. V<8, VilO:  szombat,  va-
sárnap  és ünnepnap  Vi4-kor is. 

/ Q R C f )  Budapest,  IV., Váci-
V  utca  9. Telefon : 18-28-18 

5.  hétre  prolongálva.  
Űj  hold.  Jeanette  MacDonald,  
Eddy  Nelson.  Híradó.  Előadások  
hétköznap:  Ч16,  Vs8,  VzlO;  szombat,  
vasár-  és  ünnepnap:  Ví4-kor is. 

OMNIA  Kölcsey-utca  2.  Tel.:  
130-125. 

3.  hétre  prolongálva.  
Olajváros.  Hedy  Lamarr,  (Clark  

.Gable.  Claudette  Colbert.  Spencer  
Traey.  Magyar  és Ufa  híradó. Elő-
adások  hétköznap:  Ь,  Vi8.  '/ilO;  
szombat,  vasár-  és ünnepnap:  J,  6,  
8, 10. 

P A L A C E  F I L M S Z Í N H Á Z  
2.  hétre  prolongálva.  

Dankó  Pista.  Jávor,  Lukács,  Simor.  
Magyar  világhiradó.  Előadások: 11, 
2,  4, 6, 8, 10 érakor.  Az első  elő-
adáson  mérsékelt  helyárak.  

R A D I U S  ^ r S i J t 2 1 '  

Aki  az igazságot  keresi.  Jacqueline  
Delubac,  Raimu.  Híradók.  Előadá-
sok:  '/i8, 'IS,  VilO;  vasár-  és  ün-
nepnap:  Vi4-kor is. 

Bákóczi-út  70.  
224-443. 

Tel. : 

Erzsébet-kőrút 
222-499. 

Magyar,  Fox,  Luce.  U л  híradók.  
Újvidék  felszabadulása.  A  balkáni  
és  az afrikai  háború.  Rajzos  híradó  
Horvátországról.  Regensburg.  (Kul-
túrfilm.)  Mitől  kék a  Duna.  (Színes  
rajzfilm).  Előadások  9-től  .24 óráig. 
Páholyok  elővételben.  

s e  ••sar " 
2.  hétre  prolongálva.  

Balalajka.  Nelson  Eddy,  Hajmássy  
Ilona.  Luce  és  Magyar  híradók.  
Előadások  hétköznap:  Vs4, Vi6.  Vt8.  
VzlO,  vasár-  és ünnepnap  Ví2-!k(>r is. 
Matiné  vasárnap  11-kor:  Arzén  Lu-
pin  visszatér.  
r P W W T r r i  Hollán-u.  7.  (Szent  
I  Щ KW!  i У  István-körutnál.) Te-
T  -  lefon:  111-994.'  
Szerelem  és  vérpad.  Bette  Davis,  
Erről  Flynn.  Híradó.  Hétköznap:  
Vs4,  Vs6, V«8, VtlO;  szombat,  vasár-
és  ünnepnap:  Vi2-kor is. 

Tóparti  látomás.  Tolnay,  Jávor,  
Simor.  Híradó.  Előadások:  11,  1,  
3,  5, Vt8, VtlO. 

RO Y A L  Л  Erzsébet-kőrút 45. 
A P O L L « !  Telefon:  222-002.  

3.  hétre  prolongálva.  
Gulliver  a  törpék  országában.  
(Egész  estét  betöltő  szines  rajz-
film.)  Híradók.  Elöadásolk  héfköe-
ulapoikoin:  '/• 6,  Vi8,  VtlO;  szombat,  
vasár-  és ünnepnap:  3-kor is. 

J F I L M S Z Í N H Á Z 

c á  l  á  Teréz-körnt  SO. Tel. : 
114-411.  114-510.  

Halálraítéltek.  Merle  Oheron, Ge-
org  Brent.  Híradó.  Előadások  kez-
dete:  Vt6, 'IS,  VtlO;  vasár-  és  ün-

- nepnap  3-kor is. 

SAkácfa-u. 4. 
T11 Г 1 Ю  (Nemzeti  Szinház  mel-

lett.)  Tel.:  225-276. " 
Fekete  asszony.  Simone  Simon.  
Jean  Gabin.  Híradók.  Előadások  
kezdete  mindennap:  11, Vt2,  Vt4,  
Vt6,  Vi8,  VtlO.  Hétköznap  az  első  
három,  vasár-  és  ünnepnap  az első 
két  előadás  mérsékelt  helyárakkal.  
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„ШШШЩм" 
étterem  -  Irányi-u.  17.  T. 381  151  

Ш  ŐitMáfikivaamÉ"  Budán  
I.,  Bors-u.  9. T. 153-024.  Télen is nyitva ! 

M e g n y í l t  a  B Ü C S I N S Z K Y  E U E R E M  
te l jesen  ú| higiénikus  konyhaberendezésse l I 
Nyitva reggel  8 órától:  v i l lásregge l i , e b é d ,  vacsora.  
Korszerű  Konyhavezetés,  házi  cukrászat !  Hideg  büffék,  
halkülönlegességek  és  toriák  házhoz  szállítását is 
vállalja. POLGÁRI ÁRAK I — Budapest, V I., Erzsébet-
körűt  30. Tel.:  428-331,  428-332,  423-564  

G UNDEL VÉZET! 
а Szt. GELLÉRT  szállóban és az ÁLLATKERTI 
vendéglőben ételével, Italával, figyelmességével 

SPOLARICH  KAVEHAZ  
a  Grillben  az  előkelő  közönség  

esti  szórakozó  helye,  
9 - t ó l  г  - i g t á n c  é s  ü s о r i 

MIAMI  KÁVÉHÁZ  
E S T E ,  D É L U T Á N  D I Z Ő Z ,  Z E N E  

R e g g e l  S órakor  nyiftSs  

P O 
Legszebb  kis  lokál.  

Y -  В  A  
Éjjel 2-ig tánc. — Műsor 

II., SZÉNA-TÉR  7  
Telefon:  357-368,  

356-325 

MAGYAR FALU VARIETÉ Ä z , 
Műsor. Tánc. Hangulatos zene.  — 9—2-ig nyitva. — Polgári árait 

és a most 
megnyílt 1fleí&apóte> éttemtd 

Maúcóz-ciácda  este 9-tői  éftel  2-ig.  ngiíua  

Az  é t t e r e m b e n  G Ö D Ö L L Ő I  V I D Á K  J Ó Z S I  m u z s i k á l l  
A  csárdában :  sramli.  ,  ,  , énekel. 
A  z o n g o r á n á l :  J< l£MUUiMf l  P ' o m p á s  h a n g u l a t  

A  k á v é h á z b a n  

Шассейо. 
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 en ű k ü l ö n l e g e s s é g e k :  2.40  pengő  

naps<)kon"a  »Papp  halásztariya«  
készített  birkagulyása  éppen  olyan  különleges-
ség,  mint  az Európaszerte  ismert  szálkanélkűli  
hala.  — Tulajdonos főz !  Kispest, Petőfi-tér  6. szám 
(Városháza  előtt).  Telefonszám :  147-150  

Fizessen  elő  

f i ókk iadóh iva ta lában 

V! . , TERÉZ - K Ö R Ú T  2  
Telefon: 22-01-02 

Pesti esték 





A  testőr  huszárhadnagy  (Gábor  Miklós)  
és  Iiiser)  (Csikós  Rózsi)  

A  szélhámos  bárónő  (Itéry  Sári),  amint  
éppen  szelet  hámoz...  (Góth  és  Mihályfi  

asszisztálnak) 

SZÍNHÁZI LEVÉL 
A  falba  épített,  nyitott  safe-kazettá-

hoz  hasonlító  Madách  Színház  színpa-
dán  bemutatták  a  színház  harmadik  
újdonságát,  a  »Bécsi  gyémántok«  című  
zenés  vígjátékot,  amelynek  szövegét  
Curt  von  Lesser,  zenéjét  Alexander  
Steinbrecher  írták.  Őszintén  szólva,  nem  
nagyon  értjük  a  színház  dramaturgiá-
ját.  Amennyire  helyeseltük  és  szívünk  
minden  melegével  ünnepeltük  a  szín-
ház  nyitó  újdonságát,  Móricz  Zsig-
mondnak,  teljesen  érthetetlenül  mellő-
zött  vadvirág-színes  »Kismadárnál,  
(úgy,  hogy  a  színházat  a  segítségül  
hívott  nemzeti  színházi  tankcsapatok  
avatták  tulajdonképpen  és  végered-
ményben  kombattáns  színházzá:  ők  
szoktatták  hozzá  a  publikumot  a  Ma-
dách  Színházhoz)  annyira  szkeptiku-
san  néztük  végig  a zenélő  óra-csilinge-
lésű,  habcsók-édes,  harmadik  Madách-
téri  újdonságot,  amelyben  millefleur  
krinolinos  dámák  és  alonge-parókás,  
térdnadrágos,  selyemharisnyás  gaval-
lérok  sündörögnek  bizonyos  Strasser  
nevű  bécsi  ékszerész  találmánya,  a  vi-
lágszerte  »strass«  néven  ismert  hamis  
gyémánt  körül.  

A  történet  természetesen  Bécsben  
játszódik  és  természetesen  Mária  Te-
rézia  dicsőséges  uralkodása  alatt,  
amely  körülmény  máris  intenzív  és  
operettszempontból  mindig  hatásos  ud-
vari  légkört  permetez  a  darab  köré  és  
fölé.  De  most  további  »természetes«  
motívumok  következnek:  Strasser  úr-
nak,  a  bécsi  »Arkanzas«-gyárosnak  és  
»JoUe«-boltosnak  természetesen  van  
egy  Liserl  nevü  aranyos  kislánya,  (sza-
badon  kölcsönkérve  a  »Drei  Mäderl-
haus«-bóli  akinek  —  természetesen  —  
Mária  Terézia  testőrségének  egyik  
daliás  huszártisztje  udvarol  életre-ha-
lálra,  aki  viszont  »természetesen«  ma-
gyar  gróf  és  dúsgazdag.  Na  már  mos-
ianságosan:  szerepel  egy  bájos  kis  bá-
rónő  is,  aki  a  Marie  Antoinette-féle  
híres  nyaklánc-pör  szélhámos  motívu-
mait  képviseli  a  darabban,  továbbá,  
hogy  az  operett-követelményeknek  is  
eleget  tegyenek,  maga  Strasser  úr  és  
egy  »bieder«  polgártársa  —  kozák  her-
cegeknek  maszkírozva...  Liserl  és  a  
kozák  hercegek  természetesen  hamis  
meghívóval  jutnak  az  udvari  bálba,  a  
báróné  a  strass  kövekkel  toldozott  dia-
démját  valódiként  akarja  eladni  egy  
hercegnőnek,  —  mindez  éppen  elegendő  
ok  arra,  hogy  Mária  Terézia,  a  szép-
séges  és  bölcs  császárné  indíttatva  
érezze  magát  arra,  hogy  végeredmény-
ben  saját  házi  skandalumát,  saját  fe-
hér  homlokú  fejével  intézze  el  egy  
midatságos  és  ballett-koreografiájú  
audiencia  keretében.  

Ha  a  publikum,  ezzel  a  nyeszlett  
kis  témával  megelégszik,  (operett-
ről  lévén  szó,  a  téma  talán  nem  is  
fontos)  akkor  a  darabnak  sikere  
lesz,  mert  az előadás  színes  és  par-
főmösen  artisztikus.  A  színpad  
(Jaschik  Almosné  és  Bercsényi  
Tibor  munkája)  olyan,  mint  egy  
ékszer-skatulya:  csupa  hab:  
gyöngyház  és  selyem,  a  szerep-
lőkön  pedig  meglátszik,  hogy  a  
hozzáértő  rendezés  (Földessi  
Géza)  nagy  áldozatkészséggel  
törődött  velük.  Ali  ez  minde-
nek  előtt  Lázár  Máriára,  aki  
M ária  Terézia  szerepében  
alabástrom,-vállakkal,  v a-
l  ód  i  brilliánsként  ragyogó  
szemekkel  és  e  kis  szín-

padon  szűnni  nem  akaróan  fejedelmi  
termettel  vetítette  a  nagy  császárnő-
ről  és  királynőről  való  ideál-elképze-
lést.  Alakítása  rendkívül  finom,  szelle-
mes  és  méltóságteljesen  vicces  is,  —  
nem  is emlékszünk  az idejére,  hogy  Má-
riának  mikor  volt  legutoljára  ilyen  ben-
sőséges,  szép  sikere.  A  másik  meglepe-
tése az előadásnak,  a kis  Déry  Sári,  aki  
Fővárosi  operettszínházbeli  fellépése  
óta  száz  percentet  fejlődött:  öntuda-
tos  lett,  stílust  kapott,  —  meg  
sem  ismertük.  Élő  meisseni  porcellán.  
Csikós  Rózsi  játssza  Liserlt,  a  bájos  
kis  bécsi  bocit,  akiről  viszont  az  derül  
ki  szerepében,  hogy  tulajdonképpen  
naiv  a  és  nemszubrett—mely  
szerepkörrel  eddig  agyonkínozták.  So-
mogyi  Nusi  játssza  Strasser  úr  fele-
ségét,  —  a  »fesche,  resche  Weanerin«-t  
—  kedvesen,  vidáman,  temperamentu-
mosán.  A  hölgyek  közül  még  Zala  Ka-
rola  és  Simon  Marcsa  alakításai  em-
líthetők  meg.  Zala  Karola  regisztrált  
finomsága  és  »Marcsa«  ősi  humora  a  
krinolinban  is  érvényesül.  Mihályfi  
és  Góth  tartották  pillérekként  vállai-
kon  a darab  alapépítményét,  Góth  har-
mincéves  fiatalsággal  és  kedvességgel,  
Mihályfi  egy  kicsit  túl  utrirozva  a  
piciny  színpad  demarkációs  határait,  
Gábor  Miklós,  a  filmben  felfedezett  
fiatal  amorozó  alakította  a  császárnő  
testőrhadnagyát,  általában  nagyon  el-
fogadhatóan.  de  egy  kicsit  túlságosan  
kitöltve  a  piros  és ezüst  huszár  unifor-
mist.  Három  és félkilót  kellene  fogynia.  
Baló  és  Mátrai  kisebb  szerepein  kívül  
kitűnően  érvényesült  Danis  Jenő  
medve-dörmögésü  karakter-alakítása  
és  Sárossy  Andor  Rübezahl-humora  is.  
Steinbrecher  zenéje  »Wien,  Wien  nur  
du  állein«-emlékeket  idézően  bájos  és  
társszerzőnek  számít  a  kosztümtervező  
Nagyajtay  Teréz,  aki  ruháiban  még  a  
szöveg  humorát  is  ki  tudta  hang sú-
lyozni.  Invenciózus,  fantázia-dús  
munka,  Gróf  Károlyi  István  jegyzi  a  
fordítást.  Az  egyébként  gondos  munka  
többek  között  a,  következő  mondatot  
adja  Mária  Terézia  szájába:  »Mind-
nyájan  a  szívükkel  jönnek  el ő.< 
No,  no.  Nonono.  



Palló  Imre  
(Operaház:  Teli  Vilmos)  

IT.  .  
Különös  kapcsolódások  vannak  az  

életben.  Engedjék  meg,  hogy  itt  ha-
mar  elmondjak  egyet.  Második  gim-
nazista  voltam,  vidéki  gyerek,  aki  
operának  s  más  ilyen  gyönyörűségek-
nek  még  csak  hírét  hallotta.  Egy  dél-
után  diákelőadás  volt  a  város  végén  
sátorozó  panoptikumban,  elvittek  oda  
bennünket.  A  műsoron  az  első  szám  
ez  volt:  Teli  Vilmos  nyitány.  Hatal-
mas,  soksípú  orgonaverklin  zendült  
meg  Rossini  muzsikája,  óriási  gyö-
nyörűségemre.  Ez  volt  az  első  »opera-
zene«,  amire  figyelmes  lettem.  Kitö-
rHihetetlenül  emlékezetembe  vésődött.  
Azóta  se  tudok  látni  magas  hegységet,  
alpesi  tájat  valóságban  vagy  képen,  
hogy  ne  hallanám  bensőmben  a  szép,  
egyszer ű,  pásztori  dallamot.  Ha  pedig  
szabadságharcról,  forradalomról  olva-
sok,  önkéntelenül  a  nyitány  végét  dú-
dolom,  a  vérforraló  indulót  s  látom  
Teli  Vilmost,  ah(\gy  zászlót  lobogtatva  
rohan  a  svájci  daliákkal  a  zsarnokság  
megdöntésére. 

A  panoptikum  óta  rengeteg  operát  
láttam,  de  Tell-t  a  maga  egészében  
csak  most  ismertem  meg.  Csoda-e,  
hogy  édes  várakozással  ültem  be  az  
Opera  nézőterére  s  hogy  a  nyitány  
utalt  megfordult  a  vízió:  gyerek-
korom  filmjét  pergette  le  az  emléke-
zés.  És  csoda-e,  hogy  mindazt,  ami  a  

nyitány  után  Következett,  elfogódot-
tan  és  elfogultan  hasonlítottam  össze  
azzal  az  ábrándvilággal,  aminek  én  
ezt  az  operát  annakidején  elképzelé-
semben  kifestegettem.  Dekát  ez  ma-
gánügy.  A  kritikusnak  tárgyilagos  
ítélettel  a  látottakról  és  hallottakról  
kell  szólnia.  Hát  elismerem,  ha  nem is 
olyan  szép...,  de  azért  szép  ez  az  
opera.  Meg  tudom  érteni,  hogy  a  
multszázadbeli  közönség  lelkesedett  
érte.  Ismerek  öreg  urakat,  akik  betéve  
tudják  belőle,  szövegestől,  a  főbb  ré-
szeket:  a  halászlegény  tenordalát,  Teli  
nagy  monológját,  Mathild  és  Arnold  
áriáit,  kettejük  duettjét,  meg  a  férfi-
kórus  dallamait,  ahogy  a  viertcald-
stödti  tó  partján  sötét  éjszaka  egy-
más  után  fölvonulnak  a  lázadó  kan-
tonok,  hogy  a  legvégén  —  micsoda  
finálé!  —  egyesült  erővel  harsogják  a  
híres  Rütli-esküt.  Lehet,  hogy  mind-
ezt  a  mai  nemzedék  is  ,  megtanulja,  
mert  nagyon  könnyen  műsoron  ma-
radhat  a  »Teil  Vilmos«  az  Operaház  
előadásában.  Palló,  Halmos,  Osváth  
Júlia,  Budánovics  Mária,  Horányi  
Karola,  Kóréh,  Fodor,  Hámory,  Ko-
máromy  a  főszerepekben,  Rubányi  a  
karmesteri  székben  —  Nádasdy  rende-
zése,  Innocent  Vince  Ernő  fordítása,  
Fülöp  színpada,  Roubal  énekkara,  Ha-
rangozó  balettje,  mind  egy-egy  siker-
tényezője  a  klasszikus  olasz  opera  
budapesti  felújításának.  

Teli  után  a  német  muzsika  nagy-
hete  köszöntött  be.  Itt  van  a  berlini  
állami  Opera  együttese,  maga  Tietjen  
intendáns  dirigálta  hozzánk  a  teljes,  
százharminchat  főnyi  zenekart  és  két  
reprezentáns  operaelőadás  nagyhírű  
magánénekeseit.  Előre  küldte  a  dísz-
leteket  és  a  műszaki  személyzetet,  
hogy  minden  úgy  fessen,  mint  ott-
hon,  Berlinben,  illetőleg  Bayreuth-
ban.  Az  első  est  lezajlott  s  akár-
mily  nagy  volt  a  várakozás,  az  
»Elektron-előadás  nagyszerű  él-
ménye  túltett  rajta.  Harminc  
éve  nem  játszották  nálunk  
Strauss  Richard  félelmetesen  
gyönyörű  zenedrámáját.  Gö  
rög  vég zettrag  édia,  a  leg-
izgalmasabb,  legérzéklete-
sebb  muzsika  nyelvén  el-
beszélve.  Harminc  éti-

vel  ezelőtt  még  éktelen  kakofóniának  
hallatszott  ez  a  zenei  nyelvezet.  Ma  
már  túl  vagyunk  azon,  hogy  a  disszo-
nanciák  miatt  fölszisszenjünk,  csak  
a  zene  idegfeszítő  varázsát,  megrázó,  
fölkavaró  hatását  érezzük,  Nagyszerű  
példa  az  »Elektra«  arra,  hogy  a  rút,  и  
förtelem,  az  iszonyat  szélsőséges  áb-
rázolásában  is  szép  tud  lenni  a  zene.  
ha  a  maga  belső  törvényei  szerint  —  
jó.  Nagy  érdeme  van  ebben  a  remek  
előadásnak.  Az  est  hőse:  Karajan.  Uj  
név,  új  csillag,  a  kar mesterpálca  cso-
dálatostehetségű  fiatal  művésze.  Su-
gallatos  szeme,  keze,  szelleme  uralko-
dott  az  előadás  valamennyi  tényező-
jén,  a  hatalmas  berlini  zenekar  min-
den  egyes  tagjára  kiáradt  a  bűvölet  s  
a  nagyszerű  szólistákra  is.  Gertrud  
Rünger  nagy  és  igaz  művésznő,  töké-
letes  Elektra-alakítását  sokáig  nem  
felejtjük  el.  Margarete  Klose  menü-
mentális  Klylennestra  volt,  Jaro  Pro-
haska  gyönyörű  baritonja  Orestes  
szólamában  szívtől-szívhez  szólt.  
Hilde  Scheppau,  Vasso  Argyris  s  a  
kisebb  szereplők  is  kitűnően  illeszked-
tek  abba  a  nagy  és  nemes  stíluske-
retbe,  melyet  Barbara  Kemp-Schil-
lings  rendezése  és  Emil  Preetorius  
szcenikai  művészete  teremtett  meg.  Er-
ről  az  estről  még  sokáig  fognak  be-
szélni  Budapesten.  

-  LÁNYI  VIKTOR  

A  Teli  Vilmos  harmadik  fináléja  Halmos  János  (Arnold)  és  
Palló  Imre  (Teli)  párjelenete  



FÉNYES ALICE, 
AKI  MOST  LÁTOTT  É L E T É B E N  ELŐSZÖR  PESTI  S Z Í N É S Z N Ő K E T  

N Y I L A T K O Z I K 

BAJORRÓL,  BULLÁRÓL,  MEZEYRÖL,  MIIRÁTIRÓL 
A  visszacsatolt  Erdéllyel  megnövekedett  

Magyarországon  kevés  olyan  ijedt  ember  
van,  mint  ez  a  filigrán  arcú,  őzike-szemű,  
didergő  lelkű  kis  nő,  itt  a  Gellért-szálló  
egyik  negyedik  emeleti  szobácskájában : 
Fényes  Alice,  a  kolozsváriak  sztárja,  aki  
feljött  egy  hétre  Erdély  fővárosából  Buda-
pestre  s akit,  hipp-hopp,  röptében  szerződ-
tetett  a  Vígszínház,  —  anélkül,  hogy  ő  
akarta  volna,  anélkül,  hogy  észrevette  volna,  
sőt  anélkül,  —  hogy  túlságosan  örülne  
neki  .  .  .  

Igen,  a  kolozsvári  sztár  nem  örül  a  pesti  
szerződésnek.  Még  most,  két  nappal  a  szer-
ződés  aláírása  után  is  idegpánikja  van : 
reszket,  meg  van  rémülve,  boldogtalan  
s  folyton  csak  azt  ismételgeti  :  

—  Jézus  Máriám,  most  mi  lesz?!  

S kiderül, hogy  most  látott  életében  először  
pesti  színésznőt  színpadon, nem ismerte  Bajort,  
nem  ismerte  Mezeyt,  nem  ismerte  Bullát,  
Murátit  s most  elbájoló rémülettel  és  elkín-
zottan  dadogja  :  

—  Istenem,  ennyi  nagy  tehetség!  Mi  lesz  
velem közöttük?!  Jó Isten, amit én láttam .. .  
Hiszen  valamennyien  nagyszerűek,  szenzá-
ciósak,  zsenik  !  Megvallom,  inamba  szállt  
a  bátorságom  ;  rólam  meg  annyit  írtak  már  
a  pesti  lapok,  hogy  most  Isten  tudja,  mit  
vár  majd  a  közönség  tőlem.  Szívgörcsöm  van  
a rémülettől. Könyörgöm  :  ne várják  azt,  —  
amit  várnak  tőlem  !  .  .  .  Megteszek  majd  
mindent,  csak  az  Isten  szerelmére,  ne  vár-

janak  tőlem  semmit!  De  hiszen  úgyis  végem  
lesz  nekem  ennyi  nagy  színésznő  között  .  . . 

Mosolyogva  fogadia  a  telefon-
gratulálókat... 

Lila  a szája, reszket  a keze, reszket  a lába, 
a  haja  csapzottan  kunkorodik  ki  fekete  filc-
kalapja  alól,  amelyet  elkeseredésében  csibé-
szesen  csáléra  vág,  mint  a  baka  a  katona-
sapkát,  vagy  a  parasztgyerek  a  kalapját,  
mikor  azt  mondja  : „Hi jnye ,  hogy  fogok  én  
ezzel  a feladattal megbirkózni?  / . . . "  A  pul-
zusa  hallhatóan  ver  a  hotelszobában.  Leül-
tetjük,  a  vízvezetékből  csorgatunk  neki  egy  
pohár  vizet.  De  nem  nyugszik  meg.  Leg-
szívesebben  sírva  fakadna.  Igazán,  vég-
telenül  rokonszenves.  

—  Nahát,  mondja  csak,  kicsi  Aliszka,  
milyenek  hát  ezek  a  nagy  pesti  sztárok ? 

Halljunk  egy  friss,  szűz véleményt !  Például  
Bajor ? 

Irdatlan  nagy  lélegzetet  vesz  s  csak  nagy  
szünet  után  mondja,  áhítattal,  szinte  meg-
rendülten :  

—  Egyedülálló.  Megérdemli,  hogy  egy egész 
nemzet  büszke  legyen  rá  . . .  

—  Na,  ezt  szépen  mondta.  Gizike  örüln1  

f og .  Menjünk  tovább  !  
Csillogó  ibolyaszemébe  lassan  újra  élet  

költözik  s  most  már  folyékonyan  mondja : 
—  Bulla  nagyon emberi.  Lenyűgöző.  Na-

gyon-nagyon tetszik. Muráti kitűnő.  Annyira  
egyéni  !  Neki  soha-soha  nem  kell  félnie  attól,  
hogy  valaki  valaha  is  elhomályosítja.  Ő  utá-
nozhatatlan  és  páratlan.  Csámpás  kis  meg-
állásai  a  színen,  mulatságos  hadarásai,  olyan  
egyénien  eredetiek,  olyan  kedvesek,  hogy  
meg kell „zabálni "  az  egész  nőt, úgy,  ahogy 
van.  Édes,  friss.  

—  Mezey ?  
Elmélázva  feleli : 
—  Nagy,  nagyon  nagy  színésznő,  sok-

oldalú,  millió  színe  van.  Ügy  épít  fel  egy  
figurát,  mint egy nagy építész egy palotát.  . . 

Aztán  kizökkenve  az  áradozásból  és  újra  
rádöbbenve a saját bajára, egész más hangon :  

—  Na  nem,  hát  ebből  nagy  baj  lesz,  —  
hogy  én  ide  fel  merek  jönni  közéjük  .  .  .  

—  Na  és  mi  a  véleménye  a  férfiakról?  
—  Páger,  —  az tökéletes. Nagyon  tetszett  

Hajmássy.  Chaplini.  Könnyezve  nevettem  
rajta  . . .  Sittkey  Irén  —  isteni  színésznő!  
Él!  —  Végem  van,  olyan  tehetségesek  mind-
annyian  .  .  .  

—  Hogy  lehet  valaki  ilyen  gyáva ?  N e  
felejtse  el,  hogy  van  egy  külön  kolozsvári  
Jó  Isten  is,  aki  megsegíti  az  ő  gyermekeit.  

—  Hát  énrajtam  már  csakis  ő  segíthet.  
S  én  olyan  vallásos  voltam  egész  életem-
ben,  s  most  a  porba  omolva,  igazán  csak  
rimánkodni  tudok  hozzá,  hogy  segítsen  
meg,  segítsen  meg  még  ez  egyszer  ! . . . 
Pedig  annyit  tanultam  máris  abból,  amit  
láttam  . . . 

—  Milyen  szerepben  szeretne  bemutat-
kozni ? 

—  Olyanban,  hogy  az  oroszlán  is  az  
enyém  legyen.  Legyen  benne  szív,  lélek,  
egyáltalán  minden,  ami  csak  lehet.  

—  S  Kolozsvárral  mi  lesz ? 
—  Kolozsvárt  rettenetesen  sajnálom, nem 

akarom  otthagyni  végleg  soha,  sohasem!  Ezzel  
tartozom  Kolozsvárnak.  Én  mondtam  is  
a  vígszínháziaknak,  hogy  én  ott  akarok  
maradni  s  ha  nagyon  akarják, majd feljövök 
Pestre  játszani.  Dehát,  ezt  nem  lehetett  
megoldani,  mert  Kolozsvárt  minden  héten  
van  premier  és  én  valóban  mindenben  ját-
szani  szoktam.  Tehát  úgy  oldottuk  meg  
a  dolgot,  hogy  itt  leszek  tag  és  Kolozsvárra  
járok  majd  vendégszerepelni.  

—  S  mit  fog  szólni  a dolgokhoz  Kemény  
János  báró ? 

—  Jaj,  erre  rossz  gondolni  is,  hiszen  
annyit  köszönhetek  neki,  sohasem  tudom  
meghálálni  azt,  amit  értem  tett.  Tegnap  
küldtem  neki  egy  sürgönyt  Kolozsvárra.  
A  választ  még  nem  tudom  . . . 

* 
. . . M i  már tudjuk a választ is.  Beszéltünk 

Kemény  János  báróval,  a kolozsvári  színház  

Alis/,kit  boldog  mosollyal  utazik  haza.  
zsebében  a  vígszínházi  szerződéssel  

(Esober  fel*.)  

intendánsával  telefonon.  Rendkívüli  meg-
értéssel, emberi  és úri módon reagált  a rossz 
hírre  :  

—  Nekem  és természetesen  mindnyájunk-
nak,  akiknek  a  szemeláttára  nőtt  fel  Fényes  
Alice,  fájdalmas  érzés,  hogy  ezentúl  túl-
nyomó  részben  Pesten  fog  szerepelni,  de  
nem  szeretném,  ha  ezt  az  érzésünket  bárki  
úgy  fogná  fel,  hogy  mi  ebben  hűtlenséget  
látunk,  —  mert  eszünk  ágában  sincs,  hogy  
elálljuk  a  mi  Fényes  Aliszünk  karrierjének  
a kibontakozását.  Persze,  mindent  el  fogunk  
követni,  már  csak  lokálpatriotizmusból  is,  
hogy  Fényes  Alice  ne  szakadjon  el  végleg  
tőlünk,  hiszen  mi  őt  odalent  mindnyájan  
a  magunkénak  látjuk  és  érezzük  és  ő  a  leg-
nehezebb  időkben  olyan  szolgálatokat  tett  
a  magyar  színháznak,  amelyeket  sohasem  
fogunk  elfelejteni.  Mindenesetre  nagy  
érdemének  tudjuk  be  már  azt  is,  hogy  ő  
eddig  is  szilárdan  ellentállt  minden  csábí-
tásnak,  noha  állandóan  és  többfelől  is  
ostromolták . .  .  

.  . . Ilyenformán  tehát  a  „Kemény  János  
kérdés"  is  rendben  volna.  íme,  a  szik-
lát  lehengergettük  Fényes  Alice  szívéről.  
Olyan  az  egész,  mint  egy  filmdráma.  
Apropos,  filmdráma  :  még  egy  utolsó  kér-
dést  teszünk  fel  a  pesti  sztár-nyáj  leendő  
barikájának,  —  hogy  t.  i.  mi  lesz  a  film-
mel ? . ,  .  A  válasz  :  

—  Nem  hiszem,  hogy  alkalmas  vagyok  
reá.  Ismerem  én  jól  a  hibáimat,  túl  szürke  
vagyok  én  a  filmre  . . .  Talán  egy  Hamu-
pipőke  szerepben  esetleg  . . . 

.  .  . Ezekután  igazán  nem  értjük  a  Víg-
színházát.  Szerencsére nem a saját véleménye 
alapján  szerződtették  Aliszkát.  Aki  vagy  
a világ  legszerényebb  teremtése,  —  vagy  —  
legnagyobb diplomatája. Hogyne,  mikor  engem,  
öreg  rókát  is  ,,megfőzött"  .  .  .  

(  egyed)  



Cáfolat! 
BULLA  ELM A:  »Csnnya  vagyok  ée  öreg,  
tudom,  persze,  hogy  szipirtyó  vagyok,  
nem  vagyok  пб,  néha  már  az  államhoz  is  
kapok,  nem  n6tt-e  ki  a  szakállam  . . .< 

(Barabás  Pál:  »A  2000  pengős  férfU  
Magyar  Színház)  

(Angelo  felvétele)  



MŰVELTSÉGI  RAZZIÁN  MÜRÁTINÁL  ÉS  JÁVORNÁL  
A  Film-Színház-lrodalom  elha-

tározta,  hogy  a  mostanában  íro-
gató  színészeket  és  színésznőket  
meglátogatja  és  megkérdezi  őket,  
hogy  állunk  — az  olvasássalf  Meg-
vizsgáljuk  könyvtáraikai  és  köny-
veiket:  kicsit  megrazziázzuk  őket  
—  műveltségi  szempoutbol...  El-
sőnek  Muráti  Lilit  látogattuk  
meg,  akinek  éppen  most  folyik  
igen  érdekes  regénye  lapunkban.  

Muráti  Lili  éppen  moziba  készül:  vékony-
fekete  tüllruhájában  rohangálva  szobákon  
keresztül,  kócos  barna  hajában  piros  rózsa  
billeg.  Közben,  mig  összeszedi  magát,  le-
ülök  a  falat  körülfutó  könyvtára  elé  és  
vallatóra  fogom  előbb  a  könyveket.  
Örömmel  fedezem  fel  a  Franklin-kiadású  
ezüstszürke  protestáns  sorozat  fiatal  íróié:  
mind  barátai!  Aztán  elégedetten  jegyzem  
fel  Szerb  Antal  irodalomtörténetét,  Tamási  
Áron  könyveit.  Már  kevesebb  örömm'l  aZ  
obligát  Bromfield  »best  sellereket«  es  tár-
sait.  S  közben  megint  vigasztalóul  Asz-
lányi  Károly  legjobb  regényét  »Aludni  is  
tilos«.  Lili  berobog,  leüi  velem  szemben,  
öléb?  ejti  kezét  és  félrefordított,  okos  fejé-
vel  rámnéz,  mint  az  érettségiző  gimna-
zista.  Kerek,  kemény  homloka  alól  értel-
mes  szemek  figyelnek  rám;  hidegen,  értel-
mével  akar  elbűvölni.  

—  Tessék  kérdezni,  —  mondja  . halk,  el-
szánt  sóhajjal.  

Kérdezisk  is  sok  mindent  s  ő  felel  sza-
porám,  rrnnt  aki  Ikcsiziolt.  Biztatom',  hogy  
csak  bátran,  őszintén;  végigfut  a  könyvtár  
előtt  f  rapszodikusan  magyaráz:  

—  Nekem  mindig  az  a  könyv  tetszik,  
amit  az  éjjeliszekrényemen  találok.  Ha  
rossz,  sarokba  vágom,  ha  jó,  reggelre  elol-
vasom  s  hatása  alá  kerülök;  olyan  ez,  
mint  valami  erős  injekció,  napokig  szen-
vedek  tőle,  mig  fel  nem  szívódik  az  em-
lékeim  közé.  í g y  olvastam  Maugham  há-
rom  könyvét  angolul:  »Moon  and  S-ix-
pence«-t,  »Cakes  and  ale«-t  és  a  »Theatre«-1.  
í gy  gyötörtem  át  magamat  »Egy  asszony  
életé«-n  is,  de  ей  már  különösen  a  vége  
felé  tűrhetetlen  szenvedést  okozott,  olyan  
idegtépően  lassú,  belesenyved  az  ember.  
Olvastam  nemrég  tíiono  egy  könyvét  is,  
sajnos,  nem  tetszett,  mert  egyszerűséget  
ígér  és  mégis  affektált,  cirkalmazott...  
No,  de  most  jönnek  a  szakkönyvek.  (Ki-
dobja  a  kis  asztalna  Jászai  Mari  emlék-
iratait.)  Hát  ezt  természetesen  Slmádom,  de  
itt  egy  másik,  ezt  is!  (Mellére  öleli.)  
Törzs  Kálmán:  Déryné  naplója  1870-ből.  
Ez  aranyos,  ez  jó.  (Szünet,  járkál  egy  
ideig,  aztán  felnyalábol  egy  csomó  köny-
vet.)  Legújabban  ez  a  kettő  verekszik  
egymással  az  elsőségért  ágyamon:  Ger-
trude  Aretz:  »Die  berühmten  Frauen  der  
Weltgeschichte«  az  egyik  és  »Madame  
Curie  élete«  a  másik..  

—  Hát  ez  mind  nagyon  szép,  sok  is  egy  

kissé  egyszerre;  és  hogy  állunk  a  magyar  
írókkal  1  

—  Várjunk  csak,  legyünk  óvatosak.  í gy  
hirteleneben  nem  is  ludom.  Hadd  gondol-
kozzam.  Egy  biztos:  Máraival  mindig  au  
courant  vagyok.  Soros  olvasmányom  a  
»Kassai  őrjaiat«.  Aztán  olvastam  egy  
könyvet,  várjon  csak:  Bibó  vagy  Babay  
irta,  nein  emlékszem.  (Zavartan  pislog,  
aztán):  »mondja,  milyen  az  a  Bibó?«  
(Tovább  kutat  könyvei  es  emlékei  között.  
Keze  megáll  József  Attila  testes  verses-
kötetén.)  Jaj,  szegény  József  Attila,  suk-
szor  olvasom,  keveset  mindig,  de  sokszor.  
Szegeai  volt  ő  ,s.  (Kopog  ujjával  a  vá-
szonkötésen.)  S  van  még  egy  költő,  egy  
versét  szavaltam  egyszer,  sose  felejtem  
el,  mennyire ' tetszett.  Megvan!  Szabó  Lő-
rinc  volt.  A  versének  címe:  

—  »Semmiért  egészen«  ?  
—  Honnan  tudja?!  
—  Ez  a  legszebb  verse.  
—  Igen,  ez  az,  ez  a  legszebb  vers,  amit  

valaha  szavaltam.  Nemi  érdekes?  Majd  
harsányan,  katonásan  felkiált:  Végeztem!  

—  Hohó,  hát  Muráti,  mint  író?  
—  Bahh!  —  mondja  és  szalad  a  másik  

szobába  felöltőjéért  és  kabátjáért  és  on-
nan  kiabálja  vissza:  

—  Ezt  már  megírtam,  elmondtam:  ba-
rátnőim  izgattak  és  untattak  hosszú,  bo-
nyolult  story-jóikkal,  hát,  gondoltam,  ki-
vágom  erről  is  a  vé.eményemet.  Nyáron  
Bledben  nyaraltam,  pihent  voltam  és  
friss,  napi  négy  órát  írtam.  Csak  néztem  
magam  is,  hogy  ropog  ujjaim  alatt  a  pa-
pír.  Megírtam.  A  többi  nem  az  én  dol-
gom . . .  Gyerünk  uram,  mert  elkésünk  —  

—• Mit  néz  meg?  
A  »Frankenstein  fián-1.  Ez  jó  lesz,  azt  

mondják,  vérbeli  szörny-film.  Szeretem  a  
tiszta  munkát.  Az  ál-filmek  dühítenek.  

Még  egy  kézszorítás,  röpke  mosoly,  -rá-
tán  ráhajol  összehúzott  szemmel  a  kor-
mányra  és  elrobog  rakéta-autóján  a  csen-
des  Lógody-utcán  . . .  

* 
Éppen  ráteszem  kezem  Jávor  Pál  villá-

jának  kilincsére,  mikor  oldalt,  a  kertben  
feltűnik  a  művész  úr,  szürke  pulloverben,  
puska  a  kezében.  Köszönt  s  mosolyogva:  

—  Nem  látta  erre  a  Buciti  
— Ki  az?  
— Hát  a  kutyám.  Elcsavargott  vala-

merre.  —  Hátrakerüliink  a  veranda  felé;  
az  ablak  alatt  céltábla:  körülbelül  tizenöt  
méternyire  szembeáll  vele,  jól  megcé-
lozza  és  bele,  a  közepébe.  Nézem  a  táblát,  
nagyon  jó  találatok.  —  Mire  kell  ezt  
Gyakorlat  a  vadászathoz1  

— Eh,  dehogy,  csak  szórakozás.  Múlt-
kor  a  sógorom  meghívott  a  birtokára  va-
dászni.  Na  jó,  —  gondoltam,  próbáljuk  
meg.  Meglőttem  egy  gémet,  inkább  csak  
»megszárnyaztam«,  s  látom,  amint  evickél  
a  vízben;  bemásztam  érte,  hazavittem,  
orvost  hivattam  hozzá,  megoperáltuk  és  
addig  ápoltam  az  ottani  hazai  halasjó-
ban,  míg  meg  nem  gyógyidt,  aztán  visz-
szarepült  a  tóra  ...  Nem  vagyok  való  a  
vérszomjas  vadászok  fajtájából.  

Hóna  alá  veszi  a  kis  légpuskát  s  fel-
megyünk  a  terraszon  át  a  szép,  levegős,  
tágas  szalonba.  Buci  most  előkerül  és  
ránknevet,  mint  aki  tudja,  hogy  miért  
bujt  e l . . .  Bent  a  szalonban  felteszi  dom-
ború,  kékes  reílexű  szemüvegét,  nyakig  
belesüppedünk  a  fotőjöikbe,  aztán  egy-
másra  nézünk,  mintegy  en  garde-állásban:  
ő  nyugodtan,  én  inkább  zavartan,  most  
látom  először.  

—  Hát  kérem,  —  kezdi  nagy  sóhajjal,  
megkapaszkodva  a  fotőj  peremén,  először  
is  azt  tisztázzuk,  hogy  én  csak  azért  
írok,  mert  a  Rádió  felkért  erre  s  talán  
hihetem,  hogy  nem  is  bánta  meg.  Egyéb-
ként  én  nem  akarok  belekontárkodni  az  
írók  dolgába.  Majd  valamikor  talán,  ha  
megérem,  öreg  koromban,  én  is  megírom  
emlékezéseimet,  mint  az  elmúlt  kollé-
gák  ...  Mert  hiszen  bizonyos,  hogy  (szó-
szerint  idézem)  ha  nem  is  olvasna  az  em-
ber,  az  a  sok  színdarab,  amit  felváltva  
Aiisehylostól  Ibsenen  át  a  maialkig  elő-
adunk,  eljátszunk,  átélünk,  nem  tűnik  el  
nyom  nélkül  az  ember  agyában:  olyan  
könyvtár,  roppant  anyag,  tapasztalat,  re-

flexió  halmozódik  fel  benne,  hogy  ez  mind  
nem  szállhat  el  az  interpretálón  keresztül  
csak  a  levegőbe,  hanem  megmarad  csen-
des  pihentetCiil  nyugodt  napjaira,  amikor  
kikívánkozik  mindez  s  a  belső  nyugtalan-
ság,  meg  a  publikum  jóvoltából  kéri  az  
ólomducok,  a  betűk  mai  adandóságul.  
Éppen  ezért  fá j  nekem,  ha  bizonyos  
író-kritikusok  oly  felülről  néznek  rám  s  
a  kritikát  összetévesztik  a  gorombaság-
gal,  Itt  van  például  Németh  László,  akit  
én  tisztelek,  becsülök.  Ö  olyan  borzalmas  
koponyával  van  megáldva  (szereti  ezeket  
a  szavakat:  koponya,  agy),  valóságos  
mozgó  -múzeumi  könyvtár  6,  hihetetlen  
felszívóképessége  van,  televény  löld,  hu-
musz,  oly  gazuag,  hogy  nem  tudja  rend-
szerbe  foglalni  még  mondanivalóját,  nem  
tart  sorrendet.  Olvastam  a  •>Minőség  for-
radalmai.  eímü  könyvét,  ott  is  láttam  
vergődésének  okát:  ellentétes  világnézete-
ket  akar  összeegyeztetni.  (Igaz  ez,  Németh  
dr.  úr?)  És  mégis  izgalmas  könyv . . .  Ép-
pen  ezért  nem  értem,  hogy  miért  nem  
érvényesíti  másfelé  képességeit,  (szósze-
rint  idézem)  miért  nem  pengeti  neme-
sebb  célokra  lantját,  mért  nem  tör  in-
kább  szabadabb  ég  felé?  

Itt  beleavatkozom  a  dologba,  mert  ez  
már  nagyon  is  irodalmi  kérdés,  aztán  ő,  
mintán  kifújta  magát,  mosolyogva  elné-
zést  kér,  hogy  ez  mind  kikívánkozott  be-
lőle,  majd  derűsebb  hangon:  

—  Most  nagyon  boldog  vagyok,  hogy  
Ibsent  játszhatom,  Aprily  Lajos  gyönyörű  
fordításában.  Ismerem  is  őt,  egyszer  
együtt  voltunk,  Reményik  is  ott  volt.  
Csak  elnéztem  őket:  ilyen  csendes,  szerény  
külső  alatt,  mennyi  lélek,  mennyi  mély-
ség,  kérem.  Mennyire  téves  a  külső  im-
presszió;  ahogy  őket  megszerettem,  úgy  
megvetem  a  szavaló  költőket,  ezeket  a  
demagóg  harsogólcar,  hogy  ne  mondjam:  
kardnyelöket.  (Kezével  mutatja  homlokán  
a  hajtincsek  elsimítását,  hogy  tudjam,  
kiről  van  szó.)  Na,  most  már  elég  lesz  
ebből,  most  megmondom,  kiket  szeretek  
olvasni.  Hát  röviden,  a  humoristákat:  
W odehouse-t.  Mark  Twaint,  szóval  a  
klasszikus  humoristákat,  ezeket  a  »felsé-
ges  szókimondók «-at.  Nagyon  szeretem  
éppen  ezért  a  mi  Tersánszky  Józsinkat,  
akinél  jobban  magyar  írót  nem  is  kedvel-
hetek.  Sok  kedves,  személyes  emlékem  is  
van  róla.  Megálljunk  csak!  Nagyon  tet-
szett  Appuleiusz  »Arany  szamar<i-a,  de  ezt  
a  könyvemet  valaki  »meg«esórta.  (Nevet  és  
anekdotákat  mesél  a  könyvkölcsönzés  kii  
lönös  erkölcséről.)  De  ellensúlyozásul  itt  
van  nekem  Móricz  Zsigmond  о Erdély «-e  és  
legutóbb  Steinbeck  regénye.  

Most  feláll,  feketekávét  hozat  és  még  
sokáig  elbeszélgetünk.  Meglep  ez  a  ma  
kacs  vitatkozó  kedv.  Mindenről  beszél,  
kedvesen,  mosolyogva,  sokat  sétálva  
körbe.  Megmutatja  szép  könyvtárát,  ké  
peit,  egészen  ránk  esteledik.  Olyan  ele-
ven,  mint  egy  kamasz  diák,  minden  ér-
dekli  és  tanulékony  arccal  hallgat.  

Fiisí  József  



BESZÉLGETÉS  DOHNÁNYI  ERNŐVEL  
ŰJ MŰVÉRŐL,  TERVEIRŐL  ÉS  VISSZAVONULÁSÁRÓL  

Egyszerű  szállodai  szobr.  —  itt  fejezte  be  Dohnányi  Ernő  á j  
művét,  a  »Cantus  Vitae«-t.  Minden,  olyan  puritán  és  közvetlen,  
mint  az  ősz  Mester  zenéje.  Súlyos  filozófiai  problémákat  old  
шее:  a  zene  nyelvén,  azi  élet  rejtelmeiről  beszél  —  csendesen,  
egyszerűen... 

í g y  beszél  á j  művéről  i s . . .  
—...  igen,  a  »Cantus  Vitae«  valóban  közeli  rokonságot  mutat  

Madách  »Ember  tragédiájával«.  Nem  a  tragédia  megzenésítése,  
csak  filozófiai  problémáinak  zenei  feldolgozása.  Ezért  kihagy-
tam  a  műből  a  drámai  elemeket  és  pusztán  gondolati  motívumo-
kat  használtam  fel.  

—  A  »Cantus«  igazodik  beosztásában  a  »Tragédiához?«  
—  Nem.  A  g.ondolatokat  önkényesen  csoportosítottam,  min-

dig  úgy,  hogy  a  zenei  kifejezésmódot  könnyítse,  öt  tételre  osz-
tottam  az  anyagot.  Az  elsőben  különböző  motívumokat  vegyitet-
tem  össze.  Ennek  mintegy  bevezető  jellege  van.  A  második  tétel  
»Bacchanália«  alcímet  kapta.  Itt  a  római  és  vele  rokon  jelenetek  
bűnorgiáit  igyekeztem  megfesteni.  A  harmadik  tétel  a  »londoni«  
jelenet  vég.e, a  temetés.  A  negyedikben  az  örök  emberi  tépelődés  
és  igazságkeresés  jut  kifejezésre.  Végül  az  ötödik  az  Istenben  
való  feloldódás,  egy  hatalmas  Hozsanna.  

A  tételeken  belül  is  kisebb  részekre  osztható  a  kantáta,  de  
ezek  a  részek,  kettő  kivételével,  nincsenek  lezárva,  mint  ez  a  
kantátáknál  szokásos,  hanem  folyamatosan  összekapcsolódnak.  

—  Azt  hiszem  a  »Cantus  Vitae«  a  Mester  legterjedelmesebb  
műve,  talán  ezért  tartják  főművének  vagy  a  Mester  is  annak  
tartja? 

—  A  negyedik  tételben  énekli  a  basszista:  
»A  cél  megszűnte  a  dicső  csatának,  
A  cél  halál,  az  élet  küzdelem«.  

Ezt  vallom  én  is.  Sohasem  fogom  beismerni,  hogy  fömü-
vemet  megalkottam.  Tóvább  akarok  jobbért  é"  nagyobbért  küz-
deni,  dolgozni!  Különben  is  nálunk  hamar  rámondják  bármire,  
bogy  remekmű,  főmű.  Talán  bízzuk  az  utókorra  a döntés\ 

—  Olvasóközönségünket  érdekelné,  vájjon  mikor  keletkezett  
a  mű  alapgondolata  és  mennyi  ideig  tartott,  míg  most  sor  ke-
rülhet  a  bemutatóra?  

—  Az  ezerkilencszázhuszas—huszonötös  években  Amerikában  
turnéztam  —  hangzik  a  válasz  —  és  erre  az  utamra  vittem  
először  magammal  Madách  remekművét.  Forgattam  a  könyvet  
és  gondolkoztam,  hogyan  lehetne  a  »Tragédiát«  zenei  nyelvre  
átültetni,  A  drámai  megoldást  elvetettem,  hamarosan.  Nem  akar-
'am  megcsonkítani,  mint  Gounod  tette  a  » Faust «-tal.  Hosszas  
mérlegelés  után  elhatároztam,  hogy  szimfonikus  kantátát  irok.  
Ekkor  elkészítettem  egy  nyolctételes  vázlatot  és  hozzáláttam  a  
szöveg  összeállításához.  Ez  okozta  a  legtöbb  nehézséget.  Jófor-
mán  több  időt  töltöttem  el  a  szöveg  rendezésével,  mint  a  zenei  
vész  kidolgozásával.  Komponálás  közben  sokat  változtattam  ere-
deti  terveimen,  míg  mai  formáját  megkapta  a  »Cantus  Vitae«.  

— Szeretnénk  hallani  a  Mester  jövendő  terveiről.  
.  —  Több  nagyszabású  munkám  készül,  közülök  az  egyik  talán  

méreteiben  és  súlyában  is  meg  fogja  haladni  a  »Cantust«.  
Még  egy  kérdés:  
—  A  télen,  közvetlenül  azután,  hogy  Faragó  György  el-

hagyta  az  Akadémia  tanári  székét,  Méltóságod  lemondásáról  
hfezéltek.  Azt  mondták,  hogy  visszavonul  az  Akadémia  vezeté-
sétől?  Igaz  ez?  

Dohnányi  elkomolyodik.  Látszik,  hogy  fájdalmas  neki  a  téma. 
—  Igen,  beadtam  lemondásomat.  Nem  vagyok  fáradt,  dol-

oozrn  akarok,  de  az  Akadémia  igazgatásától  elkedvetlenedtem,  
ozabadon,  minden  kötöttség  nélkül  akarom  folytatni  munkámat.  

Schuschny  Aurél  

A  T I Z E D I K  
K É R Ű 

Rég  nem  szerepelt  a  magyar  
színpadokon  olyan  parádés  
szerzői  kettős,  mint  a  Vígszín-
ház  következő  újdonságában,  
»A  tizedik  kérö«.-ben.  H ar  s á-
n y i  Zsolt  és  H  un  y ad  y  Sán-
don  neve  külön-külön  is  táb-
lás  házakat  vonz  s  most,  hogy  
ketten  egyszerre  akasztják  ki  
a  táblát,  valószínűleg  sor  ke-
rül  a  Vígszínház  nézőterének  
átmeneti  kibővítésére.  

»A  tizedik,  kérő«  —  mint  a  
neve  is  mutatja  —  békebeli  
történet.  Hol  van  manapság  tíz  
kérőt  A  dunántúli  régi  udvar-
házak  regényes,  szép  hangula-
tát  idézi  a  darab.  A  vidéki  élet  
szépségeit  legjobban  értékelő  
két  író  társült  megírásához.  A  
zenét  a  régi  szalonok  kedvenc  
zeneszerzőiből,  Chopin,  Eg-
ressy  Béni,  banner,  Lavotta,  
Liszt,  Schubert  és  Csajkovszkij  
műveiből  В ródy  Tamás  állí-
totta  össze.  

A  darab  főszereplői:  T  ol-
nay  Klári,  S zilas  s у  László,  
Zimonyi  Márta,  Lado-
mer  s zky  Margit,  G y à'n-
gyöss  y  Erzsébet.  Vágó-
né  Margit,  Balogh  Klá-
ri,  S itt  ke  y  Irén,  P  ár  tos  
Erzsi,  Ajtay  Andor,  Rát-
kay  Márton,  Dénes  György,  
Kömives  Sándor,  V ért  ess  
Lajos,  Bihar  y  József,  vitéz  
В en  kő  Gyula  és  Dózsa  Ist-
ván.  Bemutató  május  legelején.  

Rátkay  Márton  —  Szilassy  
László 

Szilassy  László — Tolnay  Klári  



AKI  AZ  IGAZSÁGOT  KERESI  
Az  utóbbi  időben  már  úgy  láttam,  hogy  a francia  esprit-vei  is  

baj  van.  Azokban  a  filmekben,  amelyeket  az  idén  láttam,  meg-
megcsillant  valami,  de  némi  nekilendülés  után  elbágyadtak  és  
erőtlenekké  váltak.  Még  'Sacha.  Guitry  is  fanyar  lett.  Most  végre,  
mikor  már  szinte  belenyugodtam,  hogy  ez  már  huzamosabb  ideig  
i(fy  lesz,  váratlan  tavaszi  ajándékképpen  kaptunk  egy  igazi  fran-
cia  filmet.  A  cime:  s.Aki  az  igazságot  keresi«.  Alcíme  is  van:  
«A  gazdag  ember  esete a szerelemmel«.  Én,,még  hozzátettem  volna,  
hogy  vAz  öregedő  gazdag  ember  esete  a  szerelemmel«..  Egy  mon-
datban  elmondhatnám  a film  meséjét:  az  öregedő  szerelmes  bank-
vezér,  aki  kételkedni  kezd  barátnője  hűségében,  egy  napon  süket-
nek  teteti  magát,  hogy  megtudja  az  igazságot.  Amit  megtud,  az  
bizony  szamoi-ú.  Kiderül,  hogy  egyetlen  lény  van  a  világon.  aki  
Igazán  érdek  nélkül,  szívből  szereti:  a  kutyája.  De  ahogy  meg-
tudja  és  itt  éppen  az  ahogy  a  fontos,  az  csupa  öröm  a  néző  
számára.  A  játéknak  Raimu  művészete  ad  külön  rangot  és  súlyt.  
Ennyire  emberi  alakítást  még  talán  nála  sem  láttunk.  Nem  me-
rek  belebocsátkozni  a  részletekbe,  de  azt  hiszem,  hogy  Raimu  
filmjét  így,  ahogy  van,  fel  kellene  venni  minden  színésziskola  
tananyagába.  Finoman  árnyalt  játékot  mutat  Delubac  kisasszony  
is  és  midenki,  aki  ebben  a  filmben  csak  előfordul,  ha  csupán  két-
szavas  szerepe  van  is,  vagy  csak  elsuhan  a  fotografálógép  len-
cséje  előtt.  Hogy  pontos  összefoglalást  adjak  az  élményeimről,  ez  
a  főpróba-délelőtt  megaranyozta  egész  hetemet.  

HALÁLRAÍTÉLTEK 
Két  nem  mindennapi  élet  páratlan  összefonódása  és  utolsó  

nagy,  boldog,  tragikus  fellobbanása  és  a  film.  Mind  a  két  élet  

nyitott  szemmel  rohan  a  közeli  vég,  a  halál  felé.  A  lány  gyó-
gyíthatatlan  szívbajával  a  földi  lét  egyetlen  igazi  értelmét,  a  
szerelmet  kergeti  a  föld  körül.  A  férfi  halálos  ítélettel  sújtott  
szökött  fegyenc,  akit  egy  szívós,  de  emberséges  detektív  most  
szállít  vissza  a  fegyházba.  Mindketten  ugyanazon  a  hajón  teszik  
meg  az  utat  Hongkongtól  San  Franciscóig.  Az  író  nyitva  hagyja  
a  kérdést,  hogy  Dan,  a  férfi,  csakugyan  justizmord  áldozata-e  
vagy  sem. A  néző,  aki  elsősorban  a  szivével  gondolkozik,  látatlan-
ban  felmentené  őt  a  vád  és  következményei  alól.  De  mégsem  
»drukkol«  ártatlanságának  kiderítéséért,  mert  érzi,  hogy  úgyis  
céltalan  minden,  ez  a  dráma  akkor  éri  el  a  happy  end-et,  ha  a  
hős  és  hősnő  elpusztulnak  egy  beteljesületlen  és  mégis  boldog  
szerelem  extázisában.  Kevés  filmet  láttam,  amely  ennyi  költé-
szettel  oldotta  volna  meg  súlyos  feladatát.  A  rendezői  ötletek  
sokaságából  ctsak  két  epizódot  emelek  ki.  Az  egyik,  amikor  Dan  
és  Joan  a  honolului  hegyek  közt  forró  szerelemmel  ölelkeznek  
össze  és  ugyanekkor  mellettük  a  fűben  két'  eldobott  cigaretta  
csonkig  égeti  egymást.  A  másik,  amikor  a  búcsúzásnál  megbeszélt  
szilveszteri-randevún,  amelyre  már  egyik  fél  sem  jöhet  el.  két  
gazdátlan  pohár  elpattan  a  bárpulton.  Ennek  a  tiszta  ég  szép  
költői  jelenetnek  emléke  sokáig  vissza  fog  muzsikálni  a  nézők  
szivében.  A  két  főszereplő:  Merle  Ober on  és  Georg  Brent  nem  
lehetnének  jobbak.  

KIVÁNSÁ  GHANG  VERSENY  
Az  UFA  új  háborús  filmje  az  1936-os olympiai  játékokkal  

kezdődik  és  ezzel  máris  csatát  nyert  nálam.  Én  is  végigizgultam  
ezeket  a  dicsőségesen  szép  napokat.  Az  olympiai  versenyek  cso-
dásan  szép felvételeivel  kezdődik  a film,  hogy  aztán  szerelmi  tör-
ténetbe  menjen  dl,  amely  napjainkban  ér  végei.  A  történet  hőse  
egy  német  pilóta,  aki  néhánynapos  szabadsága  alatt  eljegyzett  
egy  ugyancsak  Berlinbe  rándult  szép  vidéki  fiatal  leányt.  A  kö-
zelgő  világesemények  erőszakosan  elszakítják  egymástól  a  szerel-
meseket.  A  fiú  a  híres  (őndor-légióval  Spanyolországba,  kerül,  
a  harcok  folyamán  sebet  kap  és  végkép  elveszti  menyasszonyá-
nak  nyomát.  A  mostani  háború  zivatara  aztán  romantikus,  izgal-
mas  és  helyenként  vidám  fordidatok  után  ismét  összesodorja  a  
két  szerelmest.  Alkalmunk  van  megismerkedni  a  legnépszerűbb  
német  háborús  intézménnyel,  a  kívánsághangversennyel  is.  Ez  
a  rész  nemcsak_ zeneileg,  de  jeleneteiben  is  kiváló-  Egy  sereg  
pompás  repülő  es  tengeri  felvétel  emeli  a  különben  is  nagyon  jó  
film  hatását.  Ilse  Werner,  a  női  főszereplő,  szép,  kedves,  tehet-
séges  jelenség.  Nem  tudok  kitérni  a  számtalan  epizódszereplőre,  
akik  egytől-egyig  kiválóak.  

LENA  NORMA  
в  fiatal  német ezU 

nésznő-nemzedék 
egyik  legérdeke-
sebb  és  legtehet-
ségesebb  tagja.  
Első  szerepében  e  
héten  mutatkozott  
he  a  budapesti  
közönségnek  sA  3  
Codona«  című film-
ben,  amelyben  à  
világhírű  artista-
trió  női  tagját  
játssza. 

(ТоЫс-Мц) 

„KÜLTELKI" RIPORT AZ ERZSÉBETVÁROSI SZINHAZBAN 
Ajánljuk  a  pesti  színigazgatóknak,  sürgősen  szervezzenek  

felfedező  expedíciót  az  Erzsébetvárosi  Színházba  és  nézzék  meg  
a  »Csak  egy  asszony  van  a  világon«  című  űj  operettet.  A  darab  
primadonnája  Oltay  Baba,  aki  Játékával  pillanatok  alatt  meg-
teremti  a  kontaktust  színpad  és  nézőtér  között.  Melegfényü  
áradó  hangja  van,  énekelni  és  táncolni  is  tud.  

Vele  egysorban  kell  a  szerző  tánckomikus  Körössy  Zoltánt  
megemlíteni.  Sok  ötlettel  írta  meg  kerek  meséjü  librettóját  és  
ha  lehet,  mégtöbb  színnel  játszotta  Károly  kocsis  szerepét.  

A  bonvlván  Jeney  Ottó  nem  valódi  kültelki.  A  Fővárosi  
Operettszínház  tagja.  Sok-sok  hang,  férfias  megjelenés,  jó  játék  
jellemzik.  Megérdemelné,  hogy  beltelken  is  nagyobb  szerepet  
kapjon. 

D.  Szabó  József  és  Oltay  Baba,  a  »Csak  Jeney  Ottó  és  Körössy  
egy  asszony  van  a  világon«  szerelmei-  Zoltán,  utóbbi  úgyis,  

párja  mint  szerző...  

Kőrössy  Zoltán  Jeney  Ottó,  Turáni  Endre  és  Sugár  Leó  
(Escher  ielv.)  



Mint  elbujdosott,  rossz  cseléd,  
Ijedten  visszanéz  a  tél.  
Mögötte  zöld  füvek  fejét  
Táncba  ringatja  már  a  szél.  

A  százvirágú  orgona  
Elontja  minden  fűszerét  
Es  boldog,  büszke,  mámoros.  
Tüzes  csárdásba  kezd  a  rét.  

A  sárga,  kankalin  amott  
H ara ng-szoknyáját  lengeti.  
S  hozzá  a.  tiszta  dallamot  
A  jácint  kelyhe  pengeti.  BORDY  B E L L A  (Fekete  felv.)  

Az  első,  é^lcs  napsugár  
Tavaszi  tanóra  ad  jelet,  
6  nézd,  egy  könnyű  pille  már  
Ott  száll  a  háztetők  felett!  



T A R K A - B A R K A 
[Báthory  Giza  

Szerényen  és finoman 
I fejezte  be az  utolsó je-
lenest,  az etet  bús  szín-

I padán  Uáihury  Giza,  
S Olyan  volt  a  finale,  
iiiuit  egész  élete,  mert  
ama  színésznek  kuzé  
tartozott,  akiknek  nem  
volt  magánéletük  a  

[ nyilvánosság  számára.  
I lip pen  azért,  mert — 
volt  magánéletük.  Ügy-

szérűén  élte,  a  nyilvánosságtól  elvonulva  
a  nappalokat,  mert  szamára  e.-.ak  este  kez-
dődött  a  színjáték.  De  akkor  aztán  ki-
gyulladt,  kivirágzott  nemes  egyénisége,  
fellobogott  szenvedelye  és  harangozni kez-
dett  szép  magyar  be^zéce.  Az  örök  búcsú  
pillanatában,  mikor  a  függöny  fekete  
hollószárnya  örökre  eltakarja  öt előlünk 
és  az  é.etet  jelentő  láinpaiény  elől,  visz-
szaemlékezünk  a  pálya  kezdetére.  Izzóan  
és  kábítóan  lebeg  előttünk,  mint  hajnal-
pirosságtól  felgyulladt  felhő,  szép,  hosszú  
vörös  haja.  Megzendül  bennülik  puha,  
búgó,  remegő  hangja,  mely  először  szólal-
tatta  meg magyarul  D'Annunzio  legszebb  
színpadi  költeményét,  a  »Holt  város«-t-
Harmincöt  éve  ennek.  A  »Thalia«  a  ma-
gyar  színpadi  evant  garde  lelkes  csapata  
játszotta  el az olasz  költő  merész  darab-
ját  Báthory  Gizával  é3 Törzs  Jenővel  a  
főszerepekben.  Ezen  a színpadon  — a  ké-
sőbbi  Pesti  Színhíz  helyisége  ez —  ját-
szotta  Heyerman  halász  asszonyát,  a  »Re-
mény«-ben.  Mindenkinek  feltűnt  beszéd-
kultúrája  és a  belső  nyugtalanságokat, a 
pátoszig  feszülő  érczelmeket  egyszerű esz-
közökkel  kifejező  művészete.  Beöthy László 
szeme  észrevette  Báthory  Glzát.  A  Ma-
gyar  Színházhoz  került,  ahol  harmincöt  
éven  át sok emlékezetes  sikerének  voltunk  
tanul.  Távozása  nagy  veszteség,  különösen  
azok  számára,  akik  a magyar  beszéd kul-
túráját  féltik  színpadainkon.  Lehajtott fő-
vel  távozó  alakja  után  merengve,  gondo-
lunk  vissza  e  percben  a  magyar  színpad  
második  hőskorára,  a melynek  ő is egyik 
hőse  volt.  .f.  

Babits  Mihály  ismét  gyengélkedik  s exert 
egy  vidéki  szanatóriumba  utazott.  

* 
Most  jelent  meg  Papp  Jenőnek,  a  rádió  

népszerű  krónikásának,  a  kiváló  és  ret-
tegett  színikritikusnak  novellás  kötele:  
»Nyitány«  címen.  A  körülbelül  ötven el-
beszélést  magában  foglaló  mű, a  tavaszi  
könyvpiac  szenzációja.  Feltűnést  keltő  
önmagában  is,  merész,  kegyetlenül  éles,  
idegborzolóan  érdekes  témái  és  mesteri  
megírás  módja  miatt,  de nem  kevésbbé  
szenzációs  az .a  tény  se, hogy  a  könyvből  
m ár  megjelenése  előtt  elfo-
gyott  több,  mint  30 0 0  példány.  
Papp  Jenő  hívei  ugyanis,  amint  hirét  
vették  a  könyv  megjelenésének,  ezrével  
jelentkeztek  a  vásárlásra,  látatlanban,  cí-
műket  és pénzüket  mellékelve.  A  kötet  
első  novellájába  —»Ifjúsági  a címe  — bájos 
kis  sajtóhiba  csúszott.  A  szedő  nem  vette  
észre,  vagy  az iíusztris  szerző  szándéko-
san  Vtévedett«?  Ugyanis  e  novella  hőseit  
Évánál;  és Tamásnak  hívják  s Éva  kis-
asszony  a  novella  utolsó  sorában,  váratla-
nul  Bori  s s á  változik.  Eláruljuk,  hogy  
Papp  Jenő,  cigány fekete,  ezüsthangú,  köz-
kedvelt  feleségét  Borisnak  hívják.  Ritka  
szép  bók ez Papp  Jenőtől,  Papp  Jenöné-
nek  szívből  gratulálunk,  hogy  az  ide-
gen  női  név  mögül  »véletlenül«  az ö  neve  
csúszott  férje,  tollára.  Lehet,  hogy nem 
véletlent  Akik  ismerik  Borist,  azt  mond-
ják,  hogy  Papp  Jenő  novella  hősnője  
más,  mint  ő, nem is  lehet.  

KERESZTELY 
HÍRNEVES  ZONGORATERME  
VILMOS CSÁSZÁR-ÜT  66  
Legjobb  zongorák  legol-
csóbban  r é s z l e t r e  is 
Csalódás  s o h a s e m  érhetj  

E  heti  érdekes  ingatlan  hirek:  4130,1.  
hrsz.  telket  zV./eQ  pengőért  megvásarolta  
Lerseh  Jiiviia,  aki Szörényi  Lvaval  azo-
nos.  4lüo,3.  hisz.  alatti  szomszédos  telket  
30.MÜ  pengőért  megvette  Geszti  Lajos,  
Szörényi  Lva  vő.egénye.  

Hoboz  Imte  es  oit tok-társai  XII.  kerü-
let,  i ái Osmajor-utca  6878,2.  hrsz.  alatt  
háromemeletes  bérház  epítésére  kaptak  
engedélyt.  ^  

A  magánautók  leállításával  kapcsolatban  
a  hö.gyek  körében  erősen  kezd  divatbajön-
ni  a bicikli.  Sok k.tűnö  társaságbeli  dáma  
szerzett  magú пак  kereKpárt,  'luob  ariszto-
krata  nő —  közte  Bethlen  Istvánné  grófné  —  
vett  vadonatúj  biciklit.  Benedek  pro/esszor-
né,  Zilahg  Irén  már tava  у  vásárolt  egy  hó-
fehér  kerékpárt  és huszadika  után  azon fog 
közlekedni,  akárcsak  a hol.and  vagy  a  bel-
ga  hölgyek.  

Vtilosa  pezsgő  femyőfürdő  üdit,  frissít.  * 

Khuen-Héderváry  Sándorné  grófné,  a  
franciaországi  követünk  felesége,  Vichg-
böl  Budapestre  érkezett.  A  Bristolban  
szállt  meg  s  május  1-én  már  indul  is  
vissza  Vichybe.  ^  

•  Vág er  Antal  bejelentette  azoknak  a  
filmcégeknek,  amelyekkel  összeköttetésben  
van,  hogy  с safe  június  elsejéig  dolgozik,  
mert  pihenésre  van  szüksége.  Júniusban  
Hévízre  utazik  nyaralni  és  csak  négy  
hét  múlva  tér vissza. 

* 
Jeritza  Mária  hosszú  szünet  után  fellé-

pett  Amerikában.  A  sajtó  legnagyobb  
része,  mint  letűnt  nagyságot  ünnepelte  
és  megállapította,  hogy  a  hangja  a  
múlté.  T-

Azt  rebesgetik  színházi  körökben,  hogy  
a  most  kiugró  sikerben  játszó  művésznő  
és  r  legnagyobb  színpadi  siker  kitűnő  
szerzője  megértően  sokat  tárgyalnak egy 
új  színdarabról,  amelyet  a  szerző  egyene-
sen  a  művésznő  számára  írna  ...  

* 
A  marosvásárhelyi  Transsylvania  épületé-

ben  Krémer  Ferenc  igazgatása  alatt  már-
cius  elején  nyilt  meg a  Székelyföldi  Szín-
ház.  A  társulat  eddig  több  mint  75 darabot 
mutatott  be.  Néhány  nappal  ezelőtt  opera-
vendégtái  sulat  szerepelt  a  színházban.  A  
SzeviUai  borbélyt  és a  Pillangókisasszonyt  
adták  elő. Huszonkét  év óta ez volt  az első 
magyar  operaelőadás  Marosvásárhelyt,  ahol  
Dayka  Margit  is vendégszerepelt.  A  társulat  
egyébként  most  készül  a Gyergyói  bál  elő-
adására.  Várhuzamos  próbák  folynak  Bókay  
János:  »Négy  asszonyt  szeretek«  című  da-
rabjából.  A tavaszi  újdonságok  között  sze-
repel  a Magyar  Színház  nagysikerű  darabja,  
Az  ördög  fiem  alszik.  A  nyári  szezonban  
a  társulat  Erdély  nagyobb  városaiba  láto-
gat,  híre';  szerint  Budapestre  is  eljön  be-
mutatkozni  ...  

A  budapesti  Tudományegyetem  lélektani  
intézetének  vezetője,  dr. Noszlopi  László vi-
déki  előadó  körútra  indult  a következő  nem  
mindennapi,  érdekesséffü  témával:  A  m о. 
dem  házasság  lélektana.  

* 

Férfiszövet  különlegességek  — Fóti. 
* 

Gombaszögi  Ella  mesélte  ezt a  törté-
netet: 

Egy  mama  megpirongatja  a  gyerekét.  
—  Ha  rossz  leszel,  ki foglak  cserélni  egy  

másik  gyerekkel.  
A  kicsi  vádat  van, majd  így  felel:  
—  Ugyan  mama,  ki  bolond  adni egy 

rossz  gyerekért  egy  jót...!  

* 
A  legfrissebb  filmszenzáció:  
Zilahy  Lajos  elkészült  legújabb  filmje  

forgatókönyvével.  Címe:  »Földönfutó  vá-
ros«.  Eredetije  regényalakban  jelent  meg.  
Főszereplők:  Bajor  Gizi  és Jávor Pál. 

Minden  külön értesítés helyett: 
Hajmássy  Ilona  Hollywoodban férjhezment 

Az  utóbbi  időben  több  lapban  felbuk-
kant  az a hír,  hogy  Hajmássy  Hona  a  kö-
zeljövőben  hazajuu  ho.lywoodból  szülei  
meglátogatására.  Módunkban  áll, hogy  ezt  
a  hírt  legautentikusabban  megcáfoljuk.  
Hajmássy  Ilona  ugyanis,  mint  közvetlen  
Iorrúsbol  értesülünn,  március  hó  végén  
Hollywoodban  férjhezment  Al'.an  Curtiz  
moziszínészhez,  akivel  már  huzamosabb  
ideje  jegyben  járt  s így eszeágában  sincs  
egyelői.-  hazajönni.  Az esküvő  Hollywood-
ban  volt  is  azon  csak  a fiatal  pár  és a 
tanuk  vettek  részt,  utána  Mr. és  Mrs.  
Curtiz  coctailpartyt  adott,  amelyen  mint-
egy  ötvenen  voltak  a  hollywoodi  film-
kolónia  tagjai1  Közül.  Minthogy  bizo-
nyára  sokan  lesznek  Magyarországon  
olyanok,  akik  gratulálni  akarnak  majd  
Hajmássy  Ilonának  házasságához,  — címét 
itt  eláruljuk:  Mrs. A an  Curtiz,  120.  Medio  
Drive,  West  Los  Angeles.  California.  

Szívből  jövő,  legőszintébb  szerencsekivá-
natainkat  küldjük  úgy Mr., mint  Mrs.  
Curtiznak  a  messzi  tengeren  túlra  ...  * 

A  képzelet  tükre  а  szín.  Amilyen  ele-
ven  és színes  maga  a  diadalmas  élet,  
olyan  legyen  a  szép  úrinő  arca.  Teljes  
összhangot  és el nem  múló  színt,  állan-
dóvá  rögzített  szépséget  jelent  a  női ar-
con  a  Marvei  Puck-puder,  hamvas,  friss,  
vonzó  illatú  hímpora.  

* 
Lebontják  Péchy  Erzsi  Hunyady  János-

utcai  híres  villáját,  mert  zavarja  a  Ha-
lászbástyáról  való  kilátást.  A  Közmunka-
tanács  intézkedett  így.  A  Vár  oldalába 
épített  Péchy-villa  nevezetes  társadalmi  
események  színhelye  volt  az első  világ-
háború  utáni  időkben,  a gyönyörű  hangú,  
tündérszép  Péchy  Erzsi  nagy  bálokat,  
estélyeket  rendezett  ebben  a  villában,  
amelyeken  a  pesti  művészet,  társadalom,  
politika  és haute  finance  kiválóságai  ad-
tak  egymásnak  találkozót.  A  primadonna  
halála  után  a  vidát  László  Ernő  pesti  
kozmetikus-orvos  vásárolta  meg,  akit vá-
rosszerte  csak  »Med.  Lászlón  néven em-
legettek,  névjegyén  és  címtábláján  
ugyanis  feltüntette  a dr. szócska  után a 
Med.-szót  is, megkülönböztetésül  — a  dr.  
Jur.-tól...  Med.  László  egy  mágnásnak  
adta  el a  villát,  amikor  Amerikába  uta-
zott,  ettől  a  mágnástól  pedig  a  főváros  
kisajátította  az épületet,  még  pedig  na-
gyon  alacsony  áron,  —  azon  az  áron,  
amelyet  az arisztokrata  adóvallomásában  
a  ház  értékeként  megjelölt.  Ezért  az  
árért  kellett  átadni  a  Fővárosnak  is...  * 

Minden  évszakban,  minden  alkalomra,  
minden  ruhájához  nőikahvoot  Friedmnnn-
nál  vásároljon.  VI.,  Király-u.  10. (Fiók 
nincsen.)  >(c  

Dayka  Margit  győri  vendégszereplésre  
utazott.  ^  

Szem  alatti  ránctalanítás.  Vera  kozme-
tika,  Nepezíniház-u.  22. T.:  137—801.  

* 
Turay  Ida Marosvásárhelyen  vendégsze-

repelt.  5J-

Misik  Pál hajfestő-mester,  Eskü-út 6., 
helyes  telefonszáma:  188—530.  

* 
A  hét legkedvesebb  háborús  vicce:  
A  londoni  utcán  sétál  G. B. Shaw, aki 

tudvalevően  rendkívül  sovány  ember. Ta-
lálkozik  G. K.  Chestertonnal,  aki  viszont  
tekintélyes  pocakjáról  nevezetes.  Chester  
Ion  mosolyogva  üdvözli  a  kollégáját:  »Ha  
magát  látja  az  ember,  elhiszi,  hogy  súlyos  
éhínség  van  Angliában«.  Mire  Shaw  így  
válaszolt:  »Viszont,  ha  magára  nézek, azt 
kell  hímnem,  hogy  m aga  miatt  v a nt. 
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I  Göll  Bea  május  3-án  önálló  
j  táncestélyt  rendez  a  Zeneaka-
'  démián.  Kalászszőke,  tizen-

négyévcs  és  állítólag  Európa  
egyik  legnagyobb  tánctehet-

>  sége.  Ml  láttuk:  elragadó  kis  
teremtés 

Tőkés  Anna  puszival  köszöni  
meg  Peéry  Piri,  Németh  An-
talnénak  a  jubileumi  bokrétát  
a  »Kaland«  kétszázadik  elő-

adásán 

l'app  Antal,  a  Fllm-Színház-
lrodalom  fiatal  munkatársa  
eljegyezte  Faragó  Ilona  ok-
leveles  tanítónőt.  íme  az  If jú  

-Pár.  Mintha  egy  hollywoodi  
filmben  borzolná  hajukat  a  

szé l . . .  (Rózsa  íelv.)  

A  »Balkezes  angyal«,  Tabódy  
Klári  az  olasz  Alpokban  pi-
heni  kl  pesti  film-fáradalmait.  

(Gyenge  kis  film  volt.  

BlIIcsi,  Vaszary  Piri,  Szilágyi  Szabó  Esz-
ter,  Páger  Antal  az  »Egyszer  megcsallak«  
című  darab  próbáján  az  Andrássy  Szín-

házban 
(Bojár  felv.)  

A  vitéz  urak  kurizálnak  a  szép  bácskai  
menyecskéknek  a  bevonulás  után  

(M. F.  I.  felv.)  

Serényi  Éva  és  Arvay  Elek  a  Színész-
egyesület  színészképző  iskolájának  vasár-

napi  vizsgaelőadásán  
(Becher  felv.)  

Próbál  a  két  Peer  Gynt:  Jávór  és  Apáthy.  
Mindkettőt  Németh  Antal  instrnálja^  >  

Ilse  Werner  és  Karl  Baddatz  a  »Kívánság-
hangverseny«  című  új  UFA-filmben  

(UFA-kép) 





Ezúttal  nem  az  ünnepeltek,  
hanem az ünneplők nyilatkoznak 

A  Fővárosi  Operettszínházban  a  Fityfi-
ritty  elérkezett  a  sikerszéria  útján  ötve-
nedik  előadásához.  A  jubileum  alkalmából  
—  szakítva  a  hagyományokkal  —  nem  az  
ünnepelteket,  az  előadás  sztárjait  interju-
voltuk  meg,  hanoim  az  ünneplőket,  a  kö-
zönség  ötletszerűen  kiválasztott  néhány  
tagját:  mit  szól  az  előadáshoz,  a  szerep-
lők  játékához  a  közönség?  

line  a  nyilatkozatok:  
Baranyay  József  ny.  középiskolai  tanár  

(Zenekari  ülés  harmadik  sor):  Mondha-
tom,  pompásan  mulattam.  A  fajsúlyosabb  
irodalmat  képviselő  színdarabok  között  jól  
esik  az  ilyen  könnyű  vidámság  is  s  ebben  
a  műfajban  a  »Fityf ir itty«  igazán  első-
rangú  produkció.  A  színészek  közül  ne-
kem  a  Honthy—Solthy-pár  játéka  tetszett  
legjobban,  talán  azért,  mert  ők  képviselik  
az  úgynevezett  nagyoporetti  játékstílust.  
Honthy  Hanna  hangja  élményszerűen  
szép. 

Dr.  Kaszás  György  ügyvéd  (bal  kettes  
páholy):  Nem  is  kívánok  jobb,  vidámabb  
szórakozást  magamnak.  Tökéletes  az  elő-
adás.  Honthy,  Latabár,  Kiss  Manyi  bril-
liánsak! 

Podhorszky  Emma  magántisztviselönő  
(zsöllye  hatodik  sor):  Kérem,  én, már  má-
sodszor  nézem  most  a  Fityfirittyet.  A  
múltkor  a  vőlegényemmel  voltam,  most  
elhoztam  az  anyukámat.  Ha  lehet,  most  
még  jobban  tetszik  az  előadás,  mint  a  
múltkor.  Kiss  Manyi:  tündér!  Minden  
szava,  minden  mozdulata  olyan  édes,  
hogy  napok  múlva  is  tisztán  áll  előttem.  
Ö  az  én  kedvenc  sztárom.  

Tóth  Sándorné  büffétulajdonosnő  (erkély  
második  sor):  Hát  uram,  ez  a  Latabár!  
Aranyos  emberi  még  most  is  csorog a köny-
nyem,  úgy  nevettem.  Na  és  HonthyT  Meg  
Kiss  Manyit  Meg  az  a  kedves  Gombaszögit  
Egytől-egyig  nagyszerűek.  Jaj,  hát  ilyen  
jól  régen  mulattam,  én  mondom  önnek!  

Pataky  Ferenc  színész  (zsö.lye  első  sor):  
Nem  véletlen,  hogy  a  vidéki  színészek,  ha  
csak  tehetik,  felugranak  Pestre  egy  ilyen  
előadást  megnézni.  Tanulni  lehet  ilyenkor,  
aminek  a  vidéki  előadásokon  mindenki  
nagy  hasznát  veszi.  Ez  az  előadás  egyéb-
ként  a  lehető  legkitűnőbb,  a  szereplők  já-
téka,  a  rendezés,  a  díszletek,  a  zene  úgy  
klappolnak,  hogy  igazán  nem  csoda  ez  a  
nagy  siker.  

Révész  Imre  detektívfellügyelő  (támlás-
szék  első  sor):  örülök,  hogy  én  vagyok  ma  
az  ügyeletes.  Nagyszerűen  mulatok.  Min-
denki  tetszik,  de  legjobban  Latabár,  
Honthy  Hanna  és  Kiss  Manyi.  

Tóth  Magda  egyetemi  hallgatónő  (zsöllye  
negyedik  sor):  Nekem  Hajmássy  Lajos  és  

Szondy  Biri  a  kedvenceim.  Kedvesek,  fia-
talcír.  tehetségesek.  Gyönyörű  a  kiállítás  
és  jók  a  zeneszámok.  A  görlök  is  ügyesek.  

I f j .  Weber  Pál  kereskedelmi  alkalma-
zott  (erkély  nyolcadik  sor):  Latabár,  La-
tabár,  harmadszor  is  Latabár!  Itt  vannak  
a  jegyzeteim,  felirom  minden  jó  bemondá-
sát.  Hetekig  ebből  fogok  élni,  úgyis  azt  
mondják,  hogy  hasonlítok  Latabárra.  Eb-
ben -a- szezonban  tizennégyszer  láttam  őt,  
a  Fityfirittyet  most  már  harmadszor  né-
zem. 

Barna  Józsefné  mérnök  felesége  (zene-
kari  ülés  második  sor):  Kitűnően  mulat-
tam,  igazán  nagyon  szellemes  ей  a  darab,  
Nagyon  tetszettek  Honthy  Hanna  és  Kiss  
Manyi.  Gyönyörűek  Honthy  toalettjei,  Na-
gyon  finom  jelenség.  Kiss  Manyi  vicces.  
Latabár  már  szinte  túlzásba  viszi,  a  mó-
kázást.  de  az  általános  nevetésekből  meg-
állapítható.  hogy  ez  módfelett  tetszik  a  
közönségnek. 

Winkhardt  Jolán  hímzőnő  (támlásszék  
első  sor):  Mindenki  nagyszerű,  Honthy,  
Latabár,  Szondy,  Kiss  Manyi,  Solthy,  
Gombaszögi,  Hajmássy,  Pártos,  sőt  még  a  
»kicsik«  is,  Déghy  Piri  és  Miklós  Livia.  
Pompásan  szórakoztam,  mindenkinek  
ajánlani  fogom,  hogy  nézze  meg  a  Fityf i -
riltyet! 

A  fiatal  kolozsvári  hegedűmű-
vészek  résztvettek  a  Zenekon-
zervatórium  által  rendezett  
debreceni  Hubay-liegedűemlék-
versenyen.  A  mostani  verseny  
bírálóbizottságának  elnöke  Hn-
bay  Jenöné,  gróf  Cebrián  Róza  
volt  s  a  tagjai,  között  foglaltak  
helyet  Waldbauer,  Gabriel,  va-
lamint  a  budapesti  Zeneföiskola  
tanárai  közül  igen  sokan.  A  
versenyen  összesen  21  ifjú  vett  
részt.  A  kolozsváriak  közül  a  
többi  között  Gerzon  Béla,  S.  
Konba  Paula,  a  Zenekonzerva-
tórium  neves  tanárnőjének  ta-
nítványa  szerepelt  szép  sikerrel,  
ö  lett  a  Hubay-hegedűverseny  
egyik  nyertese.  

* 
A  kolozsvári  Tudományegye-

tem  Érmészeti  és  Régészeti  In-
tézményének  nagytermében  a  
»Fotóélet«  jubileumi  kiállítást  
rendezett.  A  kiállítás  célja,  hogy  
egyetlen  táborba  tömörítse  a  
fotóamatőröket  s  kiállítókká  ne-
velje  őket.  Az  unitárius  kollé-
gium  dísztermében  a  »Diák-
fotó«  rendezte  meg  országos  
kongresszusát7  A  kongresszuson  
több  mint  száz  budapesti,  kecs-
keméti  és  érsekújvári  diák  is  
megjelent.  Hétfőn  este  щ ^ н  
a. Magyar  Színház  ren-
dezett  díszelőadást  a  
sFotóélet«  jubileumi  
k'állításának  tisztel-
tére.  Szabados  Árpád  
gazgató-főrendező  ün-
nepi  beszédében  kí-
vánta  a  »Fotóéletnek«,  
hogy  jövő  évi  kV'Hí-
tását  az  integer  Ma-
gyarország  egy,  még  

vissza  nem  tért  városában  ren-
dezhesse  meg.  A  közönség  fel-
állva  tüntetett.  A  színház  együt-
tese  ezután  a  »Pozsonyi  lakoda  
lom«  című  operettet  mutatta  be  
nagy  sikerrel.  

* 
Budapest  két  népszerű  szí-

nésze:  Páger  Antal  és  Jávor  Pál  
májusban  Kolozsváron  és  Nagy-
váradon  vendégszerepel.  

* 
Görög  József  koiozsi  iparmű-

vész  kiállítást  rendezett  Ko-
lozsvárott  A  kiállítás  érdekes-
sége  az  óriási  türelmi  munká-
val  és  hosszas  tanulmányok  
után  felépített  Kolozsvár,  amely  
a  várost  az  1700-as években  áb-
rázolja.  A  várfallal  körülvett  
kicsinyített  régi  város  egyes  
épületei  tökéletesen  kidolgozot-
tal:  s  tisztán  felismerhető  az  
akkori  város  képe,  valamint  
több  híres  épület,  mint  például  
a  Farkas-utcai  Színház,  a  Szent  
Mihály  templom  és  Mátyás  ki-
rály  szülőháza.  

*. 
Házasulási  láz  van  Kolozsrá  

ron.  Az  elmúlt  három  hónapban  
чет  kevesebb,  mint  336  pár  es-
küdött  egymásnak  örök  hűséget.  

TARKA-BARKA KÖNYVTÁR 

Kolozsvári TARKA-BARKA 



...  Bizony,  ezentúl  az  ünnepelt  sztár-
ról  szóló  riport  nem  azzal  fog  vég-
ződni,  hogy  jelentik,  miszerint  a  »mű-
vésznő  autója  előállottmert  az  autó  
szépen  csöndesen  kuksol  a  garázsban  
és  egyáltalán  »nem  áll  elő«  ...A  jövő-
ben  legfeljebb  arról  lehet  szó,  hogy  a  
szobalány  az  eresz  alól  —  és  nem  a  
garázsból  —  állítja  elő  a  csillogó  nik-
kelfényű  biciklit.  A  hölgy  pedig  »An-
lauf«-ot  vesz  és  nyeregbe  pattan,  ahe-
lyett,  hogy  »hátradőlne  a  puha  ülé-
sen«... 

Az  autókorlátozási  rendelet  követ-
keztében  nagy  arányokban  kezdődött  
meg  sztárjaink  önátképzése  az  autóról  
a  biciklire.  Van  szerencsénk  e  neve-
zetes  átképzési  folyamatot  néhány  
mulatságos  felvétélben  ezennel  meg-
örökíteni:  IJJ-IU  





Öt  évesek  voltak  az  ikrek,  mikor  fel-
fedezték  a  kertészék  kislányát.  A  kertész  
hadgyakorlaton  volt.  Távollétében  az  asz-
szony  szorgoskodott  a  hosszú  locsoló  kí-
gyóval.  Míg  frissen  zuhanyozta  a  park  
bokrait  és  virágágyásait,  másféléves  lány-
kája  a  pázsiton  játszadozott.  Szuszu  és  
Kuszu  közrefogták  a  kicsit.  

—  Nézd,  milyen  pici  az  orra!  
—  Nahát,  milyen,  nagy  a  szeme  
—  És  megy!  Mint  egy  igazi.  
— Ez  élőből  van,  —  jelentette  ki  Szuszu  

s  mindjárt  hozzátette:  Nyomjuk  meg  a  
basát,  hogy  lássuk,  beszélni  tud-e?  

S  mintha  a  játékmackóját  gyomrozná,  
két  öklöcskéjével  a  kicsire  telepedett.  Az  
éktelen  sivításra  a  kertészné  messze  hají-
totta  a  locsoló  gumit  és  méltatlankodva  
szaladt  magzatja  védelmére.  

— Nem  szép  a  fiatal  uraktól,  —-  sopán-
kodott  —  így  elbánni  egy  kicsivel.  Meg-
mondom  a  Fraj l i  kisasszonynak.  Nohát!  

—  Ne  tessék!  —  kezdte  Kuszu.  
—  Biztosan  jön  a  foga  —  találta  fel  ma-

gát  Szuszu.  
—  A  foga?  A  foga!  0,  kijött  az  már  an-

nak  mindahány!  Ugye,  szentem?  Ugye,  
rubint  virágom?  

Kertész  néni  ölébe  kapta  az  ordító  
leánykát.  Ringatta,  babusgatta.  Hasz-
talan. 

— Ne  sírj,  aranyom!  Kiesi  esibém.  Hát  
ki  bántotta  Bözsikét,  ki?  Dádázzuk  meg  
ezt  a  csúf  Szuszukat,  Kuszukát.  

Az  ikrek  elvigyorodtak.  
— Ne  tessék  fáradni.  "Majd  mi  megver-

jük  egymást!  —  mondta  Szuszu  gavalléro-
san.  —  Kuszu!  Kezd!  

Kiálltak  lovagiasalj.  Kuszu  kezdte.  
Adott  egy  pofont  Sznszunak.  Szuszu  össze-
dörzsölte  kicsi  markait.  Visszahúzott  egyet.  

— Meg  tetszik  lenni  elégedve?  —  kér-
dezte  Szuszu.  

Kertész  néni  csóválta  a  fejét.  A  kicsi  
megjobban  ordított.  Az  elégtétel  nem  
csillapította  le.  

— Á l  —  mondta  Kuszu  felvillanó  szem-
mel  —  tudom  már!  -—  és  megsúgta  Szu-
szunak. 

—  Hát  persze!  —  mondta  Szuszu. — Biz-
tosan  azért  sír.  Fráj l i  mondta,  hogy  mi  is  
mindig  bőgtünk  olyankor.  —  A  kertész  
nénihez  fordult:  

—  Tessék  csak  kibontani  nyugodtan.  
—  Hozzak  hintőport?  —  kérdezte Kuszu. 
—  Ô,  hiszen  csakugyan  az~tehet  a  ibaj! — 

mondta  kertész  néni  nevetve  és  szaladt  a  
cseppséggel  egy  jázminbokor  alá.  

Szuszu  és  Kuszu  illő  távolból  nézték  a  
műveletet.  Igazuk  volt.  A  bőgésnek  egy-
szerre  vége  lett.  Az  apróság  dundi,  rózsa"  
szín  lábacskái  vidáman  kalimpáltak  a  
pázsiton. 

Szuszu  megszorította  Kuszu  kezét.  
Nyomban  sarkon  fordultak  és  lábujjhe-

gyen,  aggodalmas  pofáeskávál  mentek  a  
villa  felé.  

Virginie  piros  ernyős  heverőszékében  
sütkérezett  a  villa  terraszán.  

— Mi  van  veletek?  —  kérdezte  a  két  
sejtelmes  arcú  gyereket.  

— Ne  is  kérdezd!  —  mondta  Szuszu.  
— Ügy  sajnálom!  —  így  Kuszu.  
Szuszu  akkorát  sóhajtott,  mint  egy  fel-

nőtt: 
—  A ja j !  Szegény  gyerek.  

—  Biztosan  nyomorék!  —  toditotta  
Kuszu. 

—  Kicsoda?  —  Virginie  letette  napozó  
szemüvegét  és  felült.  

—  Kertész  Bözsi,  mami  —  mondta  
Szuszu. 

—  De  hát,  mi  történt  vele,  az  Istenért?  
—  Nem  rendes  —  mondta  Szuszu.  
— K i  nem  rendes?  —  kérdezte  Virginie.  
—  Kertészék  Bözsikéje,  nem  rendes  —  

felelte  Szuszu,  Más,  mint  m i . . .  
Virginie  egyszerre  kitalálta.  A l ig  tudta  

megállni,  hogy  fel  ne  nevessen  hangosan.  
—  0,  ti  csacsik!  Hát  persze,  hogy  a  

Bözsike  más.  De  azért  ő  nem  nyomorék,  
mert  ő  kislány.  

Az  ikrek  kerekre  meresztették  a  sze-
müket. 

— Leány  —  mondta  Szuszu  jelentőség-
teljesen. 

— Leány  —  ismételte  Kusziui.  
Aznap  nem  tudtak  aledni.  összedug-

ták  a  paplan  alatt  a  fejüket.  
—  A  leányok,  azok  mások  —  suttogta  

Szuszu. 
—  Nem  olyan  rendesek,  mint  mi  —  

mondta  Kuszu.  
—  A  hangjuk  is  -ékonyabb.  
—  És  szoknyában  járnak.  
—  Te,  Kuszu!  
—  Na,  mondd!  
—• Mit  gondolsz,  a  nénik  is  lányok,  

mint  Bözsi?  
— Azok  is  szoknyában  járnak.  
— De  anyuka  jár  néha  nadrágban  is.  
— Lehet,  hogy  az  olyan  nagyok,  mint  

anyuika,  azok  már  nem  lányok.  Hanem  
fiúk? 

— Én  azt  hiszem,  —  mondta  Szuszu  —  
hogy  a  nők,  azok  mind  olyanok,  mint  a  
lányok. 

— Lehet  —  mondta  Kuszu,  aki  gyengébb  
lélek  volt,  hamarább  talált  kielégítő  fe-
leletet  —  és  szeretett  aludni  módfelett.  

Reggelre  belenyugodtak  a  változhatat-
lanba.  Estére  elfeledték  az  egészet.  Csak  
két  év  múlva,  most  nyáron  kezdték  őiket  
megint  érdekelni  a  nők,  mikor  a  bala-
toni  villájukba  az  unokanővérkéjük,  Bori  
megérkezett.  Ök  hét  évesek  multak  ek-
kor.  Bori  tizennégy.  Izgő-mozgó,  piros-
arcú,  szőke  sportlady  volt  Bori.  

— Itt  fog  nyaralni  ő  is  —  konferálta  
be  érkezését  Virginie  mama.  

— Egy  leány?  —  kérdezte  Szuszu.  
-— Igen.  A  ti  kis  unokatestvéretek,  akit  

azért  nem  ismertetek  eddig,  mert  Lau-
sanneban  tanult.  Ott  volt  intézetben.  De  
most  hazajött.  

—  És  fog  velünk  játszani?  
— Talán,  ö  már  nagy  leány.  
—  Mint  te?  —  kérdezte  Kuszu.  
—  No,  az  nem.  Ojyan  félig  nagy  leány.  

Legyetek  kedvesek  ée  udvariasak  vele.  
—  És  tréfásan  hozzátette:  —  Udvarolja-
tok  neki!  

Szuszu  és  Kuszu  elfintorította  az  arcát.  
Udvarolni?  Még  mit  nem?  Mami  min-

dig  ki  tud  találni  ilyen  gyerekkinzó  dol-
gokat.  Mert  udvarolni,  az  olyasvalami  le-
het,  mint  mikor  náluk  ebédel  az  undok  
nagymama,  Nama,  ahogy  ők  hívják.  K i  
nem  állhatják  Namát.  Öreg.  Szúr  az  arca  
az  orra  alatt  és  mégis  mindig  csókolja  
őket,  hiába  töröli  meg  az  arcát  utána  oly  
tüntetően  mind a kettő. Namát  tisztelni  keli,  
mert  ő  az  apuka  mamája  és  azért  min-
dig  eljön  az  ikrekhez,  amiért  elvált  apuka  
anyukától.  Nama  a  Kelenhegyen  lakik  Bu-
dán,  két  vil lája  van  és  mégis  cugoscipő-
ben  jár  és  Ferdinánd,  a  Nama  inasa  úgy  
szólítja,  hogy  kegyelmes  asszony.  Namá-
nak  krémszagú  keze  van,  mindig  fekete  
ruhában  jár.  Rettentően  erős  -  parfőmje  
és  raccsol.  És  Virginie  mama  úgy  sürög-
forog  előtte,  mikor  a  hónap  első  vasár-
napján  náluk  ebédel,  mint  egy  kisleány.  
És  ez  még  semmi.  De  ilyenkor  mami  alig  
tesz  rúzst  az  arcára  és  ettől  egészen  öreg  
lesz.  Ha  Nama  náluk  ebédel,  az  ikreknek  
jóJnevelten  kell  viselkedniök.  Ha  leejt  
valamit,  azt  rögtön  fel  kell  emelni.  Min-
den  kérdésre  muszáj  udvariasan  felelni.  
Nem  szabad  a  kertben  üvölteni,  mert  Na-
ináuak  fá j  attól  a  feje.  Udvarolni?  Az  is  
csak  olyan  lehet,  mint  mikor  az  ember  
olyanokat  csinál  Nama  kedvéért,  amit  
különben  szívből  utál.  

Sokáig  tanakodtak,  de  nem  tudtak  meg-
egyezni.  Szerintök  kétféle  nő  volt  a  vilá-
gon.  Az  egyik  csoportba  tartozott  Nama,  
Frajli,  Lujza  a  szakácsnő,  Bajusz  néni,  a  
szegény  asszony,  aki  gyakran  jött  hozzá-
juk,  a  Kertészné.  Ezek  voltak  a  csúnyák.  
A  másik  csoport  egyideig  egyetlen  ra-
gyogó,  tündöklő  személyből  állott:  Virginie  
mamiból.  De  később  megismertek  még  
szép  néniket,  mami  barátnőit  és  akkor  
Szuszu  azt  a  megállapítást  tette,  hogy  
vannak  piros  szájú  nénik  és  vannak  mez-
telen  ezájúak.  

—  A  Bori,  milyen  nő!  —  kérdezte  Kuszu  
Virginietől. 

—  Olyan,  akinek  van  rúzs  vagy  olyan,  
akinek  nincs?  

—  Ugyan!  —  nevetett  Virginie.  —  Hát  
már  hogy  festené  magát  egy  kisleány!  

—  Szóval,  gyerek!  —  gondolták  az  ikrek  
és  annál  jobban  meglepődtek,  amikor  Bori  
megérkezett.  Majdnem  olyan  magas  volt,  
mint  miami  és  úgy  fogta  a  csészét,  hogy  
külön,  magasan  állt  a  kisujja. A z  övé'  szo-
rosra  húzta  a  derekán.  

Járás  közben  jobbra-balra  hintálta  a  
vállait,  mintha  dicsekednék  vele,  hogy  
neki  már  nem  áll  egészen  laposan  a  blúza.  
Az  összes  nénikkel  tegeződött,  de  mami-
nak  azt  mondta,  Géza  bácsi  füle  hallatára:  

—  Édes  néni,  keicsóók!  
Mikor  elment  Géza  bácsi,  Virginie  mama  

emiatt  összeszidta  és  azt  is  mondta:  
—  Kissé  feltűnően  viselkedsz  l'iam!  
Az  ikrek  szívük  mélyéből  utálták  Borit.  

Ám  történt,  hogy  egy  augusztusi  napon  
Géza  bácsi  Borival  csónakázott  és  a  ná-
dasban  fennakadt  a  csónak  és  Szuszu  ép-
pen  halászott  a  parton,  de  azért  látta  
Kuszu  is,  pedig  ő  éppen  a  döglött  kis  ha-
lakat  dobálta  ki  a  teknőből.  Bori  egy  nád-
szálat  vett  a  kezébe  és  megérintette  a  
Géza  bácsi  arcát  és  nevetett.  Géza  bácsi  
olyan  hangon  kacagott,  mint  mikor  télen,  
otthon.  Pesten,  az  öreg  fekete  kandúr  do-
rombol. 

— Bori  csókolta  meg  —  mondta  (később  
Szuszu  Kuazunak.  

—  Nem  igaz.  Géza  bácsi  —  ellenkezett  
Szuszu. 

—  Kikérem  magamnak.  Géza  bácsi  csak  
hagyta.  A  férfiak,  azok  csak  hagyják.  

— Nem  is  igaz,  mert  a  férfiak  kezdik,  
tudod?  Ha  nem  hiszed,  kérdezzük  meg  
mamit. 

Virginie  gyanutlanul  sütkérezett  a  na-
pon,  mikor  a  két  gyerek  elébeálll.  

—  Nekünk  volna  egy  kérésünk,  édes,  
kicsi  mami!  

—  Ügy-e,  megteszed,  drága,  szép  mami?  
Virginie  mosolygott.  Arra  gondolt,  hogy  

talán  új  csónakot  kérnek  vagy  friss  ten-
niszlahdákat. 

—  Na,  ki  vele,  pockaim!  
Egyszerre  mondták : 
—  Szidd  meg  Boj-it.  
—  Borit?  Hát  mi  bajotok  vele?  
—  Semmi,  csak  
—  Csak. . .  
—  Mióta  Bori  itt  van,  Géza  bácsi  sohase  

játszik  velünk.  
—  Halászni  sem  jön.  
-— Csónakázni  se.  
—  Csak  Borival  játszik  —  mondta  

Szuszu, 
—  Csókolósdit  —  kottyant  közbe  Kuszu.  
Virginie  talpraugrott.  Az  arca  lángolt,  

majd  elsápadt.  
—  Micsodáét?  
— Én  nem  árulkodásból  mondtam  —  

Szuszu  megszeppent.  
— Hallatlan,  —  mondta  Virginie  —  hal-

latlan!  Bori!  Az  a  gyerek!  
—  Ügy-e,  te  se  hiszed?  —  szólt  Szusza.  

—  En  sem  hittem  volna,  de  láttam.  Ö  
kezdte  Géza  bácsival,  igazán  hagyhatná  
Géza  bácsit  velünk  játszani.  Mondd  meg  
nek i . . . 

—- És  —  sietett  Kuszu  is  a  vallomássa!  
—  azt  is  mondd  meg  Borinak  —  és  egy  
kicsit  elpirult  —  hogy  én  jó  unokatestvér  
vagyok  és  nem  akarok  veszekedést.  Szuszu  
játsszék  Géza  bácsival  és  én  nem  bánom,  
ha  Borinak  muszáj,  hát  megcsókolhat  ép-
pen  engemet  is.  de  csak  az  arcomon,  mert  
különben  letörölöm.  

a nőkről Szuszu és Kusz 



„Ha  azt  mondják  nekem, hogy karácsonyra  jöjjek  
ki  tizenöt  kötettel,  k i jövök  t izenöt  kö te t te l ! "  

Zfl.i  az  a  jhCoós  Ж  aki  plakálokon  remekirónak  

hirdeti  magát  és a kit  a kiadók  ostromolnak  kéziratokért?  

Olyuiposi  magasságában,  a  víguteai  bér-
palota  negyedik  emeletén  keressük  fel  
Koós-Hutás  Gergelyt,  röviden  Koós  H.  G -1. 
amint  éppen  ebédel.  Tízért  kenyeret,  hú-
szért  tepertőt.  Rögös  és  éhezésteli  út  ve-
zet  az  Olymposra...  Mutatja,  hogy  zsíros  
a  keze,  nem  foghat  kezet  s  barátságosan  
invitál: 

—  Tehén  heefohahi...  
Ez  a  tepertős  kenyeret  evők  nyelvén  kö-

rülbelül  azt  jelenti,  hogy:  Tessék  helyet  
foglalni.  Kihasználom  a  kedvező  alkalmat,  
hogy  most  mással  van  elfoglalva  és  mellé-
nek  szegezem  a  kérdést:  

—- Kedves  Mester,  nem  gondolja,  hogy  a  
plakátokon  kissé  erős  kifejezés  az,  hogy  az  
ön  regényei  az  »Irodalom  remekei?«  

Nyel  egy  nagyot,  de  ez  csupán  a  teper-
tőnek  tulajdonítható,  aztán  már  lényege-

sen  érthetőbb  artikulációval  azt  mondja:  
—  Kérem,  ezt  ille-

tékesek  állapították  
meg.  Például  a  
nyomdaigazgatóm.  Ő  
pedig  ért  hozzá  ...  
Ez  csakugyan  meg-
fellebbezhetetlen  s  

ezért  sokkal  óvatosab-
ban  folytatom:  

—  De  mégis  
i z é . . .  valahogy  nem  
hallottam  még  eddig  
a  nevét,  kedves  Mes-
ter,  pedig  hogy  is  
mondjam,  szakmán  
heliil  illett  volna.  

—  Az  az  önök  hi-
bája,  nem  az  enyém.  
S  ha  nem  hallottak  
rólam,  majd  fognak  
hallani!  Engem  u.  i.  
nem  lehet  »tülkön-
kurrálnU.  Négy  re-
gényem,  (mind  két-
kötetes!)  több  könyv-
dráinám  van  nyom-
tatásban  és  ezenkí-
vül  még  vagy  tizen-
hat  kész  müvem  vár  
nvomdára.  Ha  azt  

mondják  nekem,  hogy  karácsonyra,  jöjjek  
ki  tizenöt  kötettel,  —  kijövök  tizenöt  kötet-
tel.  Ebben  versenyen  kívül  állok.  

Körülmutat  a  szobában.,  melynek  egyéni  
ízlésben  megalkotott  bútorzatát  szinte  ki-
zárólag  a  falak  mellett  felhalmozott  nyo-
mott  és  kéziratban  lévő  remekművek  al-
kotják.  »A  nyomdaigazgató  csak  tudja...«  

—  Es  mondja,  hogy  jutott  el  idáig?  Mert  
ezek  a  könyvek  csakugyan  gyönyörű  köté-
snek,  ez  teméntelen  pénzbe  került.  

H.  G.  mester  pajkosan  kacérkodik  egy  
szőrös-bőrös  tepertővel.  

—  Szinte  magam  se  értem...  —  és  hitet-
lenül  felvonja  a  vállát  —  minden  magától  
jött.  Pár  éve  beadtam  a  Vígszínházhoz  
Corvin  János  című  drámámat.  Harsányi  
direktor  úr  azt  válaszolta,  hogy  ilyen  ko-
mor  témákkal  a  mai  nehéz  időkben  nem  
mer  kísérletezni.  Vidámabbat,  derűsebbet  
kért.  De  tehetségemet  ő  is  elismerte. Annál 
nagyobb  volt  hát  a  meglepetésem,  mikor  
néhány  hónap  múlva,  ahogy  vakációmról  
hazajövök,  azt  olvasom  az  egyik  újságban,  
hogy  Harsányi  Zsolt  hatalmas  regényt  ír  
Mátyás  fiáról,  Corvin  Jánosról.  És  ráadá-
sul  »Szegény  János«,  címen.  Ezt  a  kifeje-

így  hirdeti  a  nagy  H.  G.  (nem  Wells,  
hanem  Koós)  a  műveit  a  pesti  utcákon  

zést  én  használom  több  helyen  a  drámám-
ban.  Nosza,  mondom,  most  légy  ügyes,  az  
én  drámámnak  hamarabb  kell  megjelennie,  
mint  a  Harsányi-regénynek,  máskülönben  
menthetetlenül  plagizátornak  neveznek.  
Nyakamba  vettem  a  várost  és  a  végén  sok  
beszéd,  könyörgés,  vita  után  sikerült  meg-
állapodnom  a  Bethlen-nyomdával,  kedvező  
feltételekben.  És  könyvem  pá,r héttel  hama-
rabb  jött  ki,  mint  Harsányié  

És  közönyös  mozdulatokkal  elcsomagolja  
a  tepertőt.  Mintha  a  Petőfi  Társaság  dísz-
oklevelét  csavarná  a  papírba.  

—- A  többi  már  magától  jött.  Egyre  töb-
ben.  ismerkedtek  meg  műveimmel,  egyre  
több  helyről  kapok  ajánlatot,  nyomdák,  ki-
adóvállalatok  részéről,  de  én  nem  tágítok  
az  első  kiadómtól,  amelynek  annyit  köszön-
hetek.  Most  már  autóm  is  van,  nem  kell  
gyalog  járnom  a  könyvkereskedéseket.  

—  Érdekes...  az  
irói  önellátást  ennyire  
aiz  abszurdumig  fo-
kozta? 

—  Igen.  Én  Koós-
fajta  vagyok,  kérem.  
Könyveim  alkotását  
a  könyvsátor  desz-
káinak  fűrészelésétől  

egészen  аи  expediálá-
sig  magam  végzem.  
Gyalog,  egy  szál  tás-
kával  a  kezemben  
jártam  le  a  pesti  
könyvkereskedéseket. 
Eleinte  nevettek  és  
nlig  akartak  szóba-
állani  velem.  Bezzeg,  
most  már  ők  keres-
nek  fel.  Aztán  fel-
jebb  jöttem  és  vet-
tem  egy  triciklit.  Ez-
zel  már  könnyebb  és  
gyorsabb  volt  a  ki-
adóhivatali  munka. S 
most,  az  autóval  már  
amerikai  tempót  dik-
tálok. 

—  Említette,  hogy  
ön  Koós-fajta.  Ro-
kona  talán  az  erdé-

lyi  ,'Koósnak?  
—  1661  óta  nem.  
—  ?  
— Akkor  költöztet  ki  őseim  Erdélyből.  

De  érdekes  módon  az  erdélyi  íz  és  vér  
megmaradt  a  munkáimban.  Nemrég  egy  
kritikusom  Nyirőhöz  hasonlított.  Szerény-
telenség  nélkül,  a  hasonlat  találó.  

—  Még  egy  utolsót.  Mi  a  célja  az  iroda-
lommalt  Miért  ír7  Mit  akar  elérnit  

—  írok,  mert  szeretek  dolgozni.  Minél  
többet.  Célom?...  Célom  az,  hogy  a  nép  
kezébe  jó  és  értékes  olvasnivalót  adjak  a  
ponyva  helyett.  Nem  népieset,  hanem  né-
pit.  Érzi  a  különbségetf  Mostanában  na-
gyon  elcsépelték  a  népies  dolgokat  tehet-
ségtelen  kalmárírók,  (Neveket  nem  említ,  
pedig  szerfölött  érdekelne.)  Végső  célom:  
hogy  filléres  áron  adhassam  a  nép  kezébe  
az  irodalom  remekeit.  Mint  plagátaimon  

is  írom.  

Elővesz  a  fal  mellől  egy  sorozat  remeket  
és  dedikálja.  Középkori  türelemmel  kalig-
rafált,  metszett  betűkkel.  »Baráti  szeretet-
te l . . . «  Majd  Koós  H.  G.  újra  előveszi  a  
tepiertőt,  de  a  további  fejleményeket  már  
nem  várjuk  meg.  Papp  Antal  

Mrs.  Gladys  Harwich,  
Newyork,  115  Fifth  Avenue.  

Szép?  Igen  mert  rendszeresen  ápolja  
arcbőrét 

Méltóztatlk-e  tudni,  hogy  a  rendsze-
res  areápolásnál  nemcsak  a  látható  fel-
hámot,  hanem  főként  az  alatta  lévő  
zsírréteget  kell  ápolni,  mert  kizárólag  
ennek  a  rugalmasságától  függ  az  ön  
üde,  fiatalos  »t e i n t«-jének  megtar-
tása.  Ennek  elérésére  a  modern  arc-
ápolószerek  közül  is  toronymagasan  
emelkedik  kl,  csakis  az  őserdők  vege-
tációiban  előforduló,  »t e 1 n t-t о n  1-
z á 1 ó«  anyagokat  tartalmazó  LENTHÉ-
RIC  » S K I N F O O D «  krém.  Rendsze-
res  arcápolással  a  »t e i nt«  rövid  hasz-
nálat  után  annyira  előnyösen  változik  
meg,  hogy  üde  arcbőrét  mindenki  el-
ragadtatással  fogja  csodálni.  

Kérem,  jegyezze  meg  Jól,  hogy  a  ra-
gyogó,  üde.  fiatalos  »t e 1 n t«  megsze-  -
reznl  és  ezt  a  ragyogó,  üde,  fiatalos  
»t e 1 n t«  megtartani  kizárólag  a  rend-
szeres  arcápolással  lehet  elérni,  tehát  
kezdje  el  azonnal  a  LENTHÊRIC-
krémekkel  való  arcápolást.  
L e r i t h é r i c  »JOUR  CRÉME*  púder  
alá  való  krém.  

L e n t h é r i c  »CLEANSING  CREAM«  
tisztító  krém.  
L e n t h é r i c  „SKINFOOD  CREAM«  
tonizáló  és  bőrtápláló  krém.  

Szaküzletben  kapható.  
Készült  magyarországi  vezérképviseletünknél.  

LENTHÉRIC 
P A R F U M E U R ,  P A R I S  2*3 Hu.  S».  Honoré  



S Z E G E D I  E X P R E S S Z - K E R E S Z T M E T S Z E T  
Szeged,  április.  

A  vizek  városa  a  tavaszt  várja.  A  társa-
dalmi  élet  nélhány  hét  óta  a  Tiszapartra  te-
relődött,  hölgyek  és  urak  nézik  a  vizet.  

* 
De  azért  már  vannak  hősök,  bajnokok  és  

elszánt  Tisza-szerelmesek,  akiknek  mindegy:  
vam-o  ár,  aüt-e  a  nap,  —  április  van,  tehát  
meg  (kell  mártózkodni  a  konvenciálisan  
»szőke  habokban«.  Az  első  fürdőző  a  Tiszán  
(évtizedek  óta):  dr.  Malhy  Ferenc  ny.  leány-
gimnáziumi  tanár  és  felesége.  A  legelszán-
tabb  úszók  és  a  legkeményebb  evezősök.  
Hiába  van  csípős  április,  lilába  zúdul, a  'ha-
vasi  ár,  levetik  kabátjnkat  és  megnézik,  
megkóstolják  a  folyót.  És  fürödnek  április-
ban.  (A  víz  hőfoka:  9° C.) 

* 
A  színház  lassan  költözködik.  Alighogy  

megnyitotta  kapuit, alig  télévé,  már  a  nyári  
költözésre  készül.  Utolsó  előadás  május  
4-én,  utána  séjour  a  szolnoki  lombok  alatt.  
A  korai  szezónteárás  miatt  a  lapok  ugyan  
»gőzt  eresztenek«  Kardosa  Géza  direktor  
úrra,  de  a  terven  már  nem  lehet  változ-
tatni.  Holott  Szeged  egészéves,  legalább  
tízhónapos  színiházat  szeretne,  ha  már  évi  
40  ezer  pengővel,  ingyen  épülettel,  felszere-
léssel  támogatja  és  kiharcolta  százéves,  ön-
álló,  független  és  állandó  színházát.  Kár-
pótlásul  a  korai  csukásért  (de  azért  a  ne-
mes  város  változatlanul  kitart  a  saját  kü-
lön  'és  állandó  sz.  kir.  városi  színháznál),  
a  direktor  új  ekhós  szekérre  ül tetű  társu-
latát  és  színházi  kirándulásokat  szervez  a  
tanyai  nép  közé,  a  messzi  alföldi  tengerben  
élő  tanyavilágba.  Először  Alsótanyán  jár-
tak  a  színészek  és  a  Hatökrű  Jánosok,  
Habörförgeteg  Andrások  lelkes  közönségé-
nek  a  »Farsangi  esküvő«-1  játszották  el  a  
tanyaközpont  vendéglőjében,  —  az  egész  
társaságot,  színészeiket,  felszerelést,  díszletet  
és  kelléket  városi  autóbuszok  vitték  ki  a  
tanya világba.  Az  első  kirándulás  olyan  jól  
elkerült,  hogy  mliálaitt  a  diákszínjátszók  a  

színházban  Hamlet  titkait  fejtegették,  addig  
a  nemes  társulat  másodszorra  Felsőtanyára  
vitte  ki  a  színházat,  a  programon  a  »Rang  
és mód«  szerepelt.  

* 
Pár  nap  előtt  a  kolozsvári  színház  jelent  

meg  szigorú  inkognitóban  a  szegedi  néző-
téren  a  színésznézőben.  Táray  Ferenc  színé-
szeket  keres  a  kolozsvári  Nemzeti  Színház  
számára.  Hír  szerint  a  művésznépség  
egyik  sudár-szőke  szépségével,  a  fiatal  
Fogarassy  Máriával  meg  is  állapodott  és  
a  fiatal  Szegedi  amorózók  istennője  búcsút  
mond  szegedi  lángjainak,  újabb  szerepek  
Kolozsvárott  várják.  De  tárgyalásikat  
kezdett  Táray  direktor  Tihanyi  Vilmossal,  
a  kiváló  rendezővel  és  Zách  Jánossal,  a  
komoly  tehetségű  karakterszínésszel  is,  aki  
közben  megbeszéléseket  folytat  a  Vígszín-
házzal  is,  ahová  szívevágya  vonzza.  Bú-
csút  mond  jövőre  Szegednek  a  zengőhangú  
bonviván,  Madarász  László  is,  száz  estére  
a  Fővárosi  Operettszínháznak  esküdött  hű-
séget.  Ahogy  a  megbeszélések  állnak,  le-
hetséges,  hogy  a  szegedi  színház  kedves  
és  mulatságos  komikája:  Vass  Irma  is  
megjelenik  a  pesti  fényekben,  talán  a  
Vígszínház  lámpái  előtt.  Egyesek  szerint  
a  legszebb  hangú  vidéki  primadonnát,  An-
tal  Ilát  is  elhódítja  szegedi  hódításaitól  
Budapest  varázsa.  Jövőre  hát  új  művész  
urakkal  és  hölgyekkel  nyit  kaput  a  füg-
getlen  és  önálló  sz.  kir.  városi  színház.  

* 
Egyszerre  divatos  lett  a  dizőzvilág.  

Pár  hónap  előtt  még  hírből  is  alig  is-
merte  a  szegedi  éjszaka  az  '»úri  nóta«  
kávéházi  művészetét,  ma  már  al ig  van  
különterem,  ahol  ne  dalolna  napestig,  zár-
óráig  egy-egy  viharszőke  dizőz.  Dizőz-
dömping  hódít  most  Szegeden.  A  legna-
gyobb  feltűnést  egy  szőke  művésznő  kel-
tette,  talán  nem  is  annyira  kedves  dalai-
val,  mint  varázslatos  nevével.  Ügy  hívják:  
Nóra  Ibsen,  Eddig  a  Nemzeti  Színházból  
ismertük  Nórát,  Ibsen  mester  Nórá  ját.  
Most  tangókat  énekel  a  bárban.  Nóra  Ibsen  
—  a  dizőzdivat  csúcseredménye.  

* 
A  régi  hangos  szegedi  éjszakáknak  csak  

az  emlékét  találta  itt  legutóbb  a  bácskai  
nábob:  Dungyerszky  Gedeon,  kitűnő  írók  
és  nemes  paripáik  lelkes  barátja.  Átjött  a  
határon,  megállt  autójával,  végigsétált  a  
városon,  bekukkantott  a  lapokba,  kereste  

a  régi  ismerősöket,  megkérdezte:  ki  a  pri-
madonna,  mit  játszanak  estére  a  színház-
ban,  adott  néhány  remek  versenytippet,  
aztán  két  titkárával  elindult  a  hathenge-
res  felé  és  nekilendült  Pest  felé.  A l i g  ta-
lált  valamit  itt  a  régi  Szegedből.  

* 
Tömörkény,  Móra,  Juhász  Gyula  városá-

ban  a  fiatalok  vették  át  a  stafétabotot  az  
irodalmi  életben.  A  régi  nagy  mesélők  kö-
zül  az  aranyos  kedélyű  Bob,  Sz.  Szigethy  
Vilmos  tartja  még  a  régi  hangot,  az  egye-
tem  felől  új  tehetségek  jelentkeznek.  Az  
öreg  Dugonics  Társaság  —  a  literátus  fő-
kapitány,  dr.  Szalay  József  és  Móra  Fe-
renc  nemes  irodalmi  társasága  —  rendü-
letlenül  őrzi  a  hagyományokat,  vasárnap  
délutáni  felolvasó  üléseire'  teljesen  megte-
lik  a  városháza  díszterme  a  régi  közönség-
gel  és  dr.  Banner  János  professzor,  az  új  
elnök  igyekszik  is  változatos,  nemes  pro-
grammal  szolgálni.  A  fiatalok  pedig  Sik  
Sándor  professzor,  pap-költő  szemináriuma  
körül  gyülekeznek.  

Móra  Ferenc  munkáját  és  elmúlhatatlan  
emlékét  változatlanul  őrzi  a  Móra-park,  
könyvei  kelendőbbek  és  olvasottabbak,  
mint  valaha,  szobra  pedig  a  Kultúrpalota  
egykori  rezidenciája  előtt  ma  is  —  lelep-
lezetlenül  és  megkereszteletleuül  díszele®  a  
»Búzamezők  éneke«  öreg:  Mátyás  magyar-
jával  együt t . . .  A  temetőben  pedig  Juhász  
Gyula  álmai  fölött  pedig  még  ma  is  csak  
egyszerű  fakereszt  fordul  Szeged  felé:  te  
nagy  és  könnyen  felejtő  város,  mikor  fogsz  
rágondolni  nagy  költőd  méltó  márványom-
lékére? . . .  Néhány  halvány  nefelejcs  vi-
rágzik  ki  az  árva  hantokon,  »Költő  volt,  
senki,  nem  tudott  mást,  csak  énekelni...«  

Vadember  pedig,  Móra  Ferenc  aranyos  
meséinek  felejthetetlen  vadembere,  a  kis  
unoka,  Vészits  Ferkó  pedig  lassan  az  érett-
ségi  felé  lépdel.  Kinőtt  az  apapa  öléből,  a  
gyerekszobából,  Móra  Ferenc  szobra  alatt  
készíti  a  matematikai  dolgozatot  —  és  kis  
húga,  a  második  Móra-unoka:  Mötyö  is  az-
óta  lassan  kisasszony  lesz  

* 
Végezetül  pedig  legyen  szabad  leleplez-

nünk  egy  rögtönzött  professzori  költe-
ményt.  A  »verset«  Sík  Sándor  professzor  
írta,  amikor  az  egyetemi  színjátszó  diákok  
a  pompás  Hamlet-előadás  után  meghívták  
lelkes  patrónusukat  a  preimier-hankettre  
és  a  vacsora  után  forró  szeretettel  ünne-
j»elték  Szent-Györgyi  Alberttel  együtt.  A  
diákok  lelkes  toasztjára  a  professzor  rím-
mel  felelt  a  Szegedi  Egyetemi  I f júság  ün-
nepén.  íme  a  professzori  rímes  köszöntő:  

1. SzEI  —  ei!  
2.  Egyetem,  

ütünk  egyet  kegyeden.  
3. SzEISzT  —  

van  benne  Geist.  
4. Shakespeare  —  

ellenségnek  vészhír.  
5. Hamlet  —  
fi. SzEI  —  hej!  

í g y  élünk  mostanában  Szegeden.  Ês  a  
diákok  Hamlet-je  mégis  csak  lelkes,  nagy-
szerű  eseménye  volt  ennek  a  kissé  álmos,  
kissé  csöndes  szegedi  életnek.  

Vér  György  

»Vadember«  és  »Mötyö«  
Móra  Ferenc  könyvelt  

lapozgatják 



Ez  a  történet,  bár  kissé  valószínűtlenül  hang-
zik  —  igaz,  csak  kissé  fantasztikus,  mint  maga  
az  élet.  Én  magam  is  csak  hallottam  valakitől,  
akit  itt  nem  nevezhetek  meg,  de  az  illető  sze-
mélye  biztosíték  arra,  hogy  amit  mond,  az  vagy  
igaz,  vagy  nem.  

De  átadom  a  szót  az  illető  úrnak,  aki  hosszú  
ideig  ügyvéd  volt  Nevadában,  Észak-Amerika  
egyik  hegyes,  vad  államában.  

* 
— Jim  Mc  Coynak  a  szüleit  is  ismertem,  akik  

jámbor  farmerek  voltak,  de  a  kis  Jim  nagyon  
pajkos  kisfiú  volt,  nem  lehetett  vele  bírni.  Iliába  
oktatták  szülei  jóra,  szépre,  erre,  arra,  a  kis  
Jimnek  csak  a  csintalanságokon  járt  az  esze,  
rabolt,  lopott,  sőt  még  a  hazugságtól  sem  riadt  
vissza. 

—  Nem  is  csodálkoztam  valami  túlságosan,  ami-
kor  meghallottam,  hogy  a  kis  Jim  a  tizenkilen-
cedik  születésnapja  után  erős  felindulásiban  
—  ez  igazán  érthető  —  mi  

—  Mint  a  család  régi  bi  
gem  kértek  fel,  hogy  védjen  
kosságba  keveredett  Jimin  
eset  úgy  történt,  hogy  ez  a  
kos  fiatalember  valakitől  
az  értesítést  kapta,  hogy  
nevadai  Liucolnville  Gene-
ral  Storejában  húszezer  
dollárt  őriznek  a  kasz-
szában.  Ez  a  General  
Store  vegyeskereskedés  
volt,  ahol  minden-
félét  lehetett  kapni,  
ruhától kezdve ostor-
nyélig,  a  bank  mesz-
sze  volt,  így  hát  
Jim  elhitte,  hogy  
ilyen  sok  pénz  van  
az  üzletben.  __  

—  Jim,  fiatal  ko-
ra  ellenére,  szenve-
délyesen  gyűjtötte  a  
készpénzt,  mint  más  
a  bélyegeket  vagy  a  
műkincseket. 

—  A  könnyelmű  fia-
talember  nem  akart  gyil-
kolni,  mint  a  tényállás-
ból  kiderült,  csak  óvatosság-
ból  vitt  töltött  revolvert  m  
gával.  Az  események  Jimet  
zolták,  mert  az  elhagyott,  bezárt  
üzletbe  alig  tört  be  és  alig  kezdte  
feszegetni  a  kasszát,  amikor  meg-
jelent  az  üzlet  tulajdonosa,  hirtelen  és  
varatlanul,  nem  lehet  tudni,  vájjon  miért.  

—  A  tulajdonos  rendetlen  ember  volt,  nem  vol-
tak  beidegzett  szokásai  és  ez  a  rendetlenség  meg-
bosszulta  magát.  Szóváltás  támadt,  mai  napig  is  
kiderítetlen  okokból  közte  és  Jim  között,  aki  
annyira  felháborodott  ezen  a  váratlan  fordu-
laton,  hogy  erős  felindulásában  agyonlőtte  a  ren-
detlen  tulajdonost.  Az  is  kiderült,  hogy  mind-
össze  öt  dollár  volt  az  üzletben,  tehát  Jimmy  
ertesulései  megbízhatatlanok  voltak.  

—  Pénz  nem  lévén,  rablásról  szó  sem  lehetett,  
a  szegeny  fiút  mégis  elfogták  és  gyilkosság  miatt  
vad  alá  is  helyezték.  

—  Mint  mondtam,  én  voltam  a  védője  és  hiába  
vettem  elő  minden  ékesszólásomat,  hiába  hívtam  
fel  az  esküdtek  figyelmét  arra  a  körülményre,  
hogy  védencem  majdnem  semmiért  kockáztatta  
nemcsak  az  életét,  hanem  a  becsületét  is,  az  es-
küdtek  könyörtelenek  voltak  és  bűnösnek  talál-
ták  védencemet,  a  kis  Jiinmyt,  a  gyilkosság  bűn-
tettében. 

—  A  bíróság  ezökutám  halálra  ítélte  a  meg-
tévedt  fiút.  

— Igen  ám,  de  Nevadában  csak  félhalálbünte-
tés  van,  ami  a  gyakorlatban  annyit  jelent,  hogy  
a  'halálraítéltnek  nom  szabad  fellebbezni,  hanem  
sorshúzás  útján  döntenek  élete  felett.  

—  Ez  a  sorshúzás  úgy  történik,  hogy  az  el-
ítéltet  elővezetik,  a  bíró,  az  ügyész  és  a  többi  
hivatalos  személyek  jelenlétében  kinyitnak  egy  
fekete  dobozt,  amelyben  két  cédula  van.  Az  
egyikre  »Élet«,  a  másikra  »Halál«  van  írva.  

—  Az  elítélt  húzhat  egy  ilyen  cédulát  és  ha  az  
»Elet«-et  húzza,  akkor  büntetését  átváltoztatják  
életfogytiglani  fegyházra,  ha  pedig  a  a Halál«-t 
húzza,  akkor  mindjárt  kivégzik.  

—  Jimmy  szerencsés  fickó  volt  és  az  »Élet«-et  
húzta  és  nyomban  meg  is  kezdte  vidáman  élet  
fogytiglani  büntetésének  kitöltését.  

— Tíz  év  múlva  a  kormányzó  valami  örven-
detes  esemény  miatt,  amihez  Jimmynek  nem  volt  
semmi  köze,  közkegyelmet  hirdetett  és  így  
Jimmy  szabadlábra  került.  Ekkoriban  alig  volt  
harminc  esztendős,  erős,  egészséges  fiatalember  
volt  és  előtte  állt  az  élet,  ahogy  a  laikusok  el-
képzelik. 

—  Jimmy  boldog  volt  és  szabad,  mint  a  kis-
madár,  de  a  tízévi  fegyház  nem  tudta  megtörni  
pajkosságát.  Az  volt  a  rögeszméje,  hogy  az  első  
gyilkosságnál  különös  pechje  volt,  de  másodszor  
ez  nem  ismétlődhetik.  Még  arra  is  vigyázott,  
hogy  ezúttal  nem  vegyeskereskedésbe,  hanem  
ékszerüzletbe  tört  be,  de  itt  meg  az  éjjeliőrt  
lőtte  agyon,  úgyhogy  megint  csak  gyilkosság  
gyanújába  keveredett  szegeny.  
' —  Megint  csak  én  lettem  az  ügyvédje  és  véd-

'  *  "  '~e  lehetett,  de  hiába  
z  esküdteknek,  hogy  
immi  haszna  sem  volt  
gból,  mert  másnap  el-

zsakmánnyal  együtt,  
t  az  ember  ezeknek  a  
egyilakó  esküdteknek  

is  ügyeltek,  meg  a  
gyilKossagot  is  fel  

ittáK  neki,  amiért  be-
sületesen  leüldógélte  
a  büntetést  és  megint  
csak  halálra  ítélték  
és  éreztem  előre,  
hogy  itt  már  a  sor-
solás  sem segít,  Jim-
myt  be  fogják  vin-
ni  a  gázszobába,  
ahonnan  már  csak  
holtan  távozhat,  ha  
ugyan  ezt  távozás-

nak  lehet  nevezni.  
—  De  Jimmy  sze-

rencsés  fickó  volt  és  
megint  »Élet«-et  hú-
:ott.  Vidáman  kezdte  
legint  kitölteni  bün-
;ését,  még  nevetett  is  
zá,  mert  ilyen  fiú  
ez  a  Jimmy,  minden  
ínak  tudott  örülni,  
t  elszomorított  volna.  

cï  múlva  megint  tör-
tént  valami  örvendetes  az  állam-

ban  és  a  kormányzó  megint  köz-
kegyelmet  adott.  Jimmy  . most  már  

negyven  éves  volt,  benőtt  a  fejelágya.  
—  De  az  a  pajkos, vére  csak  kergette,  úgyhogy  

hamarosan  megint  gyilkosságba  keveredett  és  
en  megtudtam,  htogy  a  bíróság  most  végozni  akar  
egyszersmindenkorra  ezzel  a  Jitmomy-dologgal  
Elhatározták,  hogy  a  fekete  dobozban  lévő  mind-
két  cédulára  »Halál«-t  fognak  írni,  aztán  dönt-
sön  a  sors,  húzza  Jimmy  azt,  amelyiket  akarja  

—  Szomorú  voltam  mint  védő,  de  nem  lehetett  
tenni  semmit,  azt  hittem,  legokosabb,  ha  elő-
készítem  Jimmy t  a  legrosszabbra  és  megmond-
tam  neki,  mi  vár  rá.  
. ,—  «  résztvettem  az  aktuson,  bár  nem  sok  
jót  vartam.  De  Jimumy  bíztatott:  —  Sohse  féltsen  
engem,  ügyvéd  úr!  Van  nekem  elég  eszem  

—  Hat  felvonultak  a  bírák,  meg  az  ügyészúr  
és  felmutattak  Jimmy  előtt,  a  törvény  értelmé-
ben  a  híres  fekete  dobozt.  

—  Jimmy  belenyúlt,  kihúzott  egy  kis  cédulát  
es  egy  hartelen  es  vártlan  mozdulattal  lenyelte.  

—  Az  elszörnyed és  moraja  zúgott  végig  a  kis  
tareasagon.  Jimmy  volt  az  első,  aki  a  helvzet  
magaslatára  emelkedett:  

—  Bocsánatot  kérek,  de  hát  lenyeltem  a  cédulát.  
Am  seimmi  baj,  hiszen  ott  van  a  inásik  cédula  a  
dobozban,  csak  meg  kell  nézni,  a izem  mi  лап  és  
anmalk  az  ellenkezője  lehetett  azon,  amit  lenyeltem.  

—  A  bíró  bólintott,  megnézték  a  másik  papírt,  
amin  »Halál«  volt,  mint  én  ezt  előre  láttam.  

— Jimmy  megint  életet  kapott,  mosolygott.  
—  Hát  ilyen  szeles  volt  a  Jimmy,  még  most  is  

ül,  ha  meg  nem  halt,  mert  hiába  viseli  jól  ma-
gát  az  ember  a  fegyházban,  arra  mégse-n  lehet  
bazírozni,  hogy  mánden  tíz  évben  történi/k  va-
lami  kellemes  az  államban  vagy  a  kormányzó  
családjában. 

Magyarországon  gyártja  és forgalomba  hozza  

K A N I T Z  I V Á N  É S  T Á R S A  
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Néha ilyen az élet 

N O V E L L A  *  ÍRTA:  KIRÁLYHEGYI  PÁL  

têcfeu 

t a * *  U s z á u e U  cota...  

Ö N  M É G S E M  kockáztathatja  meg,  
hogy  rosszul  festett  hajjal  járjon.  

A  CARNEOL  hajfesték  tökéletesen  
természetes  hajszínt  ad  és  így  nem  

kelti  a festett  haj  benyomását.  

Ha CARNEOL-lal festi a haját,  figyelje  
meg  a  festék  hatását  a  haj  minősé-
gére. Tapasztalni fogja  már egy festés 
után  is,  hogy  a  haj  nem  törik,  sely-
mesen lágy  lesz,  megtartja  rugalmas-
ságót  és még a leromlott  haj  is vissza-

nyeri  életképességét.  

Erről  úgy  győződik  meg  a  legköny-
nyebben,  hogyha  a  festés  előtt  egy  
kis  tincset  kivág  a  hajából  és  elteszi  
összehasonlításra  a  festések  utánra.  



Karrikatura 
interjú 

A  3  V A S Z A R Y V A L  
(SZIGETHY  ISTVÁN  RAJZAI)  

Copyright  by  Film-Szinház  irodalom  

Janiról 
MI  A  VÉLEMÉNYE  PIRINEK:  

Gabiről önmagáról? 

MI  A  VÉLEMÉNYE  GABINAK:  
Piriről  Janiról  önmagáról?  

PARIPA  TARKA-BARKA  
beszátoou  a  pesti  meynyitá  napoktól  

MI  A  VÉLEMÉNYE  JANINAK:  
Piriről  Gabiról  önmagáról?  

A  Káposztásmegyeri  díj  és  a  
Háromévesek  nagy  handicapje  
a  soron következő két  lóverseny.  

Szombaton  ünnepélyes  külső-
ségek  között  vette  kezdetét  a  
»legális«  galopp-évad.  A  meg-
nyitó  napon  élén  a  Kormányzó  
úrral,  társadalmi  életünk  színe-
java  megjelent.  

* 
—  Ez  az  év  is  jól  kezdődik  —  

mondogatták  a  sportsmranefk  а  
Pestmegyei  handicap  után.  Az  
esztendő  első  komolyabb  előre-
fogadásos  versenyében  totali-
zatőr  10:272.  A  nagy  mezőnyben  
sok  ló  nem  futott  zavartalan  
versenyt  s  így  a  helyezések  ki-
alakulásánál  a  szerencse  is  
nagy  szerepet  játszett.  Excuse  
különben  is  sok  van,  Farandole,  
Bajnok  és  Parittya  a  startnál  
karamboláztak.  Aldershotnak  
mély  volt  a  pálya  stb  De  
erne  sajnos  a  totónál  nem  fizet-
nek. 

* 
Meglepetésekben  különben  

egyik  napon  sem  volt  hiány.  
Bimbói  H.  A  tempo,  Vaklárma  
és  Csillogó,  ha  nem  is  licitáltak  
á  Nótárius  kvótájára,  mind-

annyian  három  számjegyű  osz-
talékot  fizettek.  A  szapora  out-
sider-járás  közben  azonban  
akadt  egy  olyan  »meglepetés«  
is,  amely  olyan  lelkes  ovációt  
keltett,  mint  egyetlen  favorit  
győzelem  sem  a  két  napon.  Ez  
pedig Daru  győzelme  volt, amely 
a  Lovaregylet  népszerű  elnöké-
nek,  Erdődy  Rudolf  grófnak  
nobilis  színeit  vitte  sikerre.  

* 

A  Káposztásmegyeri  díj  a  
szombati  főverseny,  amelyben  
néhány  jó  klassz isú  hároméves  
találkozik  Parittyával  és  eset-
leg  Aldershottal.  A  hároméve-
sek  közül  a  látottak  szerint  
True  Wonder  jó  esély,  de  na-
gyon  jó  futást  lehet  várni  Pa-
rittyátóil  is.  

A  Háromévesek  nagy  handi-
capjébcn  vasárnap  ugyancsak  
olyan  óriás  mezőny  várható  
starthoz,  mint  volt  a  Pestme-
gyeiben.  A  Jeszenszky-istálló  há-
roméveseinek (Bajvívó. Lady  Sim-
son)  jó  szereplése  után  Várnagy  
és  Pitykó  esélye  került előtérbe. 
Jó  versenyt  futott  a  lefolyt  két  
napon  Eaton  Boy  és  Cagliari,  
Megyeren  pedig  nagyon  jól  tar-

totta  magát  a  most  verhetetlen  
Csáklyás  mellett  Hiába.  Nyerő  
leginkább  a  Jeszeuszky-istálló  
jelöltje  lehet.  

Jó  esélyű  ló  a  rekord  neve-
zésű  versenyekben  kevés  akad.  
Szombaton  a  Nyeretlenek  ver-
senyében  Baringó  látszik  jó  do-
lognak,  vasárnap  a  Welter  
handieapben  pedig  a  Pestme-
gyei  egyijt  favoritjának  Baj-
noknak  kellene  nyernie.  

Karádi  Lajos  

Ordódy  Béláné,  Ordódy  Béla,  
báró  Podmaniezky  Attiláné,  
Horthy  Istvánné  és  Andrássy  
Ilona  grófnő  a  megnyHónapon  

A  Pestmegyei  handicap  finise.  
Nótárius  a  célban  fejhosszal  
veri  Corsót.  Harmadiknak  a  
fényképezőgép  szemszögéből  Pa-

rittya  látszik  
(Falus felv.)  

Zörffö  iïîïï&îï  fogalom  Sittú.  

A  kormányzó  ár  és  hitvese  távoznak  a  versenytérről  



Kint járt unk  a  Városligetben,  az  épülő  
B.  N.  V.  területén.  Már  első  szempillantásra  
megállapítható,  hogy  ая  idei  Vásár  miniden  
eddigit  felülmúl  monumentalitásban.  Óriási  
csarnokok,  grandiózus  épüOeték  nőnek  ki  
szinte  pillanatok  alatt  a  földből.  Még  né-
hány  »utolsó  simítás«  és  teljesein  készen  
vár ja  aas  ideá  Vásár-város  az  ünnepélyes  
megnyitásra  özönlő  nagyközönséget.  

BOZZAY  MARGIT  POSTÁJA  
Bozzay  Margit,  я  kitűnő  írónő  ebben  a  

rovatban  minden  hozzá  Intézett  levélre  
válaszol,  tanáccsal,  útmutatással,  ha  kell,  
vigasszal,  megnyugtatással  szolgál  olva-
sóinknak,  akik  problémáikkal,  kételyeikkel  
hozzáfordulnak. 

* 
Válaszúton.  Harminchárom  évi  házasság  

után  az  ura  beleszeretett  egy  asszonyba  és  
nagyon  rosszul  bánik  magával,  sőt  el  is  
akarja  küldeni.  Mit  csináljon?  

Felelet:  Ugy-e,  maga  az  írásaimból,  én  
pedig  magát  a  leveleiből  vagy  tíz  éve  is-
merem.  Tudom,  hogy  pár  esztendő  előtt  ve-
szítette  el  az  egyetlen  lányát,  hiszen  hóna-
pokon  keresztül  vigasztaltam  akkor.  Azt  
kibírta.  Idegösszeomlás  nélkül  és  most  azt  
ír ja,  hogy  az  ura  viselkedését  nem  bírja  
ki.  Nem  igaz,  hogy  nem  bírja  ki.  Túl  az  
ötvenen,  kellő  bölcsességgel  ennél  sokkal  
nagyobb  dolgokat  is  kibír  az  ember,  külö-
nösen  ha  meggondolja,  hogy  nem  is  olyan  
soká  kell  kibírnia,  hiszen  az  a  vén  gyerek  
szintén  nem  mai  legény  már  és  ebben  az  
utolsó  fellángolásban  csak  a  vissza  soha  

nem  térő  fiatalságot  szeretné  mégegyszer  
kicsit  hazudni  önmagának.  Tér jen  hát  napi-
rendre  a  dolog  felett  és  ne  mérgesítse  el  
az  otthona  levegőjét,  örülök,  hogy  olyan  
hosszú  idő  után  újra  hallottam  magáról.  
Szeretettel  köszöntöm.  

Tavaszi  hangok.  Komoly,  elmélyedő  ter-
mészetű  21  éves  leány.  Sokat  van  egyedül,  
édesanyja  kenyérkereső.  Szeretne  egy-két  
ismerőst,  fiút,  leányt,  akikkel  összejöhetne.  

Felelet:  Édesanyja  állása  olyan,  hogy  
egész  bizonyosan  van  a  környezetében  né-
hány  f iú  és  lány,  akik  magának  megfelelők  
lennének.  Beszélje  meg  édesanyjával  a  dol-
got  és  néhányszor  menjen  be  érte  az  iro-
dába.  Ott  találkozhat  azokkal,  akiket  ő  ki-
választ  magának,  s  akik  között  bizonyo-
san  lesz  jó  barátnak  meg  barátnőnek  való.  
Nincs  igaza  abban,  hogy  nem  érdemes  ta-
nulnia,  mçrt  úgy  sem  tud  majd  elhelyez-
kedni.  Tanulni  mindig  magának  tanul  az  
ember  és  soha  sem  tudhatja,  minek  mikor  
veszi  hasznát.  Okvetlen  tanuljon  valamit.  

K .  Irén.  Kérdéseivel  forduljon  Balogh  
Béla  filmiskolájához.  XI . ,  Ulászló-u.  72.  

B.  Erzsi.  Sajnos,  ilyen  címekkel  nem  ren-
delkezem. 





TAVASZI  BLÚZOK...  
1. Fehér  selyemblúz,  berakott  elejével,  

háromszögalakú  tűzésdísszel.  

2. Cinóbersárga  shantungblúz,  maga-
san  záródó  kétsoros  gombolással.  

3. Fehér-fekete  (vagy  egyéb  színössze-
állítású)  csíkos  selyemblúz,  a  csípőt  
fedő  passzérész  gombolódik.  

4. Fehér  muszlin-  vagy  batisztblúz,  
csipke vagy  saját  anyagából  készült  
keskeny  fodordísszel.  Két  oldalán  
szegőzés. 

i 
5. Sötét  vagy  világos  shantungblúz,  

gombolás  nélkül,  derekán  befűzött  
övvel  húzott  Mintás  nyakkendő  se-
lyemből  is  megcsináltatható.  

(Molnár  Éva  rajzai)  

S z é p ,  m i n t s  
\  a t a r a s z !  

Ön is lehel olyan fiaialos 
és üde,  mini a  tavaszi  Ez  
egyáltalán nem függ élet-
korától,  hanem  csupán  
bőrének ápolásától. Kezdje 
el tehát még ma a Nivea-
val  való  b ő r á p o l á s t .  
Nivea  egészségessé  teszi  
bőréi  és  csak  az  egész-
séges  bőr  l ehe t  szép.  
Nivea-val  ápolt  és  meg-
erősödött  bőr  jobban  el-
viseli  a  tavaszi  időjárás  
viszontcrcr.qAcfm't 



Divatba  jön  a  bicikli  és  vele  
együtt  természetesen  a  bicikli-
ruha.  A  biciklizésnek  külön  di-
vatja  van.  Nem  ülhetünk  bi-
ciklire  plisszirozott  vagy  fodros  
szoknyácskában  és  az  imprimé-
toalett  sem  váló  a  biciklihez.  A  
legjobb  bicikli-ruha  a  
nadrágszoknya,  a  h о s z-
s zú  vagy  rövid  nadrág.  
Bemutatunk  négy  bicikli-toalet-
tet.  I.  Nadrág szoknyás  könnyű  
szövet  vagy  vászonkosztüm.  II.  
Bicikli-nadrág,  elől-hátul  zipp-
zárral  egy  pillanat  alatt  szok-
nyára  alakítható  át.  III.  Szürke  
vagy  kék  hosszú  nadrág  pullo-
verr.sl.  IV.  Sottis  rövid  nadrág  
ingblúzzal,  bőrövvel.  Bicikli-ru-
hához  turbánt  vagy  fejkendőt  és  
lapossarkú  cipőt  viseljünk.  A  bi-
ciklizés  valószínűleg  újra  di-
vatba  hozza  a  vállra  akasztott  
táskát,  sőt  a  vállra  akasztható  
strand-táskát  is.  

* 
Az  új  körCmlakk-divatszínek:  

korall  (drapp,  szürke,  fehér  és  
tompa  pasztelszínű  ruhákhoz.)  
Boros  t y á n-v  ö r ö s  (élénk  ró-

zsaszínbe  hajló  vörös,  kék  és  pi-
ros  ruhához).  Humár-szin  
(tompa  vörös,  fekete,  barna,  zöld  
és  tengerészkék  ruhához).  

4c 
Divatos  a  galambszürke  asztal-

nemű,  rózsaszín,  piros  vagy  drapp  
szegéllyel. 

4c 
Ápoltassa  rendszeresen  arcát  

Gévánál.  Kitűnő  készítmények.  
IV.,  Irányi-utca  21.  sz.  Telefon:  
384—235. 

* 
Tükördarabkákból  készült  pa-

yettszerű  dísszel  tervezett  egy  
klasziktis  görögszabású  nyári  es-
télyiruhát  az  egyik  amerikai  di-
vattervező.  Tükör-üveg  szandál  
való  hozzá.  

4c 
Megint  nagy  divat  a  zsabo.  Ba-

tisztból,  csipkéből,  tüllből.  

* 
A  legdivatosabb  színösszeállí-

Edit  26.  Két  estélyiruha-raj  
aot  adunk,  mind  a  kettő  má  
nyári  estélyi. Az  1. rajz  rózsa  
színű,  fehérpettyes  svájci  ba-

tiszt estélyiruha, ró-
zsaszín  taft  alsóval.  
Szoknyája  húzott,  a  
derék  feszes,  a  de-
koltázst  széles  hú-
zott  fodor  (riiss).  
díszíti.  Ehhez  a  ru-
hához  a  haját  loknisra  fésülje  
és  rózsaszín  szekfűt  tűzzön  
bele.  A  2.  rajz  imprimé  estélyi  

U d e ,  bársonyos  

wícoí  vmáz&ci  a  

$c£de& Mavgit-viéme 
SZEBB ARC -SZEBB ALAK-SZEBB  J Ö V Ő  

LORÁND  KOZMETIKA  
Mussolini-tér  3.  Mindenkit  megszépít  

DIVAT  TARKA-BARKA  
tás  а  к é k-f  .3 h é r-p  i г  о s.  Például  piros-
szoknya,  kék-fehéres  ikos  pulloverrel.  Sötét-
kék  szoknya,  piros  kabátka,  kék-fehgrcsi-
kós  blúz.  Sötétkék  kosztüm  fehér  blúzzal,  
a  kabátka  röverje  és  bélése  piros.  Kék  
ruha,  fehér  kosztümkabáttal,  a  -överen  
piros  szekfű.  Kék-fehérpettyes  blúz,  tenge-
részkék  szoknya,  piros  kalap,  cipő  és  
kesztyű.  Kék-fehércsikos  ruha,  piros  bole-
róval. 

4c 

A  sötét  és  egyszínű  ruhákhoz  a  kert  szí-
neiben  pompázó  tartozékok  divatosak  Fe-
kete  vagy  sötétkék  ruhá-
hoz  a  salátazöld  kesztyű  és  
nárcisz-fehér  zsahó,  beige  
kompiéhoz  tulipánpiros  
vagy  borsózöld  tartozékok.  
Tengerészkék  ruhához  ibo-
lyaszínű  kesztyű  és  kalap.  
Fekete  ruhához  sárgarépa-
színű  bolero.  Sok  a  virág-
dísz  is.  A  virágoknak  az  
idén  új  helyet  kerestek  a di-
vattervezője.  Egy  kis  ameri-
kai  tavaszi  kalapon  a  virág-
dísz  kétoldalt,  a  fül  mö-
gött  van.  (Ugy,  mint  má-
jus  elsején  a  lovacskák-
nak.)  Virágot  tüzünk  ez-
idén  a  táskákra  és  kesz-
tyűre  is.  

* 
Szürke  kosztümhöz  visel-

jünk  fehér  pvkéb.úza,  fehér  
pikésapkát  és  a  kabát  haj-
tókáján  fehér  tulipánt  vagy  
oirosmintás  nyakkendő  se-
lyemblúzt  és  piros  kala-
pot.  Szép  a  szürke  kosz-
tümhöz  a  lerakatta  szí-
nű  cipő,  táska,  és  kesztyű  

toalett,  gloknis  szoknyával,  nyakba  
pántos  derékkal,  a pánt  hátul  keresztbe  
megy,  a derékon  újra  előrejön  és  meg-
kötődik.  A  ruhához  az  imprimében  do-
mináló  színből  egyszínű  bolerót  csinál-
tasson,  esetleg  angorából.  A  színes  
ungórabolerót  egész  nyáron  
iiás ruhákhoz  is  viselheti,  
n  inkább  a  batiszt  ruhát  

• Jjjanlom,  mert  sokkal  fiata-
losabb.  Pécsi  sörös.  A  pety-
tyes  anyagból  a  3. számú 
modelt  csináltassa:  angolos  
derék,  levasalhatatlan  be-
rakások,  a  gallér  és  a  man-
zsetta  fehérrel  tűzve. A  bor-

es  a  barna-fehér  csikós  vagy  pety-
lyesblúz. 

* 
Anna  főhercegnő  védnöksége  

alatt  29-én  délután  teadélután  
lesz  a  Gellértben  a  »Lisieuxi  kis  
Szent  Teréz  menza«  javára.  A  tea  
keretében  a  P  r en  ni  n g er  sza-
lon  divatrevűt  rendez.  

4c 

Minden  évszakban,  minden  al-
kalomra.  minden  ruhájához  női-
kalapot  Friedmann-nát  vásárol-
jon.  VI.,  Király-u.  10.  (Fiók  nin-
csen.) 

* 
Készülnek  a szalonokban  a  nyári  

imprimé  toalettek.  Az  új  mo-
del  e к e t  gyakran  kombi-
nálják  hímzéssel.  A  tüll  
beáhitásos  imprimé  estélyi  ru-
hákra  kihímezik  az  imprimé  min-
táját.  A  nappali  imprimé  ruhák  
nyakát,  zsebeit  és  manzsettájál  
sokszor  díszítik  úgy,  hogy  az  
imprimé  kivágott  mintáját  hím-
zéssel  dolgozzák  rá.  

* 
M  ezey  Mária  új  filmjét  e  

héten  kezdik  forgatni.  Az  új  
filmhez  M ezey  toalett-
jei  Ris  et  t e-n él  készül-
nek.  Láttuk  a  készülő  remek  ru-
hákat:  muszlinzöld  pongyolát,  ég-
színkék  veloursifon  pongyolát  
barna  veloursifon  díszítéssel,  ba-
rackszinű  tüll  fogadóruhát,  fekete  
szatén  alsóruhával,  görögös  fe-
hér  romain  estélyiruhát,  plisszi-
rozott  muszlin  estélyiruhát,  resil  
tüll  derékkal,  fekete  taft  estélyi-
ruhát,  korall  és  zöld  muszlin  csa-
vart  derékkal.  Tündéri  virágos  
vászon  strand  ensemblét  is  készí-
tett  Risette  Mezeynek.  (Kigyú-
utca  IS.)  

4c 
Amerikai  divathóbort  :  térd-

alatti  harisnyakötő  a  blúz  anya-
gából.  Ezt  biztosan  nem  fogjuk  
hordani.  Jmbárt...  

4c 
Turbán-ujdonság:  kötött  színes  

csikós  pánt,  amit  saját  magunk  
kötünk  meg  a  homlok  fölött  tur-
bánszerűen.  F.  B.  Pólya  Go éti 

rajzai 

dó  anyagból  franciás  ruha  le-
gyen,  í.  rajz.  A  szoknya  ke-
véssé  gloknis,  szoros  derék-
rész,  háromnegyedes  ujj,  sötét-
kék  vagy  markazit  virágot  

tűzzön rá. I l i . A  két  
régi  ruhából  az  5.  
rajz  szerinti  ruhát  
csináltassa:  kockás  
anyagból  készül  a  

ruha  háta,  röverje  és  zsebdí-
szítése.  A  sima  tengerészkék  
anyagból  készüljön  a  ruha  
eleje,  hozzá  pedig  a  meglevő  
piros  anyagból  rövid  kabátkát  
lehet  csináltatni.  

A nöh írigulik, a férfiak csodálják, fia bandáját, ezosf- és kékrákájáf 
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SZERETNI  KEVESEN  TUDNAK  
R E G É N Y 

AZ  ELŐZŐ  FOLYTATÁSOK  TARTALMA:  
Barlay  Judit  és  dr.  Jávor  sze-

retik  egymást,  mégis  a  gazdag  
Szegő  Iluci  lesz  a  fiú  felesége,  
a  fiúnak  ugyanis  gazdagon  kell  
nősülnie,  hogy  önállósítsa  ma-
gát.  Judit  félmillió  dollárt  örö-
köl.  Jávor  összevész  apósával,  
mert  nem  kapja  meg  az  igért  
hozományt,  pedig  alkalom  lenne  
az  önállósításra.  Jávor  csaláson  
éri  a  feleségét,  mire  otthagyja  
öt.  Juditot  megkéri  Bergen  bá-
ró.  Iluci  apja  mentené  a  lányát  
Jávornál,  Jávor  azonban  kiuta-
sítja  öt.  

(Huszonnegyedik  folytatás.)  
Jávor  kinyitotta  a  könyvet  és  elsá-

padt.  A  könyv  benső  címlapján  azon-
nal  megtalálta  a  tintával  írt  ajánlást:  
Juditnak,  sok  szeretettel  Jávor  László-
tól..,  Az  elmúlt  évben  ajándékozta  
Juditnak  nevenapjára.  Az  érzések  vi-
hara  rohanta  meg.  Ki  ez  a  Bergen  
bárói  Miféle  kapcsolatban  állhat  Ju;  
dittal?  Az  imént  célzásokat  tett  női  
ügyekről,  letörésekről...  Judittal  vol-
nának  ezek  összefüggésben?  

Igyekezett  erőt  venni  magán,  de  
nem  sikerült.  Érezte,  hogy  sürgősen  
vissza kell  vonulnia,  ha  nem akarja el-
árulni  magát.  A  kömyvet  visszatette  az  
asztalra  és  felállt.  

—  BocsássiOta  meg  báró  úr,  nagyon  
fáradtnak  érzem  magam.  Azt  hiszem,  
mégis  az  lesz  a  legjobb,  ha  lefekszem.  
Jóéjszakát  és  a  viszontlátásra!  

Elköszöntek.  A  báró  alig  várta,  
hogy  Jávor  eltűnjön  szobájában.  
Sietve  a  könyv  után  nyúlt.  Éles  pil-
lantását  nem  kerülte  el,  hogyan  tor-
zult  el  Jávor  arca,  mikor  a  könyvet  
kinyitotta.  Tudta,  hogy  valami  meg-
lepetés  vár  rá.  És  valóban,  alig  pil-
lantott  a  felnyitott  könyvbe,  meglátta  
az  ajánlást.  Egyszerre  megértett  min-
dent,  megvilágosodott  előtte  a  nagy  
titok.  Hiszen  ez  a  fiatalember  Jávor  
doktornak  mutatkozott  be.  Nem  kétsé-
ges,  hogy  ő  adta  a  könyvet  Juditnak.  
De  ilyen  könyvet  csak  olyan  nőnek  
szokás  ajándékozni, aki  iránt  az ember 
fokozott  vonzalommal  viseltetik.  Ber-
gen  báró e  pilanatban  minden  idegszá-
lával  érezte,  hölgy  Jávor  doktor  az  a  
férfi,  akibe  Judit  halálosan  szerelmes  
volt  és  aki  iniatt  most  az  egész  férfi-
nemen  bosszút  akar  állni!  

Bergen  majdnem  nevetett  örömében.  
Most  már  ő  is  bement  a  szobájába le-
feküdni.  Ez  az  éjszaka  váratlan  örö-
met  hozott  számára.  

Anyus  és  Belényesi  Sándor  méltósá-
gos  úr  csakugyan  a  legnagyobb  titok-
ban  tartották  meg  esküvőjüket.  Anyu  
az esküvő  előtti  napokban  szinte  órán-
ként  megkérdezte  Juditot  ..  de  mondd 
meg  igazán,  esküdj  meg,  csakugyan  
nem  haragszol  rám,  nem  tartod  nevet-
ségesnek,  hogy  férjhezmegyek?  

—  De  anyuskám,  ezerszer  mondtam  
már,  boldog  vagyok!  

— Istenem,  csak  te  is  rá  tudnád  már  
magadat  szánni.  Ez  az  egyetlen  kese-
rűségem! 

—  Kár  izgatnod  magad,  anyns.  Hi-
szen  én  nagyon  jól  érzem  magam.  És  
talán  nincs  is  kizárva,  hogy  a  közel-
jövőben  nagy  hírrel  foglak  meg-
lepni ... 

—  Igazán?  Jaj,  drágám!  Van  vala-
kid?  Miért  titkolódzol  az  anyád  előtt?  

— Anyukám,  tudod, hogy  milyen  kü-
lönc vagyok. Hidd el, még magam sem 
tudok  semmi  bizonyosat...  Csak  is-
métlem:  kár  miattam  nyugtalankod-
nod! 

Az  esküvőnek  Ferenc,  a  komornyik  
örült  a  legjobban.  Végre  méltóságos  
asszonynak  nevezhette  úrnőjét.  A  de-
rék  embert  valósággal  kétségbeejtette,  
hogy  a  vendégek  előtt  csak  nagyságos-
nak  címezhette asszonyát. Most  azután  
kedvére  kitombolhatta  magát,  szinte  
kivirult  a  gyönyörűségtől,  hogy  a  va-
gyonhoz  illő  titulussal  illethette  a  há-
ziakat.  Ferenc  saját  megrendült  mél-
tóságát  vélte  ezzel  kiköszörülni.  

öméltóságáék  néhány  hétre  Párizsba  
utaztak.  Judit  íaiaga  maradt  a  hatal-
mas  villáiban.  

Ez  azonban  nem  jelentett  sem  csen-
det  sem  nyugalmat.  A  telefon  állan-
dóan  csengetett,  meghívások  tömege,  
zsúrok,  ötórai  teák,  estélyek,  síkirán-
dulások  a  Mátrába,  gálaestélyek  a  
színházakban... 

Judit  mindebben  résztvett.  Fejest  
ugrott  a  színes  és  zajos  forgatagba,  
nem  akart  gondolkozni,  élvezte  a  flör-
tölést,  tűrte,  hogy  táncosai  szemtelen  
bizalmaskodással  szorítsák  magukhoz  
táncközben... 

És  közben  észrevette,  hogy  ismét  fe-
neketlenül  gyűlölik.  A  nők kivétel  nél-
kül  meg  tudták  volna  egy  kanál  víz-
ben  fojtani.  Érdy  Pálma,  egy  fiatal  
társaságbeli  lány  nyiltan  szemébe  is  
mondta: 

—  Nagyon  tévedsz,  ha  azt  hiszed,  
hogy  csak  a  fiúknak  kellemetlen-
kedsz,  ha  valamennyit  falhoz  állítod.  
Kérlek,  mind  utánad  szaladnak,  mert  
nálad  szimatolják  a  legtöbb  pénzt.  
Ha  kikötnél  egy  mellett,  akkor  leg-
alább  a  többi  megmaradna  nekünk,  
de  így  mindenkit  elhalászol  csupa  
passzióiból,  anélkül,  hogy  komoly  cé-
lod  lenne.  Ne  csodálkozz  drágám,  ha  
majd  egy  napon  azt  veszed  észre,  
hogy  senki  sem  áll  szóba  veled!  

Judit  visszaemlékezett  Bergen  sza-
vaira:  »magának  társra  van  szük-
sége,  férfira,  aki  állandóan  magához  
szegődik!« 

Ismét  kísértette  a  kérdés:  feleségül  
menjen  Bergenhez?  A  báró  kitartóan  
és  ihüen ott  volt  körülötte.  Már  soha-
sem  beszélt  házasságukról.  És  ez  még  
kínosabb  volt.  Konok  hallgatása,  át-
ható,  gúnyos  pillantása  mögött  ott  ér-
ződött  az  örökös  ajánlkozá3:  itt  va-
gyok,  rendelkezésére  állok!  Ügy  sem  
tud  más  megoldást!  Nem  vagyok  tü-
relmetlen,  várhatok!  

És  Judit  már  százszor  volt  azon  a  
f w n t o n ,  hogy  igent  mondjon.  De  az  
utolsó  pillanatban  mindig  kínzó  két-
ségek  rohanták  meg.  Valami  vissza-
tartotta.  Vagy  inkább  valaki?  Nem  
mert,  nem  akart  ezen  gondolkozni.  

Ekkor  történt  az  a  megrázó  ese-
mény,  amely  hirtelen  új,  döntő  és  
vegzetes  vágányra  terelte  életét.  

* 

Bergen  báró  nem  kötött  szorosabb  
barátságot  Jávorral.  Udvariasan  kö-
szöntötték  egymást,  néhány  közömbös  

szót  váltottak,  ez  volt  minden.  Egy  
napon  korán  reggel  a  báró  a  hallban  
ült.  Tudta,  hogy  Jávor  ebben  az  idő-
ben  indul  hivatalába.  

—  Bocsánat  doktor  út,  —  mondotta  
—  ma  délután  egy  régi,  kedves  bará-
tommal  találkozom,  aki,  mint  hallom,  
bizonyos  gazdasági  gyárat  akar  fel-
állítani  birtokán  és  mielőtt  elhatá-
rozná  magát,  vegyi  elemzést  óhajt  vé-
geztetni  a  földjén  és  termékein ... 
Önre  gondoltam.  Nem  volna  szíves  
vállalni?  A  barátom  bizonyára  'bőven  
honorálná... 

—  Kérem...  nagyon  kedves...  ter-
mészetesen  szívesen  vállalok  ilyen-
fajta  megbízatást.  

;—  Akkor  kérem,  jelenjen  meg  ma  
délután  hét  óra  tájban  a  Hungária  
szálloda  halljában!  

Jávor  meghajolt.  
—  Köszönöm!  A  viszontlátásra!  
Elment  és  nem  vette  észre,  milyen  

félelmetes  arccal  néz  utána  Bergen.  
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Budapest, IV., Petőfi Sándor-utca  17. sz. 
Főposta  mellett.  Telefon:  188-013  

Kapható  gyógyszertá-
rakban,  drogériákban,  
cukorúzletekben  és  

cukrászdákban. 

Fölerakat : PULJER  J.  
Budapest,  VII.,  Dam-
lanich-utca  42.  szám.  
T e l e l ő n :  420-239  
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színművész  szónokiskolája.  

XI.,  Verpeléti  út  14.  Telefon :  456-900  
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HOFFMANN  FERENCNÉL  
Budapest, 
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C A L D E R O N I  ós  T A R S A  
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W i m 

i  apm  
1 я г и 

Р Л Ь т  l r V 7 C o f l i t o g r a f i a ,  plakát  I U I  II i I JUZ - jC I  és címke gyártás 
Budapest, VII-,  Damjanich-utca  36.  • Telefon :  421-330  

Néhány  perccel  utóbb  a  báró  gon-
dosan  szobájába  zárkózott),  elővette  
fecskendőjét  és  nagy  adag  morfiumot  
fecskendezett  be  magának.  Most  ku  
lönösen  szüksége  volt  a  jótékony  
méregre. Elete  legvakmerőbb kísér-
lete  előtt  állt.  

Bergen  délután  félhétkor  érke-
zett Judittal  a dunaparti  szállo-
dába  teára.  Mint  mindig,  most  
is  óriási  feltűnést  keltettek.  
Juditot  mindenki  azonnal  fel-
ismerte.  Ir igy  és  gyűlölködő  
pillantások  szálltak  feléje.  Ber-
gen  titokban  többször  karkötő-
órájára  nézett.  A  mutató  vesze-  ^  
delmesen  közeledett  a  hetes  felé.  

—  Kedvesem,  —  mondotta  Bergen  
— remélem,  nem  haragszik,  egy  régi  
barátom  látogatását  várom,  akit  eg.  
fiatal  vegyésszel  ismertetek  meg,  aki  
nek  munkát  akar  adni.  Annak  az  ér-
kezését  várom...  Ó,  a  vegyész  itt  is  
van  már!  Megengedi,  hogy  bemu-
tassam:  Jávor  László  doktor  úr . . .  

Judit  szívéből  kiszökött  a  vér.  Már  
ilyen  találkozásokat  túl  lehet  élni,  
hogy  meg  tud  nyílni  a  száj  és  szava-
kat  tud  dadogni.  

—  Jó  napot!  
Két  ijesztően  halvány  arc  mered  

egymásra,  szinte  hallani  lehet  a  szí-
vek  vad  dobogását.  

Bergen  görcsösen  figyelte  a  két  em-
ber  szörnyű  kínlódását.  Tudta,  hogy  
ez  a  pillanat,  amelyben  minden  eldől.  
De  meg  kellett  játszania  ezt  az  őrült  
tétet.  Es  * még  ez  sem  volt  elég.  Még  
tovább  kellett  feszítenie  a  húrt.  

—  Bocsánat,  —  mondotta  —  egy  pil-
lanatra  körülnézek.  Ügylátszik  a  ba-
rátom  eltévedt  itt  valahol  és  rossz  he-
lyen  keres  bennünket  —  és  magára  
hagyta  a  két  megkövült  embert.  Fé-
lelmes,  de  egyben  nevetséges  volt,  
ahogyan  néztek  egymásra,  lélektele-
nül  keresve  a  megfelelő  hangot,  moz-
dulatot.  ,  i I  I  !  íiI  

—  Bocsásson  meg,  —  hebegte  szinte  
dideregve  a  lázas  izgalomtól  Jávor  —  
esküszöm,  el  kell  hinnie,  fogalmam  
sem  volt,  hogy  találkozom  Magával,  
de  ha  már  így  történt,  talán  jobb  is,  
ezerszer  képzeltem  el  ezt  a  pillanatot  
reménytelenül  és  méigis  halálos  vá-
gyakozással.  Tudom,  semmit  sem  re-
mélhetek.  de  meg  akarom  mondani  
így  szemtől-szembe  és  nagyon  boldog-
talanul,  hogy  végtelenül  bánóm  os-
tobaságomat . . .  Nagyon  szerencsétlen  
vagyok. . .  Azt  tudja,  hogy  válófélben  
vagyok! 

Most  először  mozdult  meg  a  fehér  
szobor.  Rejtélyes  fény  csillant  szemé-
ben. 

—  Sajnálom  magát,  László  —  mon-
dotta.  —  De  ami  kettőnk  között  tör-
tént,  azt  nem  lehet  néhány  könyörgő  
vagy  magyarázkodó  szóval  elintézni.  
Most  a  maga  életéről  van  szó,  de  ak-
kor,  az  utolsó  találkozásunkkor  én  
vártam  magától  a  megváltást.  És  
maga  hidegen,  fölényesen  tudott  to-
vább  menni.  Mindent  magának  akar-
tam  adni,  amit  asszony  férfinak  csak  
adhat.  Olyan  rettentő  vággyal  nyúj-
tottam  maga  felé  mindazt,  ami  ben-
nem  emberi  érték  volt,  hogy  mikor  
eltűnt,  össze  kellett  törni,  mert  min-
dent  magával  vitt  és  én  soha  többé  
nem  fogok  még  egyezer  az  lenni,  aki  
voltam. 

— Ma  már  tudom,  Judit.. .  de  miért  
ne  lehetne  elfelejteni  a  multat  és  új  
életre  támadni?  

—  Soha!  Érti?  Soha!  Nézze,  még  
'ahhoz  is  van  bátorságom,  hogy  beval-
lom:  Szeretem  magát!. . .  

—  Judit...  

— Hallgasson!  Kar  mindenért.  Ta-
lán  belehalok  abba,  amit  tenni  fogok,  
s  én  mégse  leszek  a  magáé,  örökre  el-
vesztett.  Magában  nincsen  férfiasság  
és  nincsen  szenvedély.  Most  sem  ma-
gától  jött  hozzám,  nem  a  régi  emlé-
kek  hajtották  hozzám,  nem  azért  ál-
lunk  most  így  szemtöl-szemben,  mert  
a  vágyak  hoztak  ide,  hanem  mert  
Iluci  elhagyta,  vagy  csalódott  benne  
és  mert  egy  zseniális  elszánt  ember  
megrendezte  ezt  a  találkozót.  Bergen  
jobb  lélekismerő  volt,  mint  maga.  Ö  
tudta,  hogy  bennem  több  a  büszkeség,  
mint  amennyire  maga  értékeli!  

Jávor  még  zavartabban,  értelmetle-
nül  nézett  Juditra.  

—  Bergen,  ő  rendezte?  MiéH?  Hon-
nan  tudatta,  hogy  egyáltalán  ismerem  
magát? 

— Mit  tudom  én,  hogyan  nyomozta  
ki.  Az  erőmet  akarta  próbára  tenni.  

— Azt  akarja  mondani,  —  reszketett  
felindulásában  Jávor  —  hogy  ez  az  
ember  kísérletezett  velem?  Vigyáz-
zon ... 

E  pillanatban  lépett  hozzájuk  Ber-
gen. 

—  Bocsánat,  doktor  úr!  A  barátom  
ott  ül  az  erkélyen  a  második  asztal-
nál  jobbra.  Kérem,  fáradjon  hozzá,  
én  már  mindenről  informáltam.  

Jávor  lélektelenül,  majdnem  esz-
méletét  veszítve  nézett  szét.  Olyan  
pillantást  vetett  Juditra,  melyben  kö-
nyörgés,  imádat,  segítségvárás,  egy  
élet  minden  rémülete  és  reménykedése  
benne  volt.  

Judit  kezét  nyújtotta.  
—  Isten  vele,  doktor  úr.  Természete-

sen  nem  tartóztatom!  

t ö l t ő t o l l  levêlpapir  

V  Л  V  f  T  T  p a p I p t ( i > « i A « 1 4 i  
Яш  Л  íX  Я  И  M»  V „  Dowottya-utca.  в .  



Jávor  támolyogva  indult  az  er-
kélyre  vezető  lépcső  felé.  Nagyon  be-
tegnek,  letörtnek  látszott.  Judit  le-
hányta  szemét.  Kimondhatatlanul  
szenvedett.  Bergen  némán  ült mellette 
ós  várt.  í gy  ülhet  az  orvos  a  beteg  
mellett,  akinek  beadta  a  végső  próbál-
kozást  jelentő  injekciót  és  most szo-
rongva  lesi:  Elet,  vagy  halál?  

Végtelenbe  elmosódó  percek  múltak  
így.  Akikor  Judit  végre  kinyitotta sze 
mét,  mintha  mély  eszméletlenségből  
ébredt  volna.  

—  Miért  tette  ezt?  —  kérdezte.  A  
hangja  fáradtan  r eb bont. 

—  Maga  várta  ezt a  találkozást!  — 
mondta  Bergen.  —  Ezért  nem  tudott 
dönteni,  megnyugodni.  Ez  volt  a  nagy 
elintézetlen  ügye.  Mondanivalója  volt  
Jávor  számára.  Próbára  akarta  tenni  
erejét,  sikerült-e  valóban  megsemmi-
sítenie  a  multat...  Most  már  ítélhet!  

—  Maga  tudta  ezt . . .  tudta,  hogy  
még  mindig  szeretem...  

—  És azt is,  hogy  sohasem  lesz  a  
felesége! 

—  Én elvesztem,  Bergen . . . Már gon-
dolkozni  sem tudok.  Nyomorult, szá-
nandó  figura  vagyok!  Mentsen  meg  
ettől  az  embertől!  

—  Hát nem érti,  hogy  éppen  erről  
van  szó?  Ezért  koekáztattam  mindent.  
Be  kellett  bizonyítanom,  hogy  szük-
sége  van rám.  Hogy  csak  az én segít-
ségemmel  kerülhet  fe lül . . .  

Egészen  közelliajolt  Judithoz.  A  
szavai  szinte  égették  a lány  arcát.  

—  Nincs  más megoldás,  most  már  
maga  is  láthatja*,  hozzám  kell  jönnie  
feleségül! 

* 
Bergen  báró  és Barlay  Judit  eljegy-

zésének  híre  bombaként  hatott.  Ter-
mészetesen  mindenki  a  vőlegényt  iri-
gyelte  és  neki  gratuláltak  legforrób-
ban.  Házassági  híreknél  az  emberek  
mindig  annak  a  félnek  gratulálnak,  
akinek  kevesebb  a  pénze,  őt  tartják  
szerencsésebbnek,  amiért  sikerült  a  
nagyobb  pénzeszsákba  olvadnia.  

Az  ügy nem volt  egészen  sima  lefo-
lyású.  Vékey  Zénó  alattomos,  kétszínű  
fráternek  nevezte  Bergent  és  tettleg  
inzultálta.  Az  egész  város  lélekzet-
íojtva  leste,  hogy  mi  lesz  a  párbaj  
eredménye.  Titokban  mindenki  azt  kí-
vánta,  hogy  bár lőnék  agyon  a  bárót,  
mégis  csak  elviselhetetlen  és  felhábo-
rító,  hogy  valakinek  ekkora  szeren-
cséje  legyen.  

De  nem történt  semmi  baj.  Bergen  
a  kardpárbajban  harcképtelenné  sebe-
sítette  Vékeyt,  aki dühöngött  és átko-
zódott,  hogy  már a  második  'párbaját  
vívta  Judit  miatt,  anélkül, hogy  a leg-
kisebb  haszna  lett  volna  az lüigyből. 

A  másik  ügy  már  kissé  kínosabb  
volt.  Ferenc  jelentette  Juditnak,  hogy  
egy  dr. Téréi  nevű  úr  szeretne  vele  
beszélni,  dr. Tárnok  kisasszony  meg-
bízásából . . . 

Amikor  Judit  a  szalonba  lépett, leg-
nagyobb  meglepetésére  Juricsot  látta  

N E S Z Ó L J  S Z A M ,  
nem  fáj fejem !  E közmon-
dás csak  képletes.  De tény 
az,  hogy  fejfájás,  ideges  
b á n t a l m a k ,  női  gyengél-
kedés  stb.  idején  kitűnő  
gyógyszer  az 1,3 és 8 os-
tyás  dobozokban  minden  
gyógyszertárban  k a p h a t ó  

ÁLOOCRATINE 

ott.  Meghökkenve  és  elképedve  állt  
meg  a  férf i  előtt,  aki sápadt  és  izga-
tott  volt.  

— Ne haragudjon  a kis csalásért, de 
hiszen  nem fogadott  volna,  ha  valódi  
nevemen  jelentem  be magam.  És  fel-
tétlenül  beszélnem  kellett  magával.  
Én  nem  tudok  és nem  is akarok  bele-
nyugodni  abba,  ami történt.  Én  nem  
tudom  elhinni,  hogy  ennyire  elszakad-
hatott  tőlem.  

—  Borzasztó,  Béla,  hogy  ide  jött,  
hogy  ilyen  tapintatlan  tudott  lenni.. .  

—  Tapintatlan?  Ilyen  silány  szavai  
vannak  arra  a  rettenetes  gyötrelemre,  
melyet  magamban  hordozok?  

— Tudja,  hogy  menyasszony  va-
gyok . . . 

—  Maga  Isten  és ember  előtt  jog  
szerint  csak  az enyém  lehet.  Én akkor 
nyúltam  maga  után,  mikor  mindenki  
más  megtagadta,  elhagyott  és  szegény  
vo l t . . . 

—  Ezért  hálás  is vagyok.  Es ha  se-
gítéségére  lehetnék  bármiben,  kérem,  
rendelkezzék  velem!  

—  Hogyan?  — hördült  feí  Juries — 
azt  hiszi,  hogy  talán  kéregetni  jöt-
tem?  Hát nem érti?  Szeretem  magái  
és  maga  is  szeretett  engem. Mi  történ-
hetett,  hogy  így  el  tudott  tőlem for-
dulni?  Lehetséges,  hogy  a  pénz eny-
nyire  megváltoztasson  valakit?  

—  Nem,  Béla,  nem a  pénz  szakított  
el,  hanem  az  új,  felszabadult  lélek,  
amely  menekül  a  múlttól,  a  megalá-
zások  gyötrelmes  emlékeitől.  Én ezt 
hiába  magyaráznám  magának,  mert  
maga  is, mint  a  többi  férfi,  akik  ott  
nyüzsögnek  a  pénztelen  lányok  körül,  
megszokták  azt, hogy  magukat  isten-
ségnek  tekintsék,  akik  magasabb meg-
váltó  kegyként  választanak  ki  időn-
ként  közülük egyet-egyet  feleségnek. A 
maga  szerelme  is ezt jelentette  nekem  
és  ettől  az emléktől  mnekíilök...  

—  De nem. higyje  el. végtelenül sze-
retem. 

— Nem  akarom,  hogy  erről  beszél-
jen! 

—  Nem akarja?  —  kiáltotta  magán-
kívül  Juries.  —  De bezzeg  volt idő, 
mikor  nem volt  ennyire  finnyás.  No  
lám,  ilyenek  maguk  mind.  Jávornak  
volt  igaza, aki eldóbta  magát!  Minden  
férfi  hülye, aki bedől egy lánynak, aki 
szívére  hallgat.  íme így  fest  а  szerel-
mes,  csókolódzó  hölgy,  amikor  igazi  
színét  mutatja.  Most  persze  nem  szo-
rul  rám.  Nem érzi,  milyen  förtelmes  
ez?  Ô. legyen  nyugodt,  mától  kezdve  
én  is  más leszek.  Köszönöm  a  leckét.  
Igazuk  van  a  barátaimnak,  a  nővel  
csak  komiszkodni  szabad,  kihasználni  
és  eldobni!...  Nem irigylem  a  maga  
Bergen  báróját  sem,  akit  megvásárolt  
magának!  Mert  hogy  azt sem szereti, 
egészen  bizonyos..,  

—  Takarodjék!  —  kiáltotta  a  felhá-
rodástól  remegve  Judit.  —  Nem  sze-
retném  az  inasommal  kidobatni!  

— Az  inasa!  — nevetett  hisztériásán  
Juries.  —• A  Barlay  Judit  inasa!  A  
gépírókisasszonyomé!  Bocsánat,  mél-
tóságos  asszonyom  —  tette  hozzá  gú-
nyos  meghajlással  —  megfeledkeztem 
a  magas  származásának  járó  tisztelet-
ről!  Csakugyan  nem óhajtom  tovább  
zavarni,  nyilván  tévedtem  is,  az  a  
Barlay  Judit,  akit  szerettem,  nem  le-
het  azonos  ezzel  a  nagyzoló,  üreslelkü,  
ellenszenves  nővel!  

Ittatavasz 
gondoljunk  arra,  hogy  
a  Citrom  C-vitaminos  
kozmetikai  készítmények  
a  természetes  szépség  

forrása. 

Citrom  kenőcs,  szeplők  
I  ellen  

Citrom  zsíros  kenőcs  éj-
jelre 
Citrom  nedvdús  crème  

I nappalra,  púder  alá  
Türv.  védve  67.951. sz. 
Citrom  olaj  arctisztitásra  
Citrom  ránctalanító  olaj  
Citrom  arcvíz,  fényes  niitesszeres,  zsiros  arcbőr  

és  pattanás  ellen  
Citrom  púder,  minden  szinben,  nagy  doboz  
Citrom  crème  rouge,  színezése  rózsaszirommal  
Citrom  kölni  

Egyéni  arc-  is  fénykeaelések.  Hajszálirtás. Vil-
lanykezelés.  Testanrányitás.  Megtanítjuk  hölgyein-
ket  készítményeink  otthoni  helyes  alkalmazására.  

SCHÀDEK ANTÁLNÉ mXtkai 
Budapest,  IV.,  Váci-ntoa  9. I.  3.  С ors о  moxi-ház.  

Vidéki  szétküldés  az  összeg  beküllése  melfett,  
portúkőltség  P —.70. 

Szem-
ráncok 
ellen 

a  s z e m  k ö r t l l l  
hör  t á p l á l á s á r a  

é s 
k o n z e r v á l á s á r a 

pr.HÁRNiK- SZEMHÉJOLAJ 

(Folytatjuk.) 

A  SZÍNHÁZI  VILÁG  SZÓRAKOZÓHELYE  

féle 
P  ЗЛЗ  

K a p h a t ó  : T Ö R Ö K  P A T I K A  k o z m e t i k a i  
o sz tá lyán ,  B u d a p e s t ,  V I . , K t r á l y - u t e a  12. sz. 

aCsík-Rendu  düli  készítőié  

SZABÓ  ADORJÁN,  Nagymez6-u. 19 

R A G Y O G Ó  M Ű S O R .  T Á N C !  

E S T E  Э  Ó R Á T Ó L  É J J E L  2 - I G  

HORTHY  MIKLÓS-ÚT  60.  SZÁM.  



Flocki  a  paradicsomban  
(Kölnische  IU.  Zeitung)  

A M E R I K A I  FELFOGAS  
—  No,  én  sem  bajlódok  többé  az  életben  

gyerekkel... 
—  Miértt  

Mert  holnap  férihezmegyek  ...  
(Esquire) 

T Y Í ' K F A R M 
A  kakas:  Hál'  Istennek,  f iú!  

KIS TARKA-BARKA 

Véghelyi  Irma  akadé-
miai  növendék  »Az  
ember  tragédiája«  Clu-
via  szerepében  nagy  
feltűnést  keltett  a  

Nemzeti  Színházban  

Fülöp  V ic ia .  a  nagy-
váradi  színház  »Kaland«  
előadásán  aratott  nagy  

sikert 

Főorvos:  Ked+dfe  Daisy  nővér,  tökéletesen .^elég, 
hogy  a  műszereket  kifőzte.  A  beteget  hagyja C . i 

(Esquire) 

—  Mi  az,  fiatalember,  el-
esettÎ 

—  Nem,  kérem,  így  szoktam  
mindig  leszállni  a  gépről...  

(Illustrierte  Blatt)  

KEDVES  I N V I T Á L Á S  
—  Miss  Wilson  éppen  egy  

másik  számlás  embernek  tépi  
a  haját  

—  Meg  akarja  várni?  
(Esquire I 

AZ  ÉRDEKELTEK  
(Das  Illustrierte  Blatt,  Berlin)  

Fellegi  Tamás  siker-
rel  lépett  tel  a  Ze-
neakadémián  Jávorka  

Béla  szerzői  estjén  

Antal  Zoltán  érdekes  
előadást  tartott  az  or-
gonáról  a  Budai  Zene-

akadémián 

Csoportkép  dr.  Szombathelyi  Gyula  és  Begemann  
Margit  Magdolna  esküvőjéről.  

Nionlasiu  Erzsébetet  
eljegyezte  Fekete  Fe-
renc,  a  Foz-kiradé  ma-
gyarországi  operatőrje  

Cserháti  Lajos  operett-
jét  nagy  sikerrel  mu-
tatta  he  az  Erzsébet-

városi  Színház  

Kerek  György  makói  
kántortanító  »Székely-
ország«  című  indulóját  

előadta  a  rádió  

Bencze  Rózsika  a  szol-
noki  MTE  jótékonycélú  
estélyén  nagy  jelmez-

sikert  aratott  

Schneider  Hedvig  a  
héten  kitűnően  sikerült  

zongorahangversenyt 
adott 

Veszprémi  Horváth  Jó-
zsef,  akinek  több  ma-
gyar  nótáját  gramofon-

lemezre  vették  fel  

Női f á j d a l m a k ; 
fej  és f o g f á j á s  ̂

' e , , e "  ^iufdatam.  
i Ä f t t Ü 
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TANöÓHARMONIKA-
á r j e g y z é k  i n g y e n  

BU  D A P E S T  
RÁKÓCZI-ÚT 6 0 

Szerkesztőségi  fogadóóra  minden  nap délben  1  és  
2  óra  között.  

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

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

* 
Joli.  l .  A  -keresett  cím a  régipoetautcai  ház  

harmadik  emeletén  van.  2.  Egyszobás  garszón-
lakás,  mindennel  fel van  szerelve.  3. A  hamu-
tartóban  még  mindig  ott piroslanak  az  elszivott  
Camel-cigaretták  rúzsos  végei.  4.  Nehezebb egy 
yorkshire  disznóban  egy bolhát  megtalálni,  mint  
az  illető  hazudozásaira  rájönni.  5. A  lakás  bére  
havi  145 pengő. 

Öshorl  ggorstiashalíő 
az  Igmándi  keserűvíz  

—  K.  László,  Losonc.  Mindig  a  m e g f e j t e t t  
cim  magánhangzóit  kell  összeszámlálni.  — Elő-
fizető  III.  Kolozsvár.  Szinház.  —  T.  Eta,  Kis-
várda.  Mindig  az i i á s m ó d  számit.  — T.  Gyula,  
Miskolc.  Címe  változatlan.  — Fogadás.  Baló Ele-

K E R E S Z T R E J T V É N Y 
> 

B e k ü l d e n d ő :  v ízsz intes  1, 51 ős f ü g g ő l e g e s  6,  11,  

Kitűnő  minőségű  ^  

ex» r o l l f i l m 
P  I  •  28° Scheineres 

PÁRISI-FOTÓ  P á r l s l  N a g y  Á r u h á z  épületében  
mér.  —  Nagybácsikali  Pál. Egy ik  rosszab,  mint  
a  másik.  Nem közölhetők.  —  Sz. I. Előre,  hon-
védek!  Jóakaratú,  de mértékünkön  aluli  vers. — 
»Imádság.«  Igaza  van, ez volna  a  helyes,  de  saj-

nos,  ebben  semmit  se tehetünk. 

A  REGÉNYTÁR  
PÁLYÁZÓIHOZ! 

Az  Órlás-keresztrejtvénypályűzat meg-
fejtési  határideje  — mint  már közöltük — 
1941 á p r i l i s  26. Legkésőbb  ennek  a  nap-
nak  d. u. 2 ó r á j á i g  meg  kell  érkezni  
szerkesztőségünkbe  a  megfejtést  tartal-
mazó  leveleknek  vagy  levelezőlapoknak.  A  
pályázat  eredményét  a  következő  heti, te-
hát  a m á j u s  2-1 s z á m u n k b a n  í r -
j u k  m e g , ekkor  közöljük  tehát,  hogy  
Kik  kapták  a  jutalmakat:  a  100 P  k é s z -
p é n z j u t a l m a t ,  a  k é t 50 P -ős , a 
n y o l c  25 P-ös, a t í z 10 P-ős  k é s z -
p é n z j u t a l m a t ,  v a l a m i n t  a z 500 
p e n g ő  é r t é k ű  e g y é b  j u t a l m a -
k a t .  Már  most  közöljük,  hogy  a  példa  
nélkül  álló  érdeklődést,  amely  a  megfejte-
sek  óriási  mennyiségében  nyilvánul  meg,  
azzal  fogjuk  külön  ls jutalmazni,  hogy az 
500  pengő  értékű  jutalomtárgyon  kívül — 
vigaszdíj  gyanánt  —  s z á z  k ö n y v e t  
I s  k i o s z t u n k  a  h e l y e s  m e g f e j -
t ő k  k ö z ö t t .  

film 

S Z Í N H Á Z 
IRODALOM 

Képes  művészeti  hetilap.  Megjelenik  minden  pénteken  
Szerkeszti  :  EGYED  ZOLTÁN  

Felelős  szerkesztő  és kiadó : Dr  MOHAROS  LAJOS  
Kiadja  a „Film-Szinház-lrodalom"  Kft.  

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

T E L E F O N :  2 2 5 - 8 6 2  
P i ó k k i a d é h i v a t a l :  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.  Komániában  15  lei,  Ameri-
kában  20 cent.  Előfizetés  Magyarországon  egész  
évre  16.50,  félévre  8.50,  negyedévre  4  pengő  50 
fillér.  Jugoszláviában  45 dinár,  Szlovákiában  50  
Ks,  Romániában  180 lei,  Olaszországban  30 líra, 
Angliában  6  shilling,  Németországban  5  arany-
márka,  Franciaországban  60 frank,  Amerikában  

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

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

m e g  és nem adunk  v issza .  

TÍZSZINTES: 
\1. Rachel  Field  világ-

hírű  regénye,  
amely,  mint  film  
is  különleges  sikert  
aratott 

4. Ajkunkról  hangzik  
7. Daliás  alak  

11. Eredménye  — a 
sült  alma  

14. Toldy  Ferenc név-
jele 

15. Kisfaludy  Színház  
(röv.) 

16. Befagyott  nagy fo-
lyamunk 

19. Hárfa 
21. A. T.  A.  
23.  Házacskák  
25.  Nemess  Tihamér  

névjele 
26.  Tisztasúly  
27.  Költemény  
28.  Betű  
29. Toronyszerű  épület  

az  ókori  egyiptomi  
templomok  kapuja  
mellett 

30.  Ilyen  bort  igyék  a  
náthás  ember!  

31.  Elkeseredett  düh  
33. Spiritiszta  fogalom  

34. Magyar  Általános  
Takarékpénztár 

36. Svéd  fártinév  
38. Ilyen  állat  a  kutya  
41.  Sorra  lecsapkodja  

valamennyit 
43. Harmados,  negye-

des,  ötödös  
46.  1613-ban  leégett lon-

doni  színház. Itt 
adatta  elö  darabjait  
Shakespeare,  mint  
társtulajdonos 

47.  Részvénytársaság  
röv. 

48. Csirkefogé  (fon.)  
49. Japán  város  
50.  Határrag  
51. Tamás  István  re-

gényeimé.  Szállóige  
lett 

52. A  belsejében  
53.  Mint  — németül 
54. Pályaudvart  rövidí-

tés 
55.  Szélesebbé  tesz  
56. Osse  . . .! 
58. T.  ü. 
59. Nekiindul  (megfe-

lelő  rohanással)  
62. Magyar  város  
63. A jámbor  ember  

FÜGGŐLEGES: 
1.  Elszárad,  elhervad  
2. Gál  Miklós  névjele  
3.  Egzótikus  háziállat  
4. Tan ilyen  vágy,  

olaj,  lap  stb.  
5.  Néhányszor  huszon-

négy ára 
6. Az  —  németül  
8.  Csajághy  Gyula hí-

res  dala  
9. Zárja lel 

10. Ingyen  — ismert 
latin  szóval  

11. Krúdy  Gyula egy 
müvének  címe,  
szállóige  lett  belőle  

12. Kerget  >  
13. Becsempészem — 

erdélyi  tájszólással  
17. Mosdani  lehet benne 
18. Magyar  neve: bit-

elv 
20. Régi  súlymérték  
21.  Színész  (latin  ere-

detű szú) 
22. Az  államkasszába  

fut be 
24. Beludzsisztán  fővá-

rosa 

28.  Torzalak  
29. Egy  hires  regény-

hős 
32. Ez  lesz  részben a 

cigarettából 
35. Tilalom  —  máskép-

pen 
36.  Tégzet  — névelővel 
37. Belső  szervünk  
38. A  hajó  a  kikötő-

ben 
39.  Európai  nagyváros,  

külvárosaival  együtt  
40. Ló  húzza  
42.  Osztály  — angolnt 

(First  !)  
44. Tábla  —  németül 
45. Jákedélyü,  napsu-

garas 
47a.  Danántúli  hegy-

vidék 
49.  Figyelmeztetve,  

védve 
50. Ifjúsági  sportegy-

let 
56. Abonyi  Tivadar  

névjele 
57  ̂Őreá 
59. Szeméből  könny  

csorog 
60.  Mássalhangzó  
61. Régiiajta  cs-betü  

A  helyes  megfejtők  között  tíz értékes  jutalmat  osztunk ki. 

EVETT MÁR IMÖVÉNYHÚST? 
,,  . . . . , . , . . , , , ,  4 személyes adag 36 ílllér 
Kapható:  Meinl-uzletekben  és  Növényi  Tápszerüzem,  VII. kerület,  Huszár-utca  10. szám 

Svábhegyi  Szanatórium  
Internacionális  nívó.  
D i é t a .  — V í z k ú r a -

DIVATFONALAK  Lipótvárosi Fonalkeresk.  Rt.  
F Ü G G Ö N Y  É S F Ü G G Ö N Y A N Y A G O K  V., S z e n t  I s t v á n - k ö r ú t  2 5 .  s z á m  

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




