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eimen gazdagabb
tallalomrr
d; szesebb kursob en és 32 oldalon fogunk kopogtll\nl
június folya·
mán II keresztény magyar Irt:>zonség ajtaján,.A,,Filmhí
radó" szerkesztösége'tehát
nem búcsúzik kE!d..
ves olvesótéborétól,
hanem szellemi és rnűvész]
programjában
gazdagodva,
kétszeres
terjede·
temben fog megjelenni mint MAGYAR JATEKSZIN.A keresztény magyllr olvasóközönség
támoga·
tása és laz Illetékes tényezök megértése lehelövé
teSZI, hogy a "klsded
makk merész sudárba
szökkenjen" s él jövőben olyan művészeti helilappal
kivánjuk
szolgálni még hethetósebben
al
úJjilébredő Magyarország
kulturálls
érdekeit, amelynek célja al igazi nemzeti értékek és tehetségek felkllfolilsa.
A "Filmhlradó"
lelkes olvasóközönségét
arra kérjük, hogy a~ eddigi hez hasonló
S1ereiellel és megértéssel fogadja szenem i ut6dját, él MAGYAR JA TÉKSZtN·1.
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Az Időszerü caemenyekct
vetttő
lno~~ott;ny~!épszlnhá.zakban most pergetík kísérömüscrkén!
II "KAdér Kata"
ctmű rövidfUmet. A közönség
ámuló áhitattal nézi a fotografáló múvészetnek
ez.t IS színte egyedülálló, vLzuálls hatásokra felépített alkotását és önkéntelenül
is azt kérdezi:
hát mégis lehet nálunk ilyen tilmet csinálni? A
tumet régen orztályozták már ,önálló müfajja,
de esek keveseknek.
magyar viszonylatban
még
kevesebbeknek IJikerűlt közelébe térközni a film
titkának, úIY látu.1k, S.tiJu Istvánnak és 3 fotogrefus Dulovib Jenőnek megts csak síkerüít .
A "Kádár Kata" ctmü, ősrégi, erdélyi balladát
dlllglJzták fel Iilmmé, Ez a filmremek
kizáróan
képnyelven
mondja el a havasi nemeslfjo. történetét Kádár iKatával, akit az anyai
urtgög
nem enged be a házba,
orv kezektől el kell
pusztulnia, hogy aztán ci halálban tatátkozhas'ion kedvesével.
kegétö, éterten gyönyörü erdélyi 'tájakon vonul át ö ki.li tüm cselekménye.
vejtelmea
tenj-vesek
köd-szötte,
naptény-sugározta úttalan-útjain
k.él világga az ifjú li mikor
értesül, hogy kedvesét ':1 tóba ölték, gyors paripán vtasaesaáguld
falujába.
A tó tlIkre alatt
déje rémlik Kádár Kata vtabehultt arca li raborul a halott kedvesre. A ket saer etmes lelke

vb:.L1iilOlOkt:ot, vtaírozaakvnt
Ismét I:gye:sül, hog y
aztán a gonosz asszony tehetetlen dühében ÖS1,~
szetapossa öket .. , ,
\
A fUm tüneményes
jetenetet
mögött
Kodáljl
Zoltán muzsikája
áramlik,
zeng, kavarog s II
balladát SzUvdasy
Margit énekli eléggé drámai
tolmácsolásban,
de nem eléggé érthetően. Al
egyébként kitűnő hanganyaggal
részben a hangfelvevő nem tudott megbirkózni. részben nem is
mutatkozott
minden tekintetben
alkalmasnak
II
drámai alaphar)gú, sötét, barna tónusokkal testett ballada köevetttésére.
Dutovtts
most fotoaratált
etöször
moagó ütmet. Nevét jól ismeri a köaönség, több mint e"y
évtizede, hiszen az ö lencséíéböl
kerültek ki
azok a csodálatos tényképeszcti
hatásokat
mutató totografiák,
arnelvek bejá.fták az egésa világot, dicsőséget saereeve a magyar névnek. DuLovits tanár-ember
s azonkivül,
hogy müvésze aa
opUkának, feltaláló is. Elötétlencseivel
forradalmasította a fényképezést s ezzel elismerést aaereett nemcsak ídebaae, hanem a tényképezés. öshazájában, Németországban
is, ahol sokra becsűlik tehetséget.
_ Sok gáncs es menöeés ert - mondctra
Dutovíts Jenő munkatársunknak
-, mil a moagórumti eljutottam
es most már
etmondhatom,
hogy érvén,yesi.ilésemel a szakma zsid6 képvt-

Nelui Ó.li azok l"js;o;olgu161 akadályozták
meg, Ami't
a "Kadar Katév-ban mutattam, csak töredéke
annak, amit még mutathattam
volna, mert sajnos, amit flo közönség láthat a !ilmböl, az csak
fl romja Szöts, meg az én törekvésemnek.
Elgondolésaimat és müvészi hitemet cl mm nem fejezhette ki, mert nem a müvéseet.
hanem a nartás nevében készült a rüm.
_
A fotoművésaet
titka saertutem:
latnl u
végeredményt,
mégpedig
a negativ
és pozitiv
cliáráaon túl és azon is túl. amit a közbeiktatott
mechanikus eszközökkel végez a lotografus. Nem
\'uiyok újonca a saasmánek, hiszen évekkel ezelőtt sanyarú
anyagi körülmények
között fél
','vet inaskodtam a Hunniában, hogy megismerkedjek a lechnikummal.
Talán most remélhetem.
hogy föltedeznek
moagótüm számára
ls s ha alkalmam lesz hozz á,
megigérhetem, olyan fényképezési meglepetést é"
forradalmat viszek a ülmeaésbe,
hogy a magyal'
filmhez tanulni jöhetnek a világ minden tájáról.
I>ltl01Jlts Jenő szerény, majdnem
félénk, igazi
ranárember, aki csak akkal' bontakozik ki szinte
megseáüott
hevülettel. ha élete értelméről
es
tartalmáról,
a filmról beszélnek körülötte. Ilyen
hittel es önbizalommal
telt müvésaemberekre
vun .'1züksege 'most a megújuló magyar filmgyártbnnk.
il
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HOL

VANNAK
AZ IRÓK?

~
i

_
,

Mi
Ebek

Ir!ü

fiola

vádlal
re

tlgy

~S

irók,'
egy
részét az 01érzesére és képzelelere btaaák.
Ez hazá r djáték, merész és nem egyszer hálátlan
aliasmonderuvalójuk
vaso ítéletére,

Ferenc

.•.~---

ilyen

pont.

hadra.

kerülnek,
és keserütnek.

Nag.}' ~yajazü(bu

Ordítnak

(Ady)

rendevu,

Q

és

közÓ7lség IUdomásut veszi ezt
mély hallgatást és rnegillf)O
az: időt, a'míg fe/nő és megerősödik
egy tis~tt1.ltabb irodalom'.f'm.léle{(:'( hil'defÖ és lIaIló magyar író- és kóltőgeneráció.
Megvárja,
amig
megizmOsfldnak azok. akik eddig nem j1.~!1ttak levegőhöz, akiket
1f:'liézlek
é~ 'kigúnyoltak,
'Inert hűek maradtak
m,agyarságukhoz,
s mert
'l1egl:oU benniik
cl bátorság, hogy uisszauta.sitsák a2 'lgaz hitet és
;ji>zlllte
szót l'nei}ötő gyanus
származású.
mecénások \ hitvány aranyát.
Megvúrjttk majd <.!uket az i'rókat, mert t1tdjuk, hogy ezek nem hagyták
(,~;;I
ben a 'nemzetet, a [tOllal és a színpadot a ~héz időkbett sem" hanem
II!
kiü:döttek vetiJl/k és bátran, őszintén 1JaUották az iró és (l nemzet
mevbomha.wtfltn
elJiJ-sé(d~t és közös sorsát. Azok pedig, akik !fÚl, du!','(lsan és meg:s:é'rtődőtten nis,szl'l'vonuhwk. ne panaszkódjanak
majd é~
IH' sírjanak,
ha eoys.:CT
!1wjd ha. elvonulnak felettünk
a kOlllur
Jetkpck
-,
arra se'lrI .fúf)unk. C'lltLékezni. hogy vo,lamikúl'
iti. éltek
J:n"öftÜ7Ik: é..; 'vaLamikor
Hliudell
juss nélkúI birtokolták
a "WOl/ar 'irÓ.
ItOK
ktjárú liszteletet és tekirlÍétUt.

köuör

eimmel

Boldog lehet
redo
tosan
tével.

az

ml
kél

tőrtént
cselek-

. homálynak"pl'ök

<IZ

eseményeknek

mégts

I

most

üttn.

mu t.a ttá k

a rendező

akabe.

(Oorr-

Atessandrtruj,
aki ilyen
biztud
játszani
a néző
képzeteAz "t:lni akarunk"
ugyams

mondja

(I

Hol 'Vannak az irók, hol vannak a köttök -- noí van..?wk (( «zéohangú
sirályok, akik még /tem is otyan
l'égeti
akasztófá1Jal fel~yege.
IDztek és olYCIn hamisan erlctmeZ:lél, a szabadsagot, ahoouam, még soha
i>eltkí széles e hazában. Dacotnak
._ éi> hog1J korezer-éen
fejezzük ki
magunkat '-, kissé mintha ,',:?:abotalnártak is. Addig hivatkoztak
Pető.
Jire, Tontpa MiháLyro,
Arany Jáno!íru
és u nWf)yar
irodalo
nt többi
,;.of/yjai·ra.
Il'míg
!-eljesen megtagadták
ezeket. és dfet~jtik,
hogy ezek
énpen akkor írták
legmgyogóbb
verseiket,
anükor
bajbake'rütt
az
urszá.g és arnikor úgylát~,ot!,
hogy
már
minden
elveszett. Menuuivel
J,.iilönb
emberek. férfiak
és ha.zafirtk voltak' e.zek a~on pesh irö és
koltö
urak11ál, akik azt a bizonyo .....PE:sti irodalmat jelentették,
alltely
ti
.• Néoezcco'
és a "Magyar
Nemeetr. szerkes:ztőségében kezdődött és
f!uakrafll Q BatlmgaTt~·díJkiosztás'lá!
Jn véget.
Nem jáTtmk messze u?' igaz.sagtól, ho. (lzt irJuk, hoj)U e::eh u.: dhuH.
gutott sirólyok soha nem éneke/tek n IlIug!/ol'sú!1
iW~nJ sO'rskél'déseil'öL
a jájó sebekről,
a bajokról es a bűnökről, }UJ Hcm mirldég csak dl. úgy.rcueeen
mecéndsok
szavára hallgatva,
irták mey II rnQ!/uk irállyitotl
,llúMlanivalóját.
Ezer és egy szál fÜlte öket
lipótvórosi
szalórwkho2,
a
bdötlbo,ő 7.:-.idó nyorfldavátlalatok
zald. cédu.láihuz és mtn-dawn többl
dologhoz, amelynek' egyetlen és végső célja 'Ooll. fl bátorhangú nwgyar
irodalom elhallgattatása
és gu.zsl;lakötése. ts most, hogya
zSidóság a
~ujár.rnaoo áHal keresett zsókutcába jutott, ügy érzik eze1, a költők
Ir6k, hogy az ő sorsuk is betE::ljes~dett és uz Ő pályafutasuk
is végetért.
A magyar társadalom
- de kiilönösen a dúsgazdag astcrö szaLóno).t
által agyontámogatott
"irodalom
és színházi kultúra"
roppant mélysé~
pei csak m.ost tárultak fel előttünk
a muga tragiku~ 1_:alóságúban,
A magyar étetnek 'végrE:: sikerült
rnegszabadítan; ,nagát a zsidóság
sl)r~\a.sztÓbefolytÍsától, s a kőzelmult idők magyalI' í>zéplelkei most 'Úgy
érzik, hogy Irdndent etoeszítettek;
Dacol.nak, durcáskodrw.k és tuépiobban bezárkóznak ebben az elefán.tcsont-toronyban,
O'n1.ely eddig Ü
brízte i>ke1t.
RI..~dben van.

két

,,jótékony-

funk!"

(1

Q

Vajjon'

ket lépés.
ves kÖzt!
Jo.

(t

magyar

a háttérben?

dúsgazdag
kiaknázása
.sz
k uzdelem"
című
új
olasz
metynek
elsö r-eszét
.,€lni

Sokan nenl
tudjak,
mt (LZ oka (:lHlek (I, o!lrhmgba oiss:whú;:ódó
.veuae« daC1lak. Mert az írók és koltők rij'()i,d PW hónap óta _ dacolt Hak.
OgyIácszik,
letették
a ioLLai
és le.<;öporrék
aSzl(l[HKról
a fehér
papi.r!,
ami ar!'tI,ak b-: onysága.
hqg!J nem voltak
tgMi
irók
és ner/! úgy
irtak,
ahogy
aZI éniik parancsol
ra, hanem úgy, ohogyan
(tzi
Di.s~lló;ejű nagy OT - a pénz - tőlük megkövetelte.
~4.z egyik iró vissza.
ItÚzódott Debrecen metLetri tanJJrijci1'U es O/Hlnl!
nézi
m:ulr és cl
jövendő délibábju.tt és talán nem is tudja. hogy lqsstm' Ineglazul.
a
kötél köz!.e és nemzete köú.ilt. Egy másik köLtoi..'otami
erU1.etetlen
és
, ••,csa üldö~ési mániától hajl.va, a Dunántúl
lo.nká!í dombjai
kÖ4Ött
borong
mution, mig a harmadik
megeskiidött
a:on a. bi::o'lt!lOs
Hapon, hogu ö pedig többé nem eese tollat a kezébe. Egy
negyedik
i(;a('gacosági taysagával egyiltL e!'{;es~üHt~ onLsájáf ü és korúti esz.
eresszök rnél,yén sárgacsillagos
panaszokat hu./lajt az etoeezett paradi('som fötötti
bánutábatl.

A

A jótékony
költői
homály.,f)öl'
részére
a felfedezések
bolborzongásett
rejtegeti:
vajjon
marad
megoldatlanul,
ittokban

értök
dog
rni

har mincartru.

el

csak egy részet

meglepően

olyannyira

bátor

beszédes

és

htatu-

sekkal.
A téma
ugyanis,
roelvet
író
~S a rendező
netvetett,
nem
mondható
el egyellen
film
csetekményében,
mint
ahogyan
nynvén
a
rt'gény,
IS .melybö!
.a rtttn k~szüIl,
csak
váztatos.
szeles
vonasokat
raj:r.úl1
fel dús
megelevenítő
erővel. A vázlatot
az olvasó
cs <o néző
egésattí
kl.
A rendező ruüvésaetc
nt; éppen abban áll, hogy ogvcuen
ú tra
tereli
a t"igyelmet.
Elk al andozn! nem lehet. A néző azt gOndr-l ja
hozzá
a
csetekménybez,
amit
a rendező
akar.
Ez a szuggeszti vitás
cl
rendezés
leg n ag y obb

ereje
A

es erdeme.
téma
Iáj da l ma sun

r.linuaddig·

rők

i
cs
marad,

Illa

érvényu

amig
gonosz
forradalmak
vann ••k
es tesenek.
Mert
a
bolsevizmus.
amelynek
romboio
rnunk áj át a film
ihletetten
rnüvésai
vonalú
proriag andával
mu ta t ja be, kttermejte
az
őtet irgalmatlanul
fekete
oldalait,
mu nk ájn
nyomán
kicsapódott
az
etet
setét
söpredéke.
A
film
propagunceru.n.
Mint
.IYI.:I1
i"
tanulság
lS
Nem
oxolI áeós, mendöngetö
é}.
1101'<1osZ0··
ri'oklalo,;
propaganda,
hanern
an-

nal

sokkal

hatásosabb.

A

csend

ktéttóbb
minden
narsogésNos, ez '1;1 tilm
a halkség
harsoeo erejévei
mond et súlyo);
t::.'
engesztelhetetlen
vadakat
a boreevtamus
el l en.
EgyeUcn
kitor-és
van az. egész
filmben.
De
mégis
mennyit'c
a lélek
legmélyéig
kiált'
Nezz uk
meg
a balti
üoua
a.;}áz
me rróaát,
ezt
d leedelyes
hóhért,
r.éhe
nál.

vagy a CPU
nek

ember-eu

maszkirozva

Nem ördög-

Jelennek

m •..•
g

M e gj e I 'e n t :

·egyszer ••~
témájú

Szöl!ösy kla"á~.

lennek
meg
a filmen,
gonosztevők,
szellemi
és anyagi
gyilkosok.
a VdJóság
embereinek
izomés csontrendszerével.
I
A hangosság
helyett
86,itál
cl.
tiluiben
szereplö
családok
csalódása,
saenvedése
és 1 megkínzása.
Hogy
úgy rnon dj am : csupá pa szte lj sz in az egész
film,
de, d halv,\ny
Fények.
a r endeaö
előtt
1)\\'
kt-d\~vel
<tlkalmélz>ltt
kbdök,
mogöit
buora
emelkedik
és
geppu skc
aecrja
a halált.
A
film
azonban
I.";tk annyit
m.ond
. el,
hogy
~-«}
lany
bétran
neki vag
ö
tenge. nek
o_ycdül
egy
uralkóde
I endsaer{lek. ~S hitvalló,
bátereaga
csoda.
tesz a GPU töernbcre
kezes
bár-űny lesz al. ellenforradalom
es fl
bolsevizmus
tagadásának
fáhü, .•,
előtt. A JÓSág diadalát
erezzük EI
GPU-(önók
szelid
megtérésében.
Vajjon
az élet is ennyire elnéző
(>.,..

megbocsáto ..e? - ezzel a kérdéssel a rendező edos maradt.
Al ;,~lni
akar-unk!"
épkealau,
nagyvonalú
es 'érdekes ,Üm. Sik
rcptőt
művészek.
Alida vaüí ci
film ti:;~tasága és fénye,
Ö az. ,lki
ogyedül
harcol va. mindennel
számolva,
nekivág
a nagy feladatnak.
Meg
akar-je
szeli diteni a korötte élő tarkasokat.
Nem bárányt
Játszik,
hanem
egy sztnes, csodálatosan
gazdag
redözésü
lelket
vetit a" néző elé,
anny!
műveszettel.
ho gy néha már nem tudjuk
moz .
dulatett, rezzenesett követni.
Arcának. berendesése.
szemének
f(·
nye,
hajának
omlása
átváltozik
egy-~'!JY
jelenetben.
Az
uluklt»
készség
ünnepi
rnetamorfóztsa'
káprázik
es vtüog előtrünk
olyan
kaleidoszkópíkusan
saínes
változatokban,
amilyenre
"Ug •.Üt ad példa
)a
saínésaí
. játék
tbrkner8bl:lI
F'oaco Gíacnettt
lá CPU··ember
sze
repeben
acélosan
hideg
vol t. majd
bemelegedett. végül tzaou .laugoh,
de csak berülrőt.
AIHkiifu:,jn:'lk
~J
ad kulönös
értéket,
hogy;)
teuror-

róbb

pütanatokb.,u
vívódását.

belső

is
li.j[l}'hl~

bele

.BrH.:zi

.

Rossane

creztcuc

Botscvtstu

~gy antlbolsevtst ••

Iétérc

saereteu
a
film
Otaaeos

ha rmudlk
röszcrepröíc.
vérmérséktetü.
de sztévcs,n
najtékony s dnésa,
kissé meg nyers
rnatéri a (kÖhögé~i
jelenetet
rosszak),
de a ltrat jelenetekbe
Jt~sz saínésa
Kíváncslen
várjuk ;! film második
reseét, rnelynck
.. Isten
veled.
Kyt aI" ti dm",

I\

Erzsi:

Egyetlen
c, érdekes

mégis
felel-.
metesebbek és ir-galmattanabbak.
mint
ol vőröstefü, kétszarvas krampuszok a
gyermekek képzeletében. Emberek

Kön,vnap esemén,e!

,

Kovásznay

etötttrok,

l'I'

I'Cgc':IIY

Nagy Méda :

'

A
második
('. Ilag.\ I'eg{·n.ve.
MEFHOSZ kiadás.

I

I

Naplemente elott ---

vígjátékhan •elmesél\le

Terepszemle
a, Vígszínház újdonságának-- prébáin
.-

Milyen 'kihalt tud lenni a sztnház reggel
tizkoí-, rnikor még ott lebeg a nézőtéren
egy
ottfelejtett
parfőm a tegnapi
előadás
után,
mikor a nézőtér felett sainte hömpölyög
még
~Z előző nap dörgő tapsa.
Talán -csak '3' azérkesatőségek
Ilyen rnozdulatlanul
nérnák
az
trógépek
zajának
rnegszünte
után. talán
az
éttermek
Ilyenek
éjszaka,
mikor a pincértől lekerül
a frakk
és aszékeket
az asztal
1f"(ejél'€
teszik, takarttásr-a készen.
De amikor egy saínész /fellép a szinpadra
es induljt vezényel
a rendező
láthatatlan
karmesteri
pálcájával
és megtelik
a színpad
uira 8 bimbózó élettel, a múvészek
jszent tapogatózásával
a téma körül - rögtön
eltűník a némaság,
az a derengő
és kísértettes
világ. mely az imént még uralmában
tartotla a színpadot.
Lám. milyen kivirágzó
lesz
rögtön la szfnpad. mihelyt felgyulnak
az. első

Agnes,

kérem

...:...szól

~

hozzá

He-

ge~i~~6val
Esterházy
Agnes'tesz,
a Németországból
hazatért
magyar sztnésznő.
- Igen, én vagyok - eröaitgette
-, mikor
hozzáléptünk
néhány
ismel'kedó
szóra.
Néhány szót kértünk,
bemuta tkozóul.
Évekkel ezelőtt
mentern
ki Németországba,
tilmeatem
Ber-linben
és
Bécsben
-rnondta. - Kimondhatatlanul
boldog vagyok, hogy visszajöttem, hog .••.'éppen
a Vígszínházban
léphetek
fel.
hogy éppen Somlav partnere
lehetek,
hogy
egy
olyan
szép
szinpadi
fiam
van.
mint amilyen
vitéz. Benkő
Gyula.
A kollégák
mosolyogva
hallgatják
Esterházy
Agnes melegcseng'ésű. kellelemes hangját,
amelyen
egyáltalán
nem érzik meg,
hogy hosszú
éveket töltöt j
kütföldön.
Csupa sugárzás.'
boldogság ez a 'lelkes szinésznő.
Nem jósolgatunk,
de ugy
Játszik, hogy, , ,
j
(A :többi majd ldderil~
nromler-cn.)
_

;:~r~~g:;~:l~;~l~~~I~.:j:
~í~!:?r:~~~n
ú! ~:~

rabját. Paul Nlvoix ,.lfjúság'·
cimű újdonsáe át rendezi.
A satripadon
már nyüzsög az élet 'Lent a
nézőtéren
8Z.
újságíró
izgalmában
figy~1i a
«zerepek alakulását.
I If.. művész
teremtő
munkájánál
'nincs érdekesebb.
Amikor
az
idegen anyaggal
szembenéz
a szlnész, gyur.a-Jormálja
a figurát, hogy embert.
életképes, lélegző lényt
'alakítson
belőle,
még a
.szakmabelínek"
is meglepetés
és ingerlő
Újdonság. ts mennyivel
érdekesebb
mtndez,
ha külörí
engedéllyel .egy
olyan
ember
keze
RI att
latja a munkát, aki eurcoaí
klasszis. Hegedüs
Ttborra,
erre a rendkívül
ösztönö!'
sztnházt szakemberre
gondolunk. Egy szó, melyet 18.2. tró
talán
csak
hevenyészve vetett oda, élettel telik meg az
ö tantáztaján keresztül.
Ahogyan
magyaráz,
előjátszik.
lelkesít; igazit, buzdit, helyesott, lendületre
int,
csupa lelkesedésből,
szerétetből
és ahi"zatból fakad.
Boldogok is a színészek
tent
a saínpadcn.
Mutasd
rendeződet, megmondom. mílye . az előadás. Még
alig látni
valamit.
de máris kialakult
a sejtelmés
körvonal.
A pr6bákon
a darab
még gyúrható
massza,
alakuló.
gomolygó nyersanyag,
mely a végleges formát csak az előadáson,
a
premieren veszi fel.
Mégis kihámoztunk már annyit, hogy egy öreg 'ember .•
ről (Somlay IArtur) szól a darab,
a'~ ',bel<;.~
szerét egy 18 éves lányba
(Kelemen ••.·~\..ci.
A lNaplem~nte
előtt
problémája.
a vtgjátékíró
szemüvegéri
keresztül
nézve.
Már egy-egy rnozdulat
is elárulja,
hogy
francia
vigjátékkal
állunk szemben.
A satuészek hangjában.
mozdulataiban,
egész szlnészi lényében már kezd elömleni. ee a bizonyos könnyedség.
Ott var a jelenésre
Orsolya Erzsi, aki Mihályi Ernőnek
(tudóst játszik)
a házvezető. nőjét alakítja.
Odébb Pákozdy
Ferencet.
,J
sztnház
új tagját ·látjuk
Éppen egy modem
Putifár-né-szerű
figurát
.
játszó
hölgy
(Pogány Margit)
"'U~. ~.
akarja
elvinni szép tengeri' uta[>(}!'ij'
easokra.
Amott
vitéz
Benkő
Gyula lép be, még füstölög belőle a cigaretta,
látszik,
hogy
közvetlenűl
a sairipadra
lépés·'Oldv fe 'ene
etött szivott még egyet ..
De vajjon ki az a 'kellemes mozlon,.~ '''ván
gású új szinésznő, aki Somlay Í(>I

1\ M1\GY1\R KÖNYVNRP
KÖNYVEI
1944,

Széchenyi
István
magyarság
hősi
mentális
eposza,

'eseget

alakítja?

.s

s,

. ---

éh tének regénye,
a
korszakának
rnonuAra kötve 22 ooneö.
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" legtisztább
és legigazibb emberi értókek himnusza,
forró hitvall as a hét«ös-napok
hősnőt
felé. Ara
kötve 16
,
pengő,

Lvk« Ká,roly

KIS KÖNYV
A MŰVÉSZETRŐL
Lvka Károly ebben a művében
meg .•
tanit ja látni él laikust, aki érdeklődv,'
.ndul el megismerni
a művészet
csodá.
lutos birodalmát..
Ara fűzve 8 pengő.
A

Magyar

Könyvnapra

Traeger Ern6

jelenik

meg

verseskönyv»

CrvITAS FIDRLISRUf_\

l\l!

---~

2.

Egyedül vagyunk

j

")'L.

) U II I U S "
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Surány! Miklós

Mtndenki,
aki Sopron t ismeri f;: P7.erett, hálásan fogadja majd ezt :1 ~1.éJ
verskötet.et,
Ara 10 pengú.
---..

p.

,_

__

i,~g:;:dV~.~~';i
"O«,n,:

Kapho,t6k minden kÖll!j1_'(>.~o(,'lfbal,
.Ji Nők T"'Jdalmi lsuez et kiadá~(l
Dudapestp'l.

KÖNNYŰ
Könnyű

fektet

az ágy,

vidám

a paplan.

az este t-éte,

szerelmes

í

msnt nz en
bókjaim,

a cs6~jaim:

a keble eét, a kC1rja hid.
ülért

jÚ}J(H:Sl:i,.ú~

vtvíi.

e~

~.

Könnyü az álom: alta.tomj
babusgatom, ~bU8gatom

a k,~~ estébJ:n. mint, a nád,

ha'Ja!',r~.haját.

k~yjl

, II .r

w6w.q

Sóhaj Edének.
métyen ltrar költőnek,
öszlnte sikerei voltak a közönség kőr€-.
.ben. Népszerűsége
abban
rejlett.
hogy a- pergő könnyek
langyos
surr anását.
M
örömteli
szfv forró lüktetését,
az elválás
nvanduletzü fojtogatását
es minden
más
meghaTotf"'-rezdümer~a7.
emberi lelkületnek
senk nem tudta megkapóbban
az olvaso
elé vetní, mint ő,
A szlrornlelkü
lirikus verseit
jómagam
is olvasgattam
és elképzelésernben _
rnert. ugyan ki nem vett képet maga elé valamely it'ás alkotójáról
__ mindtg úgy éli
benne ln, mint egy karcsú, barnafürtű
férfiú, otyantűzű szemekkel,
mlnt egy malátúba
olvadt
opál. a kezel pedig
valószínűtlenül
hosszúak.
halványkékeresek.
homlokstmcgutók.
''Jo~, eg·y napon összehozott
a véletlen vele, egyik irodalmi kávéház páholykarciéban
FI
hallgató
rnost azt hiszi. hogy egy tagbaszakadt.
sörteha jú, veres ernbei
nyujtotta
felém husos kezét, mondván:
Sóhaj vagyok. Nem. nem'; Sóhaj Ede vézna
volt. xztntc ;,1 nyakkendőosokra
tar-totta össze a felső testét. n keze finoman nyúl: ('I
haja szőko rslgákban
csapongott,
a szeme meg olyan bársonyes
volt. mint egv jr)
vizbe hajló árvácska tükörképe.
Ha ",gy azálea jár kávéházba.
hitt ö volt az,
A kávét-a ami előtte "párolgott, úgy tek! ntett,
rt-int egy tömjénfüstöt
ár-asvto
árnpolnáru.
ujjai szelíd hajlatát
lágyan é!": kecsesen fektette
a pohár mcleg oldalúra.
B kanulat. mint gót kegyszer!
lebbentette
fel a tálcár-ól és kék szemét
n serddh'j t~,
tekintetével
vetette rá a röntncérre.
esdeklőn. rnikor ezt. mcndta:
Hol mászkál.
mondj fl, az a marha kenyeres,
hogya
rücsök álljon ;17 ;11g.v"
lusábn" /

kedt1esf'1I'!:

kövér

Könnyű

('TIl
(t

.n·~ kedvesen a

lágy csókjain

~~;:a<."'~ ~'kq6

l,n .•

SOROK

párnákra

J

tali •• AUred_1

~f

4.

I

F;i!'i) találkozónkon kissé meglepett
ez, viszont elmélázn!
akkor kezdtem igazú-i
mikc r harmadnap
sztvtájdttóan
hú!": VCJ séf pillantottam
meg egy újságban
.,A k€,4
nyér.-t t suttogo száj'
címen.
Egy
csellóhang
sírt 3. versben. egy éhségben
ete-a-tt
€>mbcf ,injj" 8 dús nemti) felé. aki a pirosrasült
falatek tot-nyoaszép
hatmazát
hordOZ7':1

-- Hejnye - mondtam magamban
-, hejnye.
mondottam
akkor is, mikor egy héttel később
Sóhaj-verset.
amely igy kezdődött:
\

r.7.1

mutatták

kőzii." barátaink

legfri~~chb

Mactár-r.enentetf
Tönsöktj,~ fá.dott.

-

~

Ketten ts tudták, hogy egy nappal
előbb Sóhaj Ede nagynénjénél [árt. hát-omszáz pengő kölcsönt leért. majd a tátsztdadan
elutasító
válas'? hallatára
piszk avasaar
S.zétv~.'l'te i;I levessel teJt tálat, ,letépte ;1 kanártkaltckát
úgy, hog.y a mindeneslán ,
sikehozásáru
behatolt
vid lck altzálta őt. amitől egy lila dudor még rníndtg tüktcr :1
homlokán,
Most már egyenesen
Jelkeltette
érdeklődésemet
asziromlelkű
költő.
Amiko
P7t a lila dudor!
írta meg,
,
\
Nem sokúig kellett
várnom
és a vki-reminiszcencia
is lepergetett
egy rnarek
halk aírnlevelet.
"A viaskodás'
című határozottan
szép ver-s volt, Alomkép.
Deszttlláció. Libegő peplonban
jár egy réten a .fénYlő Ember. Csapongva
szed jásptsvb-ácokat. grán.\t.pilJék
között. De jön a bika, a roppanó
csont, a lihegő hús. A barom
• A jáptsvh-ágok
elbódít ják a vadat, a legyűrt
embe!' fölemelkedik.
sugarzón
duloln
kezd, győzelmi dult, de cslllaghomlokén
mégts ég a barc jele, a Ioltos. kék di:.;rlún
itt [át-t él gonosz.
Innen kezdve pergő sebességgel
ismertem
meg Sóhaj Edét.
A "Keserű
válás és az én konok Asszonyomtól"
clmű poéma elözmónyekent
bőröndöstől
kitette a szürét a Iépcsöbázba
a háziasszonya
háromhavi
ki nem egyenittett szobabér elmaradása
nyomán
kelt haragjának
saerény lcíelégltéseképpcn.
Nyilt titok volt barátai
körében!
hogy miután
nagyanyja
szeretetház!
{Jpolá~j
költségeit
Istnételten
másra fordf totta és emiatt
szorongva
került€'
el n karitativ
intézményt.
H' .Bzlvemet
küldöm
el helyettem,
.: címmel adta az irodalomnak
ú.j
alkotását.
•

II

.~

Merengue pa.rti platánok
.~z,1)embp.n lí i

A 116011

Mert

a

n~/t'iT _'

Mint egy

rejté'y~s

-

Mm/dom.

Mfp

eletTe

éter

a tiin~

múlik

meflijh'l,
f(!I'O.~~!

el. o gond

ajtt]

énem: még fiat.ol 1,atHfok.
tolanUokbatl

tenge1'

Mil

UikőrfShen

Ko,.clilÍ

alakján

,

sng(h·keretbell

és Fiired

Mtstanok,
cl

nefelejcs
ritlgat
lepereg

rajta,

tündököl

>'l.öbe-n ami

F'otTQ pyÖ'nyörben

izzó

nap

a vI,!,

mosoluopva a pertra

Lpbfh'ö}

vÍ2.
a

"10'11.

F'ehéf' lébe o Jényben
. Mint

voknnd.

JJergődő

FényW párábnn,

Remegő

Az ,.Itt állok ~ét. kék ibolyaszernmel
.
eimüt akkor írta, mikor il lakásadónője ügyében felelnie kellett a járásbíróság
előtt,
Az. "Adagio" közvétlenül
két pofon után születet t meg, amelyeket
cqv ruhatárban kapott krakéler
magatartása
miatt.
Ritka gonos? ember
volt Sóhaj Ede, csakhát
a kidobott, estr-és krurnpjiból i~
ananászt eucon csinálni,
Lírikus volt a sötét himpellér,
aki egyszer, jobb hijján, dalba, öntötte a terctonnévsort, megírván
"Lélekreglment
Drótcrszágban"
című megejtő szonett jét.
Akik csalt papiron
csodálták
öt, versei után meghatottan
ejtették ölükbe kezüket. netán könnyezve,
a nyugvó nap biborába
rnerengve,
kipírulfan,
torkukban
katapáló szlvvel, sóhajtva,
ábrándosan,
megilletődve,
esetleg odaálltak
az ablakhoz, hogy
forró homlokukat
az üveg hűvöséhez
szor ítsák, vagy éppenséggel megszllb!t'jH:Jk
Adon zenélőőráikat
és sokáig Jehunyták
szemükee.
Mily. kár. hogy nekern ki kellett hullanom
ebből a bűvöletből.
Igen; .mí eljártunk
a kávéházba
továbbra
is, 8 plüssmámorral
0\.'(>'1.(,1\min
ványasztalhoz,
Ismerősök ~E saárnosan
barátok. akik nem fektefbettük
ij\·,.'!4!lCZ a
homlokunkat,
'
Sőt .
Ambár ott. veltak mtnd a lapok és .bennük a Sóhaj-versek.
A lapokat
Jellepoztuk
és tekf ntetünkkel
belénktvódtak :i húl1/, ~d ml':. halk
poérnák.
.
Elolvastuk
mind valamennyit,
Igy a legutóbbit
is, amikor persze ő még nem volt ott.
A1t, ami igy kezdődött:

('1'0110kok _

tőlem

NetlJ

Orlon Tihany

_

if_11íS(ff!

(.!/nfl

I>HoTták, lenge

Ujjongva

>.J

ii'lfI.PTWf:

halvónllkél<

r1ató.nol(

llflQyh?1)('h/

kpl
rU/iigtÍ::

tündér,
(1.

Toh~ódó nyárban

Fehér

o;

i

alatt

!ii1/erneYl.ll

kÓPi'óztOl(i

LMlgnl

A

kis dg vagyok
lomb. 6, ('solod

-

kilép,
szép,

:~2eT('lem,! itI velem.?

Miért

nem

élhet mindig

Mini

PI hcdá.,ott, o, c~ónoko, ••, a

szóllok a gyöngyö') csillagol'
1'qrt, vad lökéssel, nyíle'f11JPrll?st
mondtn egyikünk
fl
félrHp.ti poéma után
SUrrOnlJQ

fák,

11";1"

<

Pa""O?l

h(.>Jjf'''ő

kagylók

é.'

(l

nód

TamAs

F.rnÖ

€~ akkor
r<;~gg<ll
- Volion honnan tuaták

ki Edet

e nano'cban.

nem

hnlkan,

tudiátok "

snk

túrgyiitJgos~

,

ITEL A FOLYO
A fIlmévad
kimagasló
eseménye
lesz 11
nemet fiJmművészet döbbenetes er-ejű alkotásának bemutatása
181 Corvin ban.
Az őserejű
parasztdráma
az ember örök harcát mutat}a
be az elemek ellen, a ft.ld gyermekeinek kűzdelmát
a folyó
emberfeletti
hatalma
el·
len, amely el ekarja
ragadni a
kenyeretadó
földet.

I

Günther Rittau
a nagy német rendező
ernléket
állított
ebben

örök
oa filmben

az

emberi akaraterő csodájának
megörökítés
A némel'- filmművészet
I"'gneg) nbb népi
kitólnak

sorából

Bochert

igazi müvészete

ben teret.
és Lotte

Fr-íedrich

Koch

váló szereplők
~.k:
Magyarorazágon;
nös sikerre

al

számíthat

"lek bemutatéstr

erejet

képviseli,
hosszú

ünnepi

(bben

talál

'A fiatalság

Hans

akik

501'8

a filmSöhnker

mellett

.Q

ki-

bi etosítja

a film

földjén

I
külö-

árvizek
H

re.
la-

Kais .ler ~S E. W.

Hlmnlkctás,
keretek között
ll'

amelyfolyik

a Corvinban.

~,'.~~~~'~~t~lüi~'il~~~:f~,
szMójén.-!.
letét
dolgozza
fel.
Az
Utu!3Ó
<:

!<)rg<.ltási napon egy pestkörrv 6kí
J:ülső teívótelkor
légir-iadó
zavar-ta .neg a munkát
A felvéte[eket
abbahagyták
de c nagy
zemélyzet
minden
tagja
példás
tegyelemmel
teljesítette
kötetesA 1égo
megszűnése
utan
zavartalanul
folyt lová bb ~1
.unka,

-----~~

.
BorvAth Jeuó, T-.idl
Fe~'
Múta, K, Tanay Emil éli _ft'"
Laey

."

B[d~6

.Árnyé"·
bemutatóján.
MÚl tú.

cl

..I.:: .,Ember t1'agédiája" különmost
kerül
bemutatósra
/'innországban,
A nagy szinhó:i
DaC7VÚ'114!,,:
cményt
a. .finn rádió is t_l1),g6-

Nemzeti

-

Sztn-

ház rendkivül
tehetséges,
fiatal
:agja
május 26-án
a rádióban
nagy sikerrel adott elő a nemregfben elhunyt
kiváló debreceni
költő, Gulyás Pál versei ből. Többek között szavalta
Gulyás
PáL
..Apám",
"Nyári zápor"
~ "Úszi
fény" dmü költeményeit
s előadásmédjának
szuggesztívitásával és a szövegek mé!v átérzésevelki.ilönö~en
kitűnt.

llen
'1

'.)zfa.

Rövidesen
filmre
kerül
való.,
sunü)eg
MarschaUko
Lajos
feldolgozásában a "Tiszaeszlári bűn.
per', A magyar Jud Süss a estdóság
magyarországi
aknamunká.hira vet fényt.

K

Június elején megn.yílik a Múcsarnokban
u, pünkösdi tárl.a,t. A
nllir.á.~ elé a művészetsz€retö
kö,
zönsép nagy
érdek1ődéssel
rekint, ,rrmát is
inkább,
meri
_
Qmrn,t hírlik ,- a tárlatQn kö-:e[
hi7tszá.~ mű kerül. ki,állitú .••ru.

Eg1ilk

~."1..

~~i

fi:~:s

••••

svéd

film,

met uet

-é

Cbristián
Angela,
a Fővárosi
Operettszínhúftat&I,
tehetséges
tagja nal"Y meglepetéssej
olvasta
a napilapokban
a bázasságáról
megjelent
híreket.
A művésznó
ugyani$ semmit nem tud a saját
eskűvöjéről. 1trdemes
volna a különös misztifikáció
okát ktnyow
meenl.
.
'-

ili Ni;

.•-

A kolozsvári
Operaház
~j betanulásban
mutatta
be a ,.szöktetés B sserálvből"
cimü Mozart-

::::'l:.~
••:~::''::
.•::!.:I,''M:;

git. Oaál1 József
István
énekelte.

és dr,

Siknlya

IT" ·- . bú:_ •••... '••. ~
.• tldvleké~ ~~
~&
,
ilii_"" wt6&&e. _:__

:a~

"ctrnű

A "Majális"
uj magyar
film. amely nemrégiben megtarszakmai
bemutatóján
által_ános sikert
aratott,
valószinűleg
Németországban,
Bécsben
kerül
clr,~·:.ör rUlgyki)zöns~:t ~l.·'

II debreceni
sctuésascio»
oalt;,
s:úgos házasodási
járvány
dúl.
M(H'ky Géza és Csengert .•l.lOdó
egy-egy debreceni
ú-rHúllY!
oezetnek évo.d
végen oltq.r elé.
71I.íg a társulat
énekesir, ;.l11adon,
na,ját, Németh Ilonkát
egy deb
7f:(.eni ka'tonatiszt jegyezte
el.
,

lu't.

I

1't:,JlI\' .11 .UlI.~·to· I(~I(.; IIII"

Nem kü.rtöl.' sok rektcrn,
Gyufárát szólt, tehát
Gyujró
hatást tett
rr.
GY"fogy6ri
kislány
Lel i mep pnrtuerér.
A hős lá'rtgro lobban
S elveszti n [e ié i,

,.

érkezett
a napok,
Antal lr:'lnyitásb-

polyórme:

*

,.

Befejezéshez
ban a Németh

~'(U'O.)

!!;I/Ú,

tere Békéscsaba,
Ceptéd,
Makr',
és Szeures együttműködese))cl
'Ú.
szfnikeriitet
térestrésén
f(Í.rado:zik: Az érdekel!
);árosol< képviselői ért.ekeaíeten
fJylÍlr1ek
dss ac
li ezen
hatórOZ1l.ak
1J111jcl
a? '
i.gCLzga1.ómeg~rita"=tr's61"{11
ts.

ImkkunL

eg~7t
cSiUaQnsz,

Nf~m is olyan

régen.

Azt kérdezem

nwst

Csillagtól

messz--e

ott

Szfnpadok
Vagy
Zár

Játszik

Bdeu'nt a jóba,

CSOTtoS

'nyá1'()71

Nyilván

rendes

áron

nyen korm6nyo s:,o!
Erdélyi is arat,
Biztos, hogy nem ruthot
Zátonyra a dara.b.

7

F"I"é
·é k..••• cmen,'
I
ú'
•,e€ussgn~ll~
film forga.tását
kezdik meg néhriny nap mulva. A forgatókön.yv
ir6ja
Gencsy István
debreceni
ti~ztviseló.
A késziH6 produkció
a, bütokrácia
felelösség
alól ooto
;húzódá.sá·nak maró
$ta.thája resz,

,.

Befejeződött
a. pécsi sz.ínházl
seescn,
Dr, Székely György direktor Jelentése szerint az év 164
ezer pengő deficittel zárult. Mi·
vel Pécs házikezelésbe
vette át a
szinházat,
a Itiányt II városnak
ken megtérttente.
Vitéz
Bánlev
Róbert
szegedi
sztntársulata
ls .befejezte ..előadáseu 5 átköltözöf
nyár; állomáshelyere.
Szolnokra.
ahol
Kerecseneli Kiss
i\1:uton:
"AJ első"
eunű . sz inm (í v('\"('l
nyitotta
lTlcg
a svezont

(I

'~né11' fi

le8?·~:?

Nem?€l.i,

Tá.n

ki

Már

a záporpróba.

is vaT! tű-zve

Siratja ~z ég Q'
Seeaonzdrdst százszor:
A zúporpróbából
Volf pá'( p ró b n vz ri p o r .

..

A Sz{nművészeti
KG'nw:ra jtí.rdusb'an;
feltlételi,
gyakorlato~.
javító
és záróvizsgákat
rendez,
A jelentkezÉs
május 31·én zént,Lt
le. A t'izsga. időpO?1tjáról. o

jelentkezők

,.

csillagu.

IHmcsHlag

TengeTészkormányost

.4 Városligetben,

l

Új csillagra
A f'sillagos
EgyHc finn

Nemrégiben
Debrece-nben
a
.,Cigányszcrelem"
és a "Mosol,1o'
ol'SZága4'
felújítása
alkalmával
énekes östehetség tűnt fel HR,jdú
Péter MA V tisztviselő seémélvében, aki pompás, ku1turált hangJával
egycsapásra
meghódította
a közönséget.
Hajdú
Pi terre
a
kolozsvári
színhá.z is felfigyelt s
:1 flatal szfnésztehetaég
a' jövo evben már mip+ 4~kolozsviri
űpe-raháa tagja ~og rnüködni.

H<~ 1\'

,"11.<11"

értesítést

..

kapnak,

Új,
érdekes
lela.dalot kap.1t
Fényes Aliz Thul'Zó Gábor most
készülő, "Vihar után" Cfmii IUm··
drámájában.
Egy zongoramüvész
feleségét
játssza,
aki anyugal·
rnas életböl forrongó események
középpontjába
kerül.
Fényes
Aliz mellett Uny Tivadar, Szabó
Sándor.
'Ladomerszky
'Margit.
Pethes Sándor es Kamarás
GyUJa lesznek a főbb szerentük.

•.

Thuróczy
Gyula,
a székelyföldr
szfntársulat igazgatója
megkezdte
nyári
évadját
Marosvásárhelyen

Erdélyi

Míbály, a ligeti szfnház
igazgatója
befejezte
"Cserebogár,
sárga
cserebogár"
című új nyári operettjét.
A zenei
rész
hangszerelését
BánfalviBeck Miklós, az ismert koruponista végzi. Különben már a direktor
nyári társulata
is együtt
áll: Honthy
Hanna,
Fejes Teri,
Bilicsi Tivadar és Csertos Gyula
mellett valószinűleg
egy vidékrőt
felkerült
színész
lesz n. bcnvtván.

népszerű

~
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~

i,~

Ú
ú.ek2hi
Ú ijdi6ut
iJdi6Ut i~ék
I~ék
ú.ekt4ti
Ú ~
~
.s~ekd"
Ú
.se6ekd"
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MONDJA BARABtiS

SÁRI

A Dunakorzó délelőtti
csendjében
találk.oztam
a minap Barabás Sári val.
I
_ Egy gyors interjút,
kedves Művésznő.
Szerepéről,
művészi
tervei:r;-öl állítottam
meg, mert .nem sétált. mondjuk korzózott.
hanem törtetve
igyekezett
valahová.
- Ja5, ez nehéz. Ugyanis rádiópróbám
van és lpontosnak kelJ
lennem, mert utána egy esti hangver-senyem,
pr6bájára
megyek.
Amennyiben
velem tart.,.
szívesen. Dehát miről is beszéljek?
,szerénykedett,
mert. éppen olyan szerény müvészlélek.
mint' amilyen
Istenáldotta
tehetség és pompásan kulturált
koloratúr énekesnő.
- Hogy miröl? Hát a zsúfolt programmjár6J
.- biztattam. Min:
dig. mosolygó arca pillanatra
elfelhősödött.
_ Sajnos, rprogrammom
megint csak·könnyü
kis dallamokból
áll. A rádióban legalább Denevér-áriákat
énekelek és egy M'Ozartot,
de a koncerten
megint csak az.t, amiben - mint szerzöd.ésnélküli
énekesnő - állandóan
dusk.álhatok:
könnyűt
és könnyüt.
A legkönnyebbet.
M.indjárt hoz?á is tette:
- Ne higyje,
kérem, h'Ogy
lenézern a könnyű
muzsikát,
a
könnyű.
énekes - sz;erepet.
De
ahányszor
még megpr6bálkoztak
velem ilIetékesek
és operaszerepet bíztak rám
úgy érzem,
mindig megfeleltem,
- Az Operaház .legutóbbi "Sevillai borbélyH előadására
gondol
ugy-e;
Meleg,. szép
siker
volt
S~jnálha.tja
minden operakedvelö
és Mozart-rajongó,
aki nem láttu
Barabás Sárit Rozina szerepében.
vagy mondjuk,
főként:
nem hallhatta.
Igen, a R'Ozina éneklésére
.szívesen emlékezem
vissza.
Ereztem, tapasztaltam
a, sikert. ~ De,
őszintén mondom, nem is annyira
a
siker volt a !f'Ontos és általában
az
életben nem is az a döntő, ..
- Egy színésznő
beszél
így?
- tgy gondolkodom.
Mert! nekem a boldogságot
az jelentette,
Mozartot énekelhettem
és az~ Operában, 'A muzsika
iránti szent alázatot
éreztem,
~
Mindezekről
a s'Oron lévő
könnyü,
próbára
sietve beszélgl~ltünk, útközben
azt mondta még Barabás Sári:
,
- Tudja mi. volt a szép? Hogy semmiféle
közbenjárást
nem
kellett keresne01 operai szereplésemhez.
Szembetalálk'Oztam
Márkus igazgat6val.
Köszöntött
és tovfÍ,bb ment. tn követ1em. s megsz6Htottam. Ott, helyben kérdez.tem, nem volna-e szüksége szereplésemre ? Azt hittem a világ :tordul ve1em, Az igazgató készségesen
mondta: dehogyis nem, la ,legjobb időben kérdezi.
. - Miért nem szerzödtették
azóta?
.
- Magam is szeretném
tudni. Hiszen si1rerem volt.
- Az operai vezetés - kezdtem, de Barabás Sári közbesz.ólt:
- Senkit 'sem 'akarok bírálni. Én 'csak énekeln'i szeretnék
Mozartot, Delibest - ;mert <3, muzsikának
'ezt 'a két zsenijét kedvelem
legjobban, legutóbb
a kol'Ozsvári Nemzeti Színházban
énekeltem
- lelkes készülődés után - DeHbes Lakméját.
Most készül egy új
Kivánsághangverseny-film.
Abban
is Lakmét
énekelem
Egyi.k
kedvenc .szerepem.
I
- Emlékszem
még a Városi Szinház
nyolc év előtti Opera
elóadásaJ:ra. Rigolettóban,
á.ltalános feltünést
keltett egy akkor ismeretlen nevű GUda.
,
- Az volt első operaszerepem.
Utána következett
u Sevillai
borbély Rozinája. Hat éves koromt61 tanul'Ok, szüntelenül
csak tanulok. Először táncoltam.
Tiz évig. Ballerina voltam. T.izenkilencéves ,koro'mban
léptem, föl szinpadon,
mint színésznő,
A ligeti:
Buda~ti
Színház egyik kis nyári operett jének voltam a rprimadonnája. Istenem, - a szereplés nekem kenyeret ,jelentett. Sajnos.
ma sem közömbös dolog ~zámomra,
hogy miből éljek. Ezért játszottam a mult nyáron ,Is nyári operettben.
Két év előtt a
Strauss-operet.t
a Sziget Színpadon,
még inkább
kedvem szerinti
szerepkör volt.
'
- Mindenki
tudja:
közönség
és szakemberek,
hogy milyen
eredeti, gazdagtehetségű
szopránénekesnő.
'Lehetetlenség,
hogy alkaJmi. és - kis könnyü szereplésekkel
fecsérelje el hangját,
színgazdag szopránját.
.
- En hiszek a küzdést követő diadalban.
- Akkor reméljük,
- m.ielőbb és véglegesen laz Opera színpadán látom viszont.
;
- Vágy.
vágy.
búosuzott
ezüsthangján
Barabás
Sári
- aki egyik legjobb szoprán,.unk rS akire komoly szüksége. van az
operaszínpadnak
mégis majdnem
mindig ~sak divatos
ének'Számokkal szerel(e1tetik,
Szabó JÓzs('f.
!

Nem hagyom itt Pestet
-

'mondja Koréh Endre

l

"

Közel a Ligethez,
barátságos,
tágas és napsütötte
lakásban
fogad bennünket
Koréh IEn.dre, az Opera 1ti\1á1ó énelte&e:. Hatalmas
termetö,
markánsarcú
férfi a hires Koréh, .akinek harang-mély
hangján keresztül
ismerte
meg a magya·r közönség
az ."Almos,
ráncos medvebocs"-ot,
a Garabonciás
"Deres 'már ,a hatér' "1;'11, egy
ser~g régi, gyönyörö
népdalt és .atkli. talán Európában
l'{'!:~;/;('bben
énekli a "Bohémek" világhirü
k<lbát-áriáiá.~
- Nagyon félek az interjuktól
- mo'íiCija 'zavartan
a művé57.,
~Je~ar~~~r~fa~~

~~~~k

~~~gOkat tudnak

kérdezni

és én tehetség--l

De ,azért megadóan
ul Ic a divány
sar10ába és várja,
hog}.
.,furcsákat"
kérdezzünk
tőle,
- Hogy ,jutott eszébe az operaszinpad
hűvös 'távolságából
a
kisebb, de barátságosabb
hangversenyp6diumra
lépni?
Először
voltam
dal_énekes,
aztán
.operaénekes
felel
Kd1'éh. - Mindig, amikor operát énekeltem,
gondoltam :arra, hogy
ismét szeretnék
dalokat
is énekelni.
Más az opera közönsége
és ,.
más i8 hangversenyeké.
Meg 'aztán: az 'Operát nem mindenki
érti
meg, ennélfogva nem .is mindenki szereti. Attól elt~kintve, hogy nehezebben
is hozz.á.férhetö, mint a hangversenyterem.
Igy határoztam el, hogy néha-néha
elénekelek
néhány
dalt .annak a közönségnek, 'amely nem hallgat engem laz Operában.
- Miért ~ppen a "metlvebocsot"
énekelte,
amely végtelenül
bájos és szép, de természetesen
nem mutatja meg az igazi Koréht?
-- Kísérlet'Vott,
amely bevált. A 'dalt tényleg nagyon szépnek
és hatásosnak
találtam lés - talán emlékszik
rá, - egy lkivánsághangversenyen
énekeltem
először. A katonák,
akik lent ültek ra
nézőtéren,
megértették
és megszerették
ezt ia kis m'Íivet. Akkor
tudtam már biztosan, hogy ezzel örömet szerzek legközelebb' is, ha
elénekelem.
Utána jött a "Pince mélyén", a ••De-res máT a
határ" és fi !többi.
- Ezenkivül,
folytatj.
nagy
füstkar1kákat
fujva
szlvarjából, 1.:Ulönösen a rádióban,
gyakran
énekelek
régi
magyar népdalokat
is. Ezek a
dalok a másik kedvenc
műsorszámom.
Minden
rádióéneklésem
után
sok kedves
köszönetet
és üdvözletet
kapok
azoktól, akik szeretik az afféle
"háziszőttes"
nóták<it,
- Idén fellép még hangversenyen?
- Minden
évben
két hangversenyen
szoktam feUépni, kétórás műsorra!.
Ennek· betanulása
ős elilkészitése
igen sok idilt és
'fáradságot
igényel
és a ' műsor'
annyira kimerítő, hogy abból '~lég
kétszer egy évben .
......:..
Szóval mostanában
már nem haLLjuk, K'Oréh Enprét hangversenyen?
- iNem. \Annál :is Jnkább, mert rövidesen ismét Bécsbe megy.ek.
~- Mint vendégm.üvész?
- - Igen. Június, végéig mint vendé~,
3ztán mint. a bécsi Op.era szerződtetett
tagja.
- Ilthagyj.
,(Pestet?,
- Nem. Csak kevesebbet
fogok fellépni, mInt eddig.
Szer7.ödés köt a pesti és a bécsi Operáh'Oz.
- Grat.ulálunk.
Koréh Endret, ezt a kivételes
tehetségű
művészt
a németek
tS "felfedezeték"
a maguk számára.
Csak vigyázzunk,
végkép el'
nE' hóditsák
tőlünk.
Kimegyünk
az erkélyre
és lefényképezzük
I '(oréh
Endrét
Ezt se nagybn -szereti, de azért beleegyezik.
'
\ Altalában
az a benyomásunk,
hogy ez -a nagyon-nagy
művén
a vilá? legszerényebb
embere,
\
Mielőtt felmegyünk. még egy "merényletet"
követünk el a művész ellen, Megkérjük,
énekelje el a kabát-árját.
Nem s'Okat gondolk07.ik és 'kelleti magát, hanem azonnal leül .a zongorához. és gyönyörű basszushang.ia
egy pillanat. :alatt megtölti
az egész laká<;t
Elbűvölve hallgatjuk
a csodálatos
mélységből
áramló hangot.
Sajnos, a beszélgetésnek
ezt a kétségtelenül
legszebb
!'észét - nem ~ktathatjllk
ide. Hogy is szokták mondani? - technikai akadályok
miatt.
Peoig ez. minden interjunál
többet mon·
d<lna Koréh Endréről.
M'ándoky Katalin.

I

hanem e,yenesen
8 IX.-dlk kerületben
a Guba('f;j-ót és Sot"cksári·úl.·
közötti területen a Szaharához hasonló terepen.
Mert
Jászai Marj-utca van - és mégsincs. A köruti vitIam08kalau7..
vadonat új névmutató könyvecskéje
szerint, - van. A 32·es villamos
derék kalauzé.rwk könyvecskéje szerint is. A Guhs(:sI·út és Soroksári-út.
e.yik mcllékutdja
a Jászai Mari-utca. Ezen a hel ven azonban hiába botor~
káltam bbdulu'II1 és kiváncs1an szom.juholvo a Jás'wi Mari-utca névtábItjára. :Találtam 'Hentes-utcat,
sőt ~ogló-utcát
is, men hiszen erre vfln
a Vágóhíd, Végül js elk'e8('redetten
J:lenyltottam egy Soroksarl-óti
bormérésbc aual, hogy merre van, kérel"Q, a Jászai Marl-ulcn?
A csapos és a te~,e3 vendéglösné idegenül bámult.ak l'ám. Egy dC'I''''
úri ember, akit serté~kereskedöne'i
néztem, sajnélkozva mosolygott:
- UraságOd elté·/edt. A Jén ·utca. uram, més kertilc-tbp.' vRn
- Jászai Marl-u~('a - erőF.:ödöm kétségbeesetten.
- Ilyen nev!;.: "letemben r,cm is hallottam, kérem.
- Nagy sZi1é"-:':.1ŐvoJt~ - próbáltam a megvilágosodás felé terelni az
Iltyafi borongós I ~I ogását. D(: hiába
- Bn..:sánat, én csnk HC\vérda Máriára emlékszem
Ki~L~-düH(:m<l csapszékből. Lássák a k:m7ulnk, ill"tve a közmunkatanács
ul'ai.
mit tettel<, ha ugyan egyáltalán
van
',', Jászai Mari·utcB .. Ekkor szerencsémre.
megpillanottam
a levélhOl'dó postást,
. aki éppen 81. egyik haz kapuján fordult
kl teljes
f6Iszerel1éss(>!. O talán
csak
tUd.1'l. hol van .Já.nai Mar! "ltclJja?
Ti'llan
csak vitt már oda.. levelet vag:v p"~lzesutalványt?
Megszólltom fl kedves postást. Fejét i án8'
- Ninc.s erre Jászal Mal'i-utcQ. H~(";,~kmutatot! egy sivár és üres t.eleknyelv felé- abhól nem lesz idővel Jászal Mari utcája
- Igen, most már rémlik nekem valami.
Dehát idet ették azt ..az utcaI' Mp]taOan dolog, kérem.
- Tdlán tudj.:-., ki, volt .Jászal Mori?
- Hogyne, kérem. ,látszani már nem láttam.
mert gyerek voltam még, amikor olvastam az
ujságok ban, hogy meghalt. Vidéken gyerekes·
ked tem
akkoriban.
Márkus
Emiliét
SOk~ZOl'
láttRm a
J~emzeti Szlnházban, Blaha Lujzának ott voltam "
lemeté~én, e~yszóvel, kl:r~:m.' sajnálom, hogy nem léthattam H:!1.ai Maril
Es sajn~lom, hogy'erre r,yilfk utcája, mert tenni mernék rá, hogy senkisem udja az Itte".Ick kö'l.üI, hogy ki volt.
Ide irom a postas nevd. Mester Józ.sefnek hivják s ezek u1án aszinéS2.et VQiúdl n\egbecsu!,:.se végett, kérem a közmunka tanácsot. helyezze
más 'városrészbe a mé-Iö!m~~ sern nyitott Jászoi Mari-utcát.
Sz. ,J,
L

',

7

:en már, sajnos, nem láthattam Jászal .Marit, nem hallhattam Ol·t: 'na~
l.úgású . gyönyörö hangját. A magyar színjátszás. fénykorának
erről az
izzó, óriási tehetségü drámai hősnöjéröl annál többet olvastam Gyulay
Pál é8 Ambrus Zoltán muzeális értékU krit1káiban,
Herczeg Ferenc
eml~ksorait és hallgattam Laczk6 Géza, érdekes, személyes élményeit.
A kitűnő író édesanyja, Lacz-k6 Aranka a kolozsvári Nemzeti Színház
neves :tagja, Jó barátnője
volt a "nagy Mirjának" , Laczkó Géza
Kil <ilyhn~<1I.'Íb
•.•n relcUhl:~dh.:n oJd;itAk ('nüd~L'nJl'k
{)ll'i.'
öl '" Íl"t\,(>\"
\l'is1.onynak is szép, szines b<lrátságl'ól.
Netn lepett hát ,meg, .amlkor n~mrégiben
azt olvastam fl KilZmunkatanáC8 városrendezési
tervei vcI kapcsolatban
egy jelenle\lben, hogy Jászai Marir61 utcát p.eveztek eh·
~ze úgy képzeHem.
hot{y ha a maryar szinészet 'O'agyjairól a hálás ut(-kor Igy meg~mJékczlk
_.- mint ahogyan poUtikusokról, váwsatyá'kr61
és h. ~"ve költők ről !:s
lI'ókról js flIZokott utcát elnevezni _, akkor ezek az. utcák a hírességek
üdeméhez, értékéhez méltó helyen hirdetik majd az Illetők
halhatatlansagát. Persze, más az. elmélet és más az utókor gyakNlat<.l. Mert Jászal
Mar1ról sem valahol a Madách Imre.sugárút
környékén neveztek el utcát
stilnerG.en, mert ott a Dob·utca húzódilJ.c, vagy ha mar uda "nem fért",
akkor nem a Gellérthelityel! vagy a R6zs&dombon, mini tették Adyval.
('t!

NAPPAL:
ra.ktárnok

szereztem meg adipio.
,.,~'"
mát és esztendőkig ál'
". lús
nélkül
voltam.
(;·ondolatliiban
csendesen
elmcrUlve folytatja:
- Két esztendeje kerültem Pestre s mikor a Nemzeti Szinhéz ren··
dez61 tanf-01yama megnyilt, én is je~
lentkeztem. Felvettek s hogy val~
miből megélhessek. átverg6dhessern
a tanfolyam
éveit, kaptam ezt a
raktérnoki él1ást.
Arr61 tapogat6zunk,
vajjon öt is

~[::~~lj~~, t~k;lnf:!::~~6~
saját portáján sem lehet biztonságban, mert ír nemcsak .a Bzlnész, de
R kellékes, diszletmester és a bútoro! ls, mint alábbiakból kiderül.
Arr61 kaptunk ugyanis hirt, hogy
a Nemzeti Szlnház raktárnoka,
bi~
'-zonyos Kendereuy
Lajos nevezetü
fiatalember
egyJk pesti Irodalmi
. vállalat pályázatán benyujtott egy~
{elvonásos sz1nművével dijat nyert,
s a ma a Vigadóban nemsokára bemutatésra is kerül.
'Intelligens,
komoly fiatalember
ez a Kenderessy István. Abb61 a
fajtából val9, akit alai.'':8an meg
hányt.vetett. a'~ élet. l!:s ez most azesetében valóban nem 1.,J!1alomig
M'utt frázis.

~a1~~~a~
a1 iroHatározottan
tiltakozik
- Szó sincs róla, Mér ·Kolozsvárott irogattam s az ottani színészek
egy j6tékony esten be is mutatták
egy;l; kis szfndarabomat, A "Regös"
tehetségkutató
pályázatát
ezzel II
munkámmal nyertem meg .Van egy
darabom a Nemzeti Sio;{nhdzndl il,
"Az asszony büne" a clme, Unt
Nd.ndo1' elolvasta és tehetséQes mun.
kd.nak tartja, Ezenkivül most (rak
egy nagyobb hirsadalmi - életképet.
Fényes AUcenak szántam és szeret·
ném, ha Kolozsvárott mutatnák be.
BevaUja, hogy fr verset és novellát ls. Mutatóul olvas e.gy pint,
Hát a versek bizony, kiCSit Z8.enlék
még, de a pr6zal {Tások egész ügyes.

!:~~:i

- De adjuk át neki a szót. €rdemcs
nl~ghallgatnl.
~~~~';~I:~
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Utóbbi hr·tekben Itt lS, ott is felbukkan egyegy hir, uj.<:agclkk, egy alig esztendővel ezelőtt
váratlanul hptlltott magyar fIlmrö1. Címe: .'.Szeret6 fta, PélFr", Kevés produkciónak
volt akkortájt olyan Z.ljOS visszhangj!l, ,mint a PflgeT Antal
töszerepléslvcl
elkéizltett
"Szerető fia, Pétcr"~
Hogy tulajdonképpen
ml volt az ok, ami
l eltünését
e!őidézte, ne flrtas&uk. Tény a7.,
a mo:.-ikban előreláthatólag
Ismét hamQro~
san müsorr;, kerüL Ennyit mondanak körül beJ(lJ
ahiradások
Arról sionban
csak igen kevesen'" tudnak,
hogy ennelt az l.gen mély Ro.rsproblémákat tag·
lala münek szineszember asz~rzöje:
a debrece~
niek népsz('rü
táncoskomikusa,
Szabó
Samu.
:trdekesnek
u\ttottuk
megsz61altatni
a vidéki
sz1nész.ir6t
már csak azért ts. mert hirek szerint n "Szerető fia, Péter" e hetekben Debrecenben a s::ínpadon ts nyilvánosság
elé kerül.
_. A "Szl.retö fia, Péter" ősét - kezdi Szabó
Samu komli{usokat meghazudtoló komolysággal
_ "Májusi vihar" eimen már több kisebb vidéki
színházban bemutatták
az év folyamAn, A film
'Izonhan a rnost Debrecenben
bemutatásra
kerülö s:linmű ElIHpjún h.c~z\Jll, Meg kell emlItenem, hogy 8 darabot mel~
lettem
a kitünö (,'endrik
Ferenc jegyzi, mint társszerzö. Nagyobb el~
térés a két variE,"s köz-ött nem sok lehet. Egy·két bővitéstőt, slm1tást61
eltekintve: csak a cim az, ,ami különbözd
·\mi1<or a "Szerető fta~ Pétert"
annakidején
levették a nv.dk müsoráról,
a "Májusi vihar"-raJ
jártam
végig szegény dali térsulatokkal
az Alföld apró városait
és falvait,
Tenyérnyi szinpadokon mécses mellett jétszottunk,
de a közönségnek
tetszett a darab és ezért is bizom a Fendrikkel áttésUIt "Szeret ö fia, Péter"
debreceni sikerébén.
- Ml a "Szerető fia, Pét ••.· erkölcsi hivatása?
- Megmutatni a7. összekötő hidat két egymástól ttivoli társadalmi osztály, a zsellérség és birtokosság között
Ennyit a darabról il sz""rzőveL Most még csak azt emHtj'ik meg, hOlY
iii dehl'f'ceni
s1:{nészek nagy lelkesrr!éssel !~és7ülödnek a bemutatóra. Mert
ez. <.: prf!ml.er nemcsak a debreceni közönség, de bil0nyárn az or5zÁg szinMlhl ~7;akemberetn,2'k figy€ht1ét
i~ m;~r(n'u vonj;)
(b. I.)

~~~~g~!~é~~~~:!~~.

~:;:~~~~er~t:nem~:e:ka~:~I~r~tái~
mint rendező elhelyezkedni valame,~i~n:'l·~~hfr~ndá~ion?hf~7ai~ért hű ma~

fia, -Pétert"

A szem f'lmondja. bogyan Játszották
falvakapro
városokban,
dali·tá-rsulatokka~,
titokban. a~ "Izgató" tendenctáJú
dan·bot. '!

ban.

'''_''~j~;~lp~
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Korunk irodaimi élctének
kóros
tünete, ,.~/
~
hogy talán soha nem volt.
még ennyi dilettáns dráma, reg"'!!)'
és versiró, mint manapság_ 1r a szí.
lé!z, a dizőz, a gyáros, az arisztok·
rata, A'L égvilágon mindenki
ir,
minden rehd1l, rangú éli tár.sad'ilmi poziciójú ember.
Nem véletlen, hogy ezeknek az
iro&ató embereknek irodalmi dudvéja nagyrészt a szinházak tájékán
buriénzlk. Állami és magánszinhá·

"V;b:;na8kid:;t~zsváarj

'"Szeret6

verseL
és
drámát ír

a.
Nemzetinél

Mégis bemutatják a
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L

-- /
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4 ei~
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JOS
tehetséges, felkerestük
'Iehf.lt, hogy kicsit elbc":'l.é'.gessünk
vele.
- Annak ellenére. hogy a .,V(lrjlÍ.fé~nek"~ben ncOl tudom ktfutni a formámat _. mit)
flmi HZ éneklést illeti -, nagyon
szeretem
ezt a s7.erepemet
-- kezdi Fábry t:va. - SZII,'ef'en jatszom para~7.tszerepet.
Pedig- nflgyon féltem tőle eleinte
De u7.tán. ,l beml;t:'Jló lllán ;"IZ összes
u,i!'8gok kedvezően irtRk rólam, :lkkol' megnyugodtRm.
- Mil lDl'! igazi szerepkörének'?
.
- H,iilt
- sóhajt melankólikusan
a nagyoperett et S1.pre1nek
egys71?'r egY
Lchál'-hősnőt eljátszani.
Abban meg tudnám mtltalni.
mit tudok.
•
- Szóval nagyoperett.
A szinházz.a\ tehM meglrnnenk,
F'iJmmt;;>t
kapC!1'oJflto~
;::ambkiói,vclg.va; nincsenek?
I
_. De- mennyire vannak ~ - nevet és kÖ7.ben kic!=.illan
.sol{. szt>p fehér
foga
-~ E:ppt>n most' van szó egy film!?-zerepról.
A Pegaw~sal
tán:!;yalok, r)~~zel kezdenf'k forgaini a. filmet.
ts képzelje, ott is parasztszerepben
kellene
ff')lppnem
- Csak nem a "Varjú fészek" filmváltc1'l.<l'öról
van szó?
AITÓl.
Ugyanezt a szerepet.' játszanám
benne, illetve ugyanezt
ti
7.sánerü szerepet, mert a forgatókönyvön
alapos yfllt07:tatAsoktlt eszközöl nek.
Mondjon
valami
ol.vat
is rriag;~l'ól,
(Imi nem ,iut eszünkbf'
megkel'<:temi ".
.
- Tudja m'it szere'Onék? - kÉ'rdi és kislfm)'os
arrocskája
lángolni
kezd
<l
belső forr6ságtól.
- Egyszer, egyetlenegyszer
é~ nem ís: most,
hanem
majd
Ll'sőbb, évpk mulva szeretném
elénekel ni CI
"Boh émélet" Mimijét:
Hát ezt igazán nem jutott volna eszünkbe' meg!<érdezni
De ha ez. a szép é~
tE'hetséges kislány ilyen nagy vágyakat
őri? fl lelkében
_.
talÁn
valóra
is
ludia váltani öket
M;hHlok~' Katalin,

"."....
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edves,
rVK{nszenves
urilany.
Már az első pillantásra
feltűnik,
hogy egész lúnyél
vflJarni fiatalos
lelkesedés
fűti ál A művészi hivatás iránti lelkesedés.
_ Már gyerekkorom
óta szinésznö akartam
lenni - kezdi élete egyik legelsö interjúját Kertay
Lili, aki egyébként
jónevü uricsaládból
származik,
- Mikor leérettség,iz.·
tem és állásba kerUltem~ II saját keresetemböl
készUltem a .szinészeti pályára.
A vizsgaeJőadáson
létotl meg Tóth. Miklós s úgy kaptam meg a "Majális"
dmü film fős7,f:'! e~
PCL Egy 16 'éves leányt
játszom s a.lig várom, hogy ez a film a közönség elé kf:rOlji1n.
_ A "Majálls"
az első filmje?
- kérdeztük
a fiatal művésznőt,
-r Nem. Az "Ejjeli
zenében" játszottam
először
filmf'n.
Kislánykoromban
rnó I
liihbS7.Ör szavaltam
az iskolában,
de szinpadon
még nem szerepeltem,
csak filmét1.
_ Hogyaszakmánál
maradjunk,
a fIlmszinésznök
közül kik a kedvencei?
_ Danielle Darrieux
és .Jenny Jugo - feleli habozás nélkül. - Van
bennOk
el:l.yéniség s ez a fontos a művé!'zetben.
Ezután
megemlitettük,
hogy-a kritika őszinte elismeréssel fogadta kedvc~ :JIaid
tósát a "Magyar
sasokban".
Szerenyen
jegyzi meg:
_ _Matolay Géza és Jánosy István témAja olyan szép és lelkesítő,
hogy
mi .
.;zereplOk a legteljesebb
odaadással
igyekeztonk
dolgozni.
Ezt talán a küzönsl'j(
is észrevette
alakitásunkon.
Elmondja
még Kertay Lili. hogy negyedik
filmje a "Gyanu",
mcly
nónyi
Adorján
"Négyesfogat"
elmú regényébÖJ késziilt. A film műfaja vígj{ltf..k.
Befejezésül
IrnegkérdezzUk, hogy mi a terve, fl művészi programja?
Sz.inte riposztszerűen
Válaszol 'kérdésünkre:
_ Sz.lnh;;'zhoz szeretnék
kerülni, mert él szfnpadon~ közvetlenebb
kapcsolatot
lehet teremteni
a közönséggel. De azért ft fUmet is szeretem
már csak. a7.él-t i!',
mert annak köszönhetem,
hogy az vag,yok, aki vagyok.
Azt his~7.ük, hogy Kertay Lili óhajfl nem marad s7Jnes ábránd. A magyar
szinészetnek
nagy ~zük,!lége van hiva'fáRál)an hi'.'ő, lelkes és tehetséges
keresz..
tén" s•.íné~7.\ ,ne és ~~zínésznökre,
'(b. p.)
i
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11',na, ez. 8 ragyogó
Török
lágban, de a nagyközönség

szépségű. fiatal szltleszn· Id,'m ismcl.;:li~!I a sz"kmai Vt·
elött sem. Igaz, hogy C'Iak kisebb szerepekbcfI
('5 110&7.·
szabb Időközökben láttuk, de epizódalakitásRlban
is mcgcsiHogtatta
sokrétű tehC't~égN .~
mindig hlényérzet élt bennünk, mléri nem látjuk többet, miért nem kap ntlgynhb f('l~
Hialokat?
Most, hogya "Lejtön" t'imü filmben úJra felbukkant
aroz.tuk, hog) végél e jaR
nlOk a dolognak és kifaggatjllk,
mi 117.oka ennek a n<lg)
Jszayonültságnak?
Törők
Ilona talán a világ legszerénYl'hb s7inésznöje. Annyira S'·""'.••.'ny, hogy Hypn .flAl<lI Iwr
ban ez. már bOn. BGn l'Iaját ln'lgH. '1 !chpt!'ée'p
ellen és cg,v !dt'f:.iL a7(.k ellen is, H.kik
sokat vértak t6le.
_ Ogy látszik, hogy örök uittTlC mtrrnQok
a szin padon - keidi v<1i1ornását. - Megsugom, nem én vagyok al. nkHo l1<lní;m;) férjem. Neu-' engedi.
hop)! s2'll1pl'ldrn lép;ek.
Pedi!!: ti szlnpadot az élet ktE'gés'!itójenck. és érleImetHI'.
·11.e01.
- Mit ját:'lzott eddig?
_ Alig merem elmohdani
F.gy kis epltód.';:7.erepet jatszottam
három évvel ezelőtt
az 0.1 Magyarban, a Boronkfli lányok drnü Qperettben. Oj h31.asok ('voltunk és egy kicsit a nás1ajilndék boldog~ágf..t €rC'ztem,
hOIlY játszhat tam.
Aztán a Vidám Szinház~
ban léptem fel B Nyarl muri imü darflbban.
Bzt a da rabot halálra !télte 31. akkori de~
konjunktúra.
\942 korat'lynréll vol! el. a sikprtelpnségben
a forró nyár 18 közremüködött, am~'lv minrlen ell57.ml'>O\nrllüil fullR.~71O h('\'e!,=~(>)1;{'vel váratlflnul bC'toppant Buda"
pestre.
- Es hogy áll ft fitmekkcl'l
_ Fllme7.tem, ha ki!lebb sí'f'l'C'plesdmf'\
ennek lehet mondan!. Eg\' kis sz.erepet játszottam II Kadt'-tR7f'lt'lemtH'n. Ugy:UHS,1K
kis ":;!('I'ppel ,l ncmréc. bemutatott
"Lejtön';
dmfí
Ulm·
"en.
Etek csak núrnvpn1bal!fl.,í";0k
tctO~"l kis ](op('"pk, TTu·I\'l·kpl
f.'H\já!foknak
teklntrl(
R

f
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Egy óra a színészek ~úzeumában
Budapesten
majdnem
száz. múzeuml van.
A nagyközönség
a
múzeumoknak
ebben ft rengetegében alig-aIig vesz tudomást
az
egyik
legérdekesebb
gyűjtérnényről, a szfnészek.
múzeurnárói, ahol a magyarsatujátszás
legérdekesebb,
erek.}~i pihennek.
Sokan azt sem tudják, hol van
ez
a múzeum.
Közvetlenül
a
Nemzeti. Szlnház
közelében,
az.
Emke-kávéház
fölött, a harmadik emeleten,
ahova
már
alig
hallatszanak
feJ az. utcai zajok.
«sak tompán, megszürödve,
mint
ahogy
a holt,
de
valahogyan
mégis elevennek
tűnő tárgyak.
emlékek biredalr-iában
illik.
Különben maga a ház is emlékezetes épület,
hiszen
itt töltötte élete utolsó éoeu a nemzet
t.'salogánya, Blaha Lujza, minden
idők legtökéletesebb és Iegelbüvölőbb Finum Rózsija. Most fogOl vos lakik
a lakásban,
ahol a
magyar színjátszás nagyasszonya
élete alkonyán
pályatársait
fogadta
egy
csésze
csokoládéra.
Délután most a keserves
visítás
és sikongás zaja veri fej a lakás
csendjét: egy-egy fogfájós
lehelll
ni barbár fájdalmat a fényes rogóra és fúr6gépre.
A
harmadik
emeleten
pedig,
anol
a múzeumot
elhelyezték,
semmi sem jelzi, hogy diadalök
es tapsorkánok
emlékei sorakoznak az öt -szobában,
a holt tárgyak közönyös és. dermedt
nyugalmával. De a látogató
mégis
érzi a szobrok halott nyugalmának titkos életét, a képek, kosztümök üzenetét
és vallomását
a
régi koroktól,
színházi
sikerekről és mámoros bemutatók
lázáról.
A múzeum
nem régi keletű,
bár már 1886~ban felvetették
a
múzeum létesítésének
a gondolalát. Ami természetes
is. Vajjon
klt
nem
érdekel
évszázadok
mulva ís Blaha Lujza egyik híres arcképe, vagy a halálra
ítélt
népsz1nmú
egy-egy
érdekesebb
kelléke?
,
.
A
mázeum
megalapítd.sának
érdeme Pataki Józsefé, a Nemeett Szinház érdemes
müvészéé.
aki a tudósok
szcrgalmával
búvárkodik a letünt :korok szfnészi
emlékei közt,
cikkeivel,
rádióelőadásaival
Idézget! a nagy komédlások mult ját.
Az első terem a magyar. sztnjátszás legősibb
korszakával
ismerteti meg a nézőt. Itt van Simay Kristóf
kegyesrendi
tanár
Igazházi
címú
darabjának,
az
első magyar
színjátszó
társulat
nyitódarabjának
egyik példánya.
1790-beli kiadás. Úgy látszik, az
első magyar sztnészek
bemutatkozása
nagy sikerrel
járhatott,
mert a következő
évben már
Teátrom-Kalendár-iurnöt
kellett
kiadni a közönség érdeklődésére,
Ennek egy példánya
is itt látható.
Ebben a kalendáriumban
megállapitották
a
"játz6
szeméHyeknek kötelességeiket", mégpedig vagy húsz .jeütönböeö tzík-ben".
Ezek közt : van egy, melyet még ma is nagyon szigorúan
vesznek,
ez pedig igy hangzik:
.,,senkinek
sem
szabad
akkor,
mikor a játék-darabban
híva-

"

. .

.

hires:
a sztnjátszásáról.
Detirecenben a legendás hírű Déryne
»ou a kedvenc.
Mlndezek
az
adatok
képeken,
sztnlapokon.
e-gy-egy
ruhadarabon,
megaranyozott
cipellön.
egy
gyű run,
esészen.
legyezőri
keresztül
elevenednek.
meg a múzeurn
üvegtár/éli alatt.
A legérdekesebb
és hozzánk
tegköaelebb
álló
terem
a legbelső, melyet a rnodern, a közelmult
szfnészetnek
emlékeivel
töltöttek
meg. Itt. állították
\ti a
régi. a Rákócai-út
a Múzeumkörút
sarkán
lebontott
nemzeti
Szinbáz eredeti mcdeltjet,
Illetve
kicsinyített
másotatát, A megnyitás
emlékei
sorakoznak
egy
szekrényben.
Az első belépőjegy.
az Arpád ébredése
címü vörösmártv-darab,
meJlyel a színházat
1837 őszén megnyitották
A z első
színlap.
Aztán több még közelebbí név kö v étkezik. Egy tevél .. amelyet
o "Hamlet"
fordi·
tás<1 ügyében Arany János irt (l
Nemzeti Színház a1ckori ig(l;:galójának. Egy sztntap,
mely Az
ember tragédiájának
első szerenosztását
tünteti fel. a hires Paulay Ede-féle
rendezést.
Sorra jönnek a szobrck és kepek, a különböző
emléktárgyak,
Tamási
Józsefnek.
a leghíresebb
..foln Tosná,t1ok" pipúja,
íotcoeo.
csizmája. Egy csomó Blaha-kép.
Egy levél,
m.e/,yet Wagner
Hi·
ehard irt a Nemuti
Szinhdzhoz:.
.Jásza i
Mari
gyűrűje,
Iádája.
malyben mint
Gertrudis
királynő a magavarrta
diadémot
és
ruhát
tartotta.
Egy levél, metyben a mf>göregedett Déryné oé .
rosi segélyért folyamodik.
Egyszóval
a magyar'
sztnészet
egész története.
Baráth Ferene.
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'Itt látható
a kolozsvári
sztnjátszás több érdekes
és értékes
.ösemtéke'
is. Erdély
Iővárcsában 1"7!12~ben nyilt. meg -31. első
sainháa,
meJy úgy tetlelkesítette
Erdély
mágnás ait, hogy maguk
is műkedvelő előadást
rendezlek. Még ,1815-ben is fellépett
a
mágnás-együttes,
rrtely a Medeát.
.- egy Musikával
elegyes Tettemény - adta elő, báró Wesselényi Míklós, 'feleki Gedeon, egy
Bánffy
báró és egy Bethlen gróf
főszereplésével.
A
címszerepét
egy
fiatal
erdélyi
grófktsasz-'
szony játszotta.
.
A társulatok
igen nagy sikerrel indultak.
Több
vidéki sztntársulat
alakult
az első kezdeményezések
után.
Kassa,
Mískele, Székesfehérvár,
Debrecen
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tauja
vagyon,
a nézőközönség
között forgolódni,
bátor a' játék
még ej nem kezdődött is."
A szfnészet
térhódítását
a kiállított
targyak
mermyisége
is
bizonyítja.
1793-ban Budán
már
megnyitották
a nyár-í játéksztnt
is, Ennek
a társulatnak
röerössége volt MoÓT· An.na, az el.s6
magyar drámai h.ősnő. Kiállitott
ruhái, arannyal
átszőtt
rokokópruszlikja,
selyem
keszkenöje.
sálja
mutatja.
rnilyen
választékosan öltözött. Itt látható
a képe
is Nem csoda, hogy gyönyörű
m.egjelenése
Kazi:nc.zy
Ferencet
if; meglepte.
Kaaínczy
Ir-ta róla,
hogy Moór Anna ünnepélyes
alkalmakkor
körmét
megaranyozza.
'
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Mdlqly örömdala. JŐJ7 uüg1JS.!t-u8 22-én o, Nem'l,!'ti
megnyitási
iinn epérl o fte.t'őtéren oszt.ogatták.
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újdonságot' Még .abavaszi !kollekci6ban
bemu~
talott gy<lpjús~övet
kabátruhák
an.nyira. nép~
.~!{~riíek lettek, hogy DOR,MOY
nyána., nagy
pettyes irnprimébőJ is mutat Tobe mante~u-t
kétsoros
gombolással! - hosszú,
bő, csuklóban
elszűkülő ujjal.
\.
MiutJn
az I::suHyi ruha - egyelör~
elveszteILe 'Hktuuliwsát. a délutáni' ruhára hárult az
l'eladal, hogy elegaociájával helytálljon akkor i&, ha & hölgy
ünnepélyesebb
összejövdclríol, színházba\ vagy koncertre
veszi fel
s ezó I e dcmikollekció,ban igen sok a tiszta
fekete, Jch,_':wr lingerievel,
esetteg színes övvel
c/i"zí'l'lt
ruha. ;Színben sok ruha kes.zül igen finom árnYl.llatú
drappos, szürkéből,
a favorit
pedig
(,z!delt lIZ ámb.,Qsún. Egész.en eredeti
CARf'ENTJER délutáni ruhaja (1J, a spencer·
.~L:CI"Ú felsőrész
fekete,
a csavart alj. elől
dll~an r~dőzve. pedig ámbraszinű.
Az újra divatbajölI
V-alakú- nyakkwá~(j.s.••
at készült PAQUlN
fekete, a mell- é~
c.slpő_részen erősen
húzott kl'eppruhája
(2J
cs PIGUET
redőzött,
ámbJ'aszínű
övvel
díszített fekete délutáni ruhája (3). A V·
,',zerű 'kivágás karcsúbbá
teszi a nyakat,
Ilosszítja a Jelsőrészt s így 'különleges si!<erre
számíthat
a 'kissé molett hölgyek
körében.
, .€rdeke ..• tlJdort.sá_ga még o deo),ikol
lekciónak az impriméböl
készült 'úpyne/Jez:ctt "hamis"
kosztüm. Egyik legszebb
modell BALENCIAGA
:kreádója
(4).
fehér alapon fekete. Jevélmintás
imprimébő1. A flnoman húzott szoknya egybe van dolgozva
a hosszított'
derék.
résszel s igy teljesen a selyemkosz1üm
illuziójál kelti.
Smaragdzöld
öv . és
kesztyű egésziti ki az elegáns együttest. Egyszerűségében
is fiatalos LELONG feke~
alapon
feryér pettyp~
~
krepp-imprime
1'11hájJ l.'il
•••. ,
~~

,I

1.
_"
~.~i~a-~3i4~~·
l
iu4

l

~

J·r·SCI.JWARZlOS[ nA.)
BlJO",PEST

i ~~
~~

Göllé'ől Mic.Ui.,

,.A

aVGf,Y

olti Japán

iUWZ,
iuwz, V~
v~

2S évafán

~w4qh~~~

,,;; ••• ~l;'·
_"",_
__ .1.~6_1tI';_N.
,,_~

morilt.ö%ön~illé'

;lI

Poór Lili ismé' filmezik
.

ismé' népda'ókot énel&elt
Ugy kezdődőü
az egesz, nogy á rádióműsorban
fedeztük
Cd Rácz. Vull nevét. Még pedig nem

I~

Var! 'J.1I1Iu/~ hU,rTIlLiIC1H}Yy
éve
l~. ,hogy,
(J
kolon::i1l~d
Nemzeti
Szi.nllá •. lllinpadá~
eoy kp'alll·n.ih
termetu,
dí.:,l.
eeg fiatal
hő~nö- JeLöLt debütált
a Baccarat
cimíi
!rcJncJí)
társadalmi . .színműbe11. Az el.óadás utd:(i- gT~f EsterházI!
.főispán
szemelyesen slete!!
a nínfalak
mögé
a Lelkesedő megyei ul'ak ,élén es mi'lltdll
kezet csókolt
a. setnművészeti akadémIáról
pó.,. nappal
előbb SZál'nyTabo~
csatolt
fiatal
szinésznönek.
pregnáns
rövidséggel
csak
ennyit
mondutt:
Ilyen
szép moouer
öeszedef
maQyar
színpadon
még
nem hallottam!
A legszebben
beszéici
mUfJJJur ~zinésznő
eptteton
01''I<ons'o {QY született me{J POÓT L,UI:el
kapcsolatban,
mert
ő volt a fiatal
hő.mő-jelőtt
s azóta ts változat·
lenul
Tajta
maradt.
.
A kolouváTiak
dédelgetett
szí7lesz.nő1e, aki annyi csabitó fővárosi ajánlatot vis;izautasHva,
a megszállás
lep'.
n.ehezebb.éveiben
is töretlen W hű ma'radt a kolozsvari
közönséuhez,
legutóbb
akkor
adott
m.agáTól
hírt, emtdön éTdemetnek
eltsmeréseiil
a mu.lt év ?ecemberé~~n
a kllltuszkormányzut
a kolozsvári
Nemzett
Szinhdz
ÖTOkős tagjávd
nevezte ki.
.
Pdr nappal
ezelőtt
a kolozsvári ~onaloll
~alálkozt~nk
össze P06T Lilivel,
éppen hazautazoban.
Örömmel u1sá·
Qolta, hogy huszonötéves
szünet
után ismét
fi~m8Zerepet
játszott.
hálás
és kitűn"
feladatot
kapott
Szörényi
Bva
és Timár
József
oldalán,
Madách
édesanyját
atakito~tam
s ct saerep
nem.e/mk játékban
és magatartásban,
hanem
muukban
18
érdekes
múvészi
me"oldásokra
1lyujtott
alka.~mat,
~
mondotta.
A film
elején
at ötven eutendds Madácll·
nét látjuk,
a film közepén ha.tvanhárom
,esztendlSs
.P'"
gyok
és a végén máT hetvenháT9m
év 81tlya nyomJa !l
I)államat.
A figura
is hallatlanul
érdekes
és bonyolult.
, Milyell
érzés octr hU8%onőt
év után ismét kamera
elé áUani?
.
•
Annytban
volt UJ, amennyire
meyma.sultak
a film·
gyartás
feltételeI
és uteme a néma ftlmek
óra
Talóli
mur sokan el rs feleJtettek
folytatJa
POÓT
L11~
-,
hogy
at etső magyar ha11gos filmek
kolozsvárt bdlcsőjénél
én is ott 'voltam.
sőt ez első nái főszerepeket
éppen én alakítotLa.m.
"
Ho. erről
a hŐsko·rs.:akTÓl
hafthatnank
nehány
mcndatol. .
.
.
-e- A mai kolozsváTi
szi"nkbr
területén,
cl szfnhdzépulet
mögött ma is látha.tó üveg tetejű 8.tudióban. 1910·ben kéilzitették
el at első magya T némaftLmeket
két ~ártsból
hozatott
uakemb.er
közremüködésélJel.
A ;randak
mell·
Lanttották
a mietnket
a kamera: kezetésére
é. a rendeeés technikd;óra,
aztán pár hétre
rá
viuzautaztak
s
ment minden,
mint
a karikacsapás.
Le"elsőnek
a "SdTYa.

Kel~;g~:llf:~~~~

~~~~7n~~Jály~Ű~~~·.tó~~&n~o~~:~~n
népdalIcldolgoúlsaiból
adott elő. trdekesen,. finomao és valami különös zamattal.
amiről eddig ~O~
kan uzt !üttél<, hogya
franciás
sanzonok és a
könnyebb
dalok velejárója
- li íme: most kiderült,
hogy ez u zarnat eredeti, ősi gyökerű magyar íz.
Bez/:C!gu Budakeszt-úti Rácz Vali-tuszkulánumban is meglátszik, hogy háború van
bombák zajúban élünk. A művésznő
most is például egész nap
rendezett
és biztonságba
helyezett
mindent,
amit
csak tudott. J61 esik utána egy kis rádiózene mellett leülni és. .beszélgetni.
_ Tudja, olyan szép kr-itíkákat
kaptam a rádió-

es

beli szereplésem után, - kezdi, - hogyegeszen
tetügyeltem. Valami különleges eseményként vették ezt a hangversenyt, Pedig higyje el, nem tÖI'~
tént más: bevittem a rádióhoz ezt a müsort. Először csodálkoztak. majd meghallgatta k és minden
rendben volt.
_ Hogy jutott el művésznő a magyar népdaloIcig'?

..:::_
Várjon csak.
Ezzel felpattan és két kis kötetet vesz kr li kertái közül. Magyar népdalok gyüjteruénye
mind a
kettő. Fellapozza
és magyarázni kezd.
_ Nézzen csak ide, itt minden dalocska meuen
a lap szélén betűk és számok vannak. tgy elemeztük annakidején ae akadémián a népdaloka t.

Aztán képek között kutat. Elő is kerül egy. A
Zeneakadémia nagytermében Rácz Vali parasztlegénynek öltözve énekel.
_ Kodélynak "El kéne indulni, meg kék házasodni ... " kezdetű dalát énekeltem akkor - mondja -r-, négy évvel ezelőtt. De nem itt kezdődött.
A
talumban,
Göl1én, jó Somogyban tanultam
én a
~ népdalokat. Lyukas:kalácsos és rozmartngosbotú lukodalmas vőfélyektől hallottam, hogy is éneklik az
ősi magyal' Idallamokat. Most is, ha. hazagondolok.
sainte hallom őket, Hiába, aki onnét kerül ki, ;32.
magával 'hozza a népdalok Izét, azt nem lehet a .rözsef-utcában megtanulni.
Előkerül a kalocsai; népviaéletbe
öltözött
Rácz
Vnli is a képek közül:
_
_ Amíkor elvegeztem
az, dkaut;:!luát.
ezelott
nyolc évvel r: . mondja --, éppen a legjobban dívó
angol songok Idejében, egyik dunapart! i<~véházban
is énekeltem már akkor népdalokat. Most,
az ••lmult . öt esztendőben is, amig II
dobogón szerepeltem, amikor csak
lehetett, megtüzdeltem a músoro~
.mat :ösí magyar dalokkaJ.
- Külföld is volt közben..•
- Igen, tavaly lprilisban a berlini Kroll-operában
énekeltem,
szintén
magyar dalokat és magyar
ruhában .-.. Hát ez volt az
az út, amit a mostani rá ...
di6beli teljesen népdalokb61 áll6 milsoromig megtettem.
- Folytatódik ez?
- Igen. Rövidesen ismét
szerepelek ,a mikrofon előtt.
Akkor ;vidám ,dalokat 'énekelek. "Három 'szabólegény:, mek, mek, mek. Elln:ak, szegények, mek,
mek, ",ek. Elindultak Micskére, hej, !rne~ 'Inek, )mek,
Három \ ült' egy kecskére,
m.k, mek, mek ... " Tehát:
._..~
a viszontlátásra és haUás.~
ra. Micskénél találkozunk!
Dal ••

László

C;;k~t~'tl~~t~~~a~H~::~ai~ar~T~~to~tn

b~~l~;t~~:

a~~~:!o~t:;~~

egyetlen'más
magyar
film.
A ~engeTentul,ra
is el~utott
t~,bb kópiája.
Japánb4n
~.sheteklg
tapsoltak
a megftlm.es1tett magyaT
néps%ínmunek.
.
Néhány
évvel
ezelőt! egy i~~olaf oktató előadáson,
a pesti Uránia filmazfnházoan
tura levetHették
a fHmet. Nagyon
turcea érz~$eket
~d1na8zrot.t benne~,
majd
neuyedszdzaddal
..ezelőtu
hasonmás.om
v,szona~tas.a,
Bt.
z01l.y dérz.ékenyultem,
..
Aztán
jöH sorrc a .~öbb1. fiLm,
a "Vén bakancsos",
a felejtheteHen
Szentgyorgyi
Pt"ta.
báC$t old~lán,
a "GYUtk~vi('s~láTll/0k" s még egy seree
más Jilm,
Ugyan
kt taTLJa számon,. hogy
KolOZ8vd·ron,
1~1O-t6l f~~yamat08an
10 éven át ŐU2esen \ 48 magy"r
ftlm
kéllZU.lt .. ,
"
.
MáT a kalotaszegi
dom.bo~ ~oz~ .'robog a vonat. a k?
lozsvári
utasok
lassan ke~zülo4m kezde·nek,
Poór Lll!
színészi
pdlyájáról
beszél"ehink,
amely
egybeesik
a ma.
gyar nfnjátszá"
legeseményteljellebb
·új korszakával.
Soh48em.
bántam
me", hogy vidéki
sz:inésznő ma-,
radtam,
mert
Erdétyben
igazolva
láttam,
hogy
vidéken
is tehet
f6vdTosi
sz:lnvonalon
ufnház:at
cstnál-ni..
AHg
van vidéki
színész,
4kt többet
jáhzott
'volna,
,mtnt
én.
Kolozsvártól
Bra8sóig
és Szebent6t Bukaresti",
Aradtól
Temesvárig
és BudapestiQ,
min.dig a kolozsvári
társulat
kebelében
ezeTnél
főbb szerepet
játllzottam.
Olyan
ne~
vek társaságában,
-mint
Szentgy6r"yi
Pista bácsi,
Dezséry,
Várlldy
Miklós,
Szakács
Bandi,
Nagy
Adorján
és
leuálland6bb
partnerem.
Tál'av Ferenc.
Milyennek
látja
művésznéí,
a fiataL színé,zutánpót.
Idst? tesu:űk fel az utol,ó
kérdést.
- Sajnos,
a pestieket csak kevéssé ismerem.
A. ko·
lozsvá.1-ta.kTóL annál
sz(veubben
bellz:élek. A ml ftatal
Iragikánk
Verdnlli
Ida, a legnagllobb
jÖ~őjű ,ehetségek
egyike.
De a leunaoyobb váTakozás
hangján
beszélhetek
Ham1)ay
Mártáról
Ra;nall
EIlyr6l
és Olvedy
Z8ókáról,
hogy csak néhány> nevet
emtit"ek. A fé~fi4k
közt iN van
egész sereg
s:timottev6
érték,
akikkel
nem vattandn~
szégyent, ha sor kerülne
a. kotolBvcf.rt egyűttes
pe.tl

·vendégjátéká.'Ta.
A Hója
erdő wvaszi4san
zöld lombvonulata
vonatunk
mellett,
L'áltók
kattognak,
Poór
I2rkezett
pátTi.ájába:
KotOZ-H.,4rl'a.

Sdfeddin

.
hyz el a
LiH haza-

Sdket

bey

rnuzsiké
!,U~c-1 .0,:)

"~I
!,,c

h.,.
L.\;j/

na.,h6ditotto

Walter GiesekÍ1lg
m;,~(,dlk zongeraestjének
pompás
37.im'l
L'~i.llog vu záporozó hang ia r iulún meg
dZ emlékezetes
első eSI lL'g'l",l~'yúgobb
mcrncntumatt
is ctncmátvos!. tot.ták.
A nolgv német me.s~+,.'1.1 'l.OO.
gemjaiéknak 'SOhél sem sejtett terh.
nik a i rnagusrcudüségévct,
l> a lelkt
elmélyedésnek
tegbensöségesebt
hangjaival
büvö!c
cl hnllgatóit,';"
ez. il varázstatcs
muzstkn
la.ssl.m
zengö víssahanggal
cscnoüu
1\1\.',
erre 1.1 ?enei lit'ter~tbttelel-rE' \IS~I\;.
gyúlt köaönség
lelkében. Bach vl<\-,>,
koncertjét,
Mozart
játékos
Acdu
saonétárát,
Beet'ho1lell
c-moll saonetájAt (op. lll) nehany
finom Dc
bu,ull-müvet
es Li.szt Benedicttou.
ját hallottuk
apiTOsbetűs
iiml€(/
ként
kiemelkedő
bangversenveu.
Rédiónkkal
=r
fogyóban lévén
nyilvános hangversenyek
_ ezut Jn
részletesebben klvánkozunk
roam..
kozní. A "MagJ/ar zongo,.aml~zsjk(r'
címü közvetítés során Szegedi
EI ri')
bemutatta Jál'dány'i
Pál néa:ytétch'~
Szonatináját
és Rondaját,
Sze".
vánszky
Endre kis savít-jét,
vé~ul
'Kókai
Rezsó Ronda improvlsato \.'
szerzeményét.
Az elhangzott müve.
ket nagyrészt még ktforr atlancknak
találtuk s totmécsotáeuk
is nélkülözte az érdekességet.
_ Sándor
Jenő "Aki rner az nyer" ctmű ope.
rettfének
részletei bizonyára salves
fogadtatásra
tatattak a könny ü mu .
zslka hiveinél.
A dalszövegek cJ:::·
része azonban
_ ki a. tettes??? __,
sürgős
vált.oztatást
kivAn! _
..,
MeHes
Béta zenekar
szellemes
t' ~
nfvós "Vidám
muzsiká"-ját
KOI:!!!!;
Jolán köarernűködése
tette erntekezetessé. Ez ti. kitűnő és rokonszeuvc s .
- énekesnő
olyan kedves közkedvenséggél. seuggeszrlv erövet. s kÖ,n)
nyedén
szárnyaló
hangon. tennécsalta músorát, hogy gyakortbh
sze.
repeltetését
keH kénliink!
__ ::\
"LuxembuTg
grófja"
c.
L.,~IHlI
operett
közvetttését
öröl~11!lel. !n~
gádták
a rádtó hallgatót. ,:-:;,jl'd1'
János végre megtalálta lgaz i . h~·
tyét:
_
mint
opeTcttbonV1Van
való'ban cerhetetten.
KeUy Anna
szepen énekelt le. saínésaí
képes-

~::'!ek~

~í~:\~an é~oni:~~l~~la~e~Ő
.kétzongorás
aaámaírőt
szeretné?k
jót írra, ehhez .aaoncen
aongorrstál nk alaposabb
munkájára
voln'
szükség. A "Mi vendégei·nk"
soroautban
rádiónk
Hermann
vou
Schmeidelt,
az ismert, német ora~
tortumdírtgenst,
Kartntbta
zenei
életének
kiváló .vezetöjét
látta
vendégü!
Schnteidel
saőlistája
nem kise·bb név, mint _ Gie<'leldnr;
volt, Beethoven
Eaa-dur . koncert.
jének pompás
tolmácsol asa . utnll
Kornauth
PJitzner
és J. MM, •
mOveket hallottunk, kitúnö elönd,h;.
b
Dr. Clexnentls Ervin
p;;an;;;.-::
,__
~~~::-::,
••

TARS U L'"' O N
Pén:z.ót

gyüUlölc~özt(l8ij(>
1000 P után
hf~v i 30--5Q .ft hU8Z0Ulhl.l
Előkölbég nincs"
t
Pénzre fede~",t vall
•••
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Elad6-átad6.cd",d ..
ű:tem6k, Gyárak, st,b. kal,ha! \',}..

Tel.: 334..126 (lift)
FORGALM) IRODA
Rákóozl·út 61~ III. 6.
IMPRIM~
RUHÁK-- .__.
NAGY

VALA8Z'j,'"r;.Hi\~

.S'~fON
.

LUXUSTEXTIL

'J'~REI."KÜH,ln' IS.

I
f

~pkc

l

..,1

Az c;g
J. I

l . .Igy

,~~t~~~kb:fe
~ ~~"n:z?t

:feér'

~lvaSSl1k. 'Mégpedil:
Her~et-darab.
Strau,s-kerln~6
b
_ a tlImr~jtvény
kedvUrt
_
cn-eh
tUmcfm
•. pestI
mo\tJk mfbrmlbóH

ll.
ptl.-

1~t~3.:;:

~i

~a~ln~f.r~~~. o~z
'H~;
zAnkl f6 útvonala.
45~ 'testvérn{>p.
46.
Rornant1ku5
körülmény
Abrároltu.a.
FUGOOLEGEIEN:
l. Néhány
!ev' el6ttt
tUm címe. 2'.
Kelet
- angolul. 3. Régi súlymél'tCk.
4. Irányi
BOJ1ska,. 6. Arany - tranctéuí. 6.. Vir'". '1. Van, rene. 8. Kórus ..

_

:·es~f.'~~~e~e~'üm~~·C6N:~m~~i:
17, TeJ vállalat,
19. Elvesz
valamit.
20.
segédhivatall
rövidítés.
'22. Savanyú·
sAg. 124. Olas~ autómárka.
26. Szürke
.natka. 38. Maszk, 30. Csúnya - név.
erövek
31. Görögben
egyenlő.
34.
Turp18sig.
38. S~nyol
kikötőváros.
37. CaodálkozÓo-Szó.
39. Fedél ,közepe.
40. A legjobb Ital. 42. Igekötö.
H.
Idegen kettős maiánhangzó. ts. Fcdák S':"TI.

Filmhíradó
kép..
mUvészi hetilap. SzerkesztO: Benyovszky
Pál.
felelős
•• erk_tó
és
kiadó:
Osebe Lúzlóné.
Budap •• !. V.•
Vöriismarty-lér
4••••
Mellelenlk
see rdán. Elóflzeléal Ar: l hónapra
2.- P. 1.4 évre 5.50 P. % évre
U.- P~l évre 22.- P. - Hirdelés díja:
hasábnu1\tméterenként
'!.- P. Németorszá •. teruteten elófizetéseket
telvesz Japunk
németbirodalmi
lómetrbbottja:
Paul Welszbaupt,
München.
Pf.
'15'742.
Németorazá.ban lJ.I évre
II. ewé8z évre 22 RM. F6blzomá·
nY08! Paul
Weiszhaupt,
Mün·
chen. Pf. 75742.

MEGJELENTI
Gondp Anna:

És nem

lehetsz feleség
Ar •• 111'80

klabaL

tá~~e~
~W~~~n!tkJ:.ém

1~~'

p.61n Tibor. lB. Ojkelet(\.21. A meteor
. lele. aa. :Idegen
it81. ~. Régi
ürmért'Ö:. 25. Tagadószó. 27. Svanhol-m
kereeetneve. ~', Atmegy a :folyón. 29.
Valód,i.
31. r....:..i"..ynév.
32. Személyes
névmás.
33. Mérlcskle1t.
at.
Sz61há·
mos. 3&. Portéka.
36. Idegen n61 név.

A most folyó háború kitörése előtti esztendők. ezer
ragyogó, ter-ka, nemzetközi veleneéje mosolyog felénk a regény
minden lapjáról. Az izgalma, történet Budapestről
indul ki s ide
it ível vissza. Egy férfi és két nő furcsa, fanyar szerelmének
története SZÖ\}j át ezt a déli seinesben
ragyogó' városképet.
A szerelern szépségc es szomorúsé'ga
mosolyog felénk hal kan
és szelídeu, mint az ŐS7., Cle1nentis Ervin mag évalragadó
és
Irtssenpergő
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