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Mikrofon előtt 
(Budapest, október.) Azt hiszem, hogv mindazok, 

akik először szerepelnek a mikrofon előtt — fő-
leg, ha „női hölgyekről" van szó — a következő 
periódusokon esnek át: 

Miután az előadásra elfogadott anyagnak már 
elvetettük a gondját, jelentkeznek az örök ruha-
gondok. Jaj, mit vegyek fel? Mert ugyebár, ha-
csak a portástól a lektorig, de mégis csak fontos 
a jó benyomás?! Majd felüti fejét az utazási láz. 
Azután az utolsó napok zavarai a hangszálakkal: 
Szent Isten, meghűltem! Kettőt tüsszentettem... 
Tisztára be. fogok rekedni! 'Másnap ujabb riada-
lom. Miután a kézirat itt van. a Stúdió újra le-
küldte, rémes gondolat, hogy mi történik, ha le-
késem a vonatot, vagy odamenet kibicsaklik a 
bokám, vagy mit tudom én, valami közbe jön?!... 

No de végre ot vagyunk. A belépéstől kezdve, 
minden és mindenki elegáns, finom és meleg. A 
folyosókon végig párnázott, cellaszerü ajtók. Az 
5-ös leadóban még pereg az előző szám. Nagv 
vörös fénybetiik: Tilos a bemenet! Jó Ég, mi 
lehet odabent? Odabent meglepő látvány. Asztali 
lámpa szelíd fényében szőke fürtös, angyali szép 
fiatal leány himez. Egész családias. Kis párná-
zott szoba, kényelmes szék és asztal. Csupán 
egy fekete tábla három gombbal, no és igen a 
mikrofon. 

A szőke szépség hellyel kinál, nyájasan érdek-
födik, hogylétünkről, hogy nincs-e lámpaláz, mert 
igen gyakraD lát hires művészeket és előadókat 
reszketni és izzadni a mikrofon előtt! Aztán 
másról cseveg, hogy szinte repülnek a percek, 
mig megnyomja a gombot, megüti a gombot, be-
mondja, hogy mi következik és ime, a niikrofon-
láznak nyoma sincs. A start zavartalan. 

De van. ahol nem éppen igy megy. A fo'vosókon 
hangszórók vannak és a különböző előadó ter-
mekből végig lehet hallgatni az I. és II. leadó 
összes számait. Sőt látni is. A termek vastag 
üvegfalain át minden végig nézhető. Külön vau 
hangverseny és kis és nagv prózai terem, ahon-
nan a színdarabokat közvetítik. Itt a háttérben 
függöny mögé bujtatott pam'iagok, dekorált spa-
nyol falak vannak, amivel a hang közelségét 
vagy távolságát imitálják. Persze mindenütt pár-
názott falak, gumipadlón puha korálszinü filc-
szönyeg. Vastag üvegfalak, abszolút zajtalanitás. | 
Dus függönyök, elegáns garnitúrák, meleg vörös 
tónus. Talán túlzás, ha azt mondom, hogy a stú-
dió berendezése pompás, de mindenesetre finom 
és előkelő. 

És látom az üvegfalón belül S z e d ő Miklóst, 
mpiut cigánymuzsika mellett énekel. Kigombolt 
nyakkal, piros éj, verejtékezik, de láthatólag nem 
akar tudomást venni róla,' hogy üres teremben 
áll és tteljes színészi felkészültségével — megját-
szó, amit . énekel. A másik hangversenyteremben 
egy hölgy várja hegedű számát, zongorakíséret-
tel. A spiker jelzi a -közeledő időt. A. hölgy gyor-

• san előkapja a ruzsru-dacskáját, átszalad a szá-
( ján, aztán álla alá kapja; a. hegedűt! 

Tehát ez is maga előtt érzi á közönséget és 
szívvel, lélekkel annak' hegedül. 

Elnézclődtem volna még tovább Is, de menni 
kellett. A gépeket nem-is láttam. .Ugyanis abban 
a hitben vollam, hogy hiszen az előadó adja a 
lelket a gépbe. Pedig éppen'fordítva van. A gép 
adja a lelket az előadóba • Illetve, ami a gép mö-
gött van: a közönség. 

Vercssné Csapó Mária. 

Folyó évi november hó 2-án, délelőtt 9 órakor 
1 kecskeméti kir. járásbíróság hivatalos helyiségé-
ben, (Rákóczi n 7. földszint 12 ajtó) birói árve-
résre kerül a kecskeméti Arpádvárosi 

Pannónia hengermalom. 
Az ingatant átvállalható, clőr.vös bankkölcsön ter-
heli. 

Közelebbi felvilágosítást dr. Széles Lajos zár-
gondnok, Kecskemét, Nagykörösi-ut 21. vagy dr 
Galambos Emil ügyvéd, Makó. nvujt, £03 

AKC1Ö munkaruhát kizázólag a 

DIVATCSARNOKBAN 
E Y1M JlMII WMBgmPl iT IWt ••!' U H r t l M H — h f f l I B I I H M M I 

Szegeden, Klauzál-tér 2. szerezheti be. Unió könyvecskére ia 

A í r c i í h 
* * v ív m w 

Köpeny köper 

Pincérkabáí , , 

Hentes ,, , , 

4.50-101 

3 50 „ 

6 . - „ 

Gépészöllfny köper 5.50-101 

Egybeszabott „ 5.50 , , 

Cfo'h köpeny 5.— „ 

2 5 e s e r i d e g e n 

iordull meg Szegeden 
a szabadtéri játékok alaíí 

Számok és adaiok az idei játékok statisztikájá-
ból. — Dr. Szabó Géza tanácsnok beszámolója 

(.1 Délmagyarorszdg munkatársától) Két nappal 

ezelőtt részletesen ismertette a Délmagyarország 
azt a beszámolót, amelyet dr. Janouics Jenő, a 
szabadtéri játékok művészeti vezetője terjesztett 
a polgármester elé. Janovics igazgatóval majd-
nem egyidőben dr. vitéz Szabó Géza tanác.snok, 
a szabadtéri játékok adminisztratív vezetője is 
elkészítette részletes jelentését, amely a sokirá-
nven adminisztráció minden vonatkozására kiter-
jed. 

Elsősorban is megállapítja a jelentés, hogy az 
idei játékok előkészítéséhez meglehetősen későn 
fogihattak hozzá, amiből aztán helyrehozhatatlan • 
hibák származtak. Különösen elkésett a darabob 
késői kiválasztása és a főszereplők későn történt 
szerződtetése miatt a szervezési és propaganda 
munka. A külföldi propagandát legalább fél évvel 
a játékok előtt meg keli kezdeni.-

Fontosnak tartja Szabó tanácsnok, hogy 

a részletesen kidolro'ott műsorrend már 

az év első hónapjában készen legyen 

hogy azt felvehessék a nyári programba az ösz-
szes jelentős nemzetközi idegenforgalmi szerve-
zetek. Az év elején el kell készíteni az idegen-
nyclvü plakátokat és rospektusokat is. 

Egyrészt a külföld beszervezése, másrészt a 
belföld, különösen a főváros erőteljesebb bekap-
csolása erdekében szükségesnek tartja a jelentés, 
hogy Budapesten működő állandó szervezetet 
állítsanak feL 

Beszámol a jelentés a szervezés előmukálatai-
ról, valamint a központi iroda munkásságáról 
Részletesen ismerteti Szabó tanácsnok a játékok 
propagandáját és kijelenti, hogy a 

propaganda 

j egyik évben sem járt olyan átütő sikerrel, mint 
az idén. Kifejti, hogy az egész magyar sajtó, ugy 

j a fővárosiak, mint a vidékiek, nem kevésbé a 
' szegedi lapok, valamint a megszállott területen 

megjelenő magyar és idegennyelvü ujságo-k i9 
rendkívül nagy szolgálatot tettek a játékok si-

kere érdekében. A központi iroda nyilvántartá-
sából megállapítható, hogy 153 különböző újság-
ban 999 közlemény jelent meg az 1937 évi szabad-

j téri játékokról 55.691 sor terjedelemben. (A Dél-

i magyarország egymaga 6118 sort irt.) 

Megemlíti a jelentés, hogy megkereste a köz-
ponti iroda a külügyminisztériumot 

a külföld 

eredményesebb bekapcsolása érdekében. Áz ame-
rikai magyar követség is eredményt helyezett 
kilátásba, ha a város a játékok propagandáját 
kellő időben megindítja Eredményesebb volt az 
idén a propaganda az utódállamokban. 

Egyre nagyobb jelentőséggel bir a szegedi ide-
genforgalom szempontjából, — mondja a jelentés 
—, a nemzetközi autúut, amely szinte vonzza az 
autósokat. 

Szabó tanácsnok jelentése megállapítja, hogy 
a Szegeden megfordult idegenek a legnagyobb 
elismerés hangján nyilatkoztak a játékok miivészl 
produkcióiról, az adminisztrációról, az előzékeny 
figyelenv-ől, amellyel Szegeden az idegeneket kö-
rülvették. Megemlíti a jelentés, hogv 21 filléres 
vonatot állított a Máv menetrendjébe, közülük 
13 teljes utaslétszámmal megérkezett. 

A filléres vonatokon 

10.808 utas érkezett Szegedre, három vonat két 
najtos volt. A városi vámhivatalok közlése szerint 
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