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S Z Í N H Á Z I M Ű S O R : 

KEDD: Fenyvesi Emil felléptével Egy 
test, két lélek, szinmii (páratlan). 

SZERDA: Fenyvesi Emil felléptével Egy 
ttest, két lélek (páros). 

CSÜTÖRTÖK: Bánki Judit buésuMlápté-
vel A vasgyáros, szinmii (páratlan). 

PÉNTEK: A bájos ismeretlen, operett (pá-
ros). 

SZOMBAT: A bájos ismeretlen, operett, 
(páratlan). 

VASÁRNAP délután: A piros ruhás hölgy, 
operett. 

VASÁRNAP este: A tót leány, népszínmű 
(páros). 

Az alagút. 
—Kellermann mozidrámája. Bemutatja a Kor 

zó-mozi csütörtökön este. — 
A Korzó-mozi igazgatóságának előzékeny-

ségéből a sajtó képviselői vasárnap délelőtt 
végignézhették a unozi technika egyik leghatal-
masabb alkotását, Kellermann világhírű regé-
nyéből készült hat felvonásos anozidrámát, 
Az alagut-at. A szenzációs szépségekben bővel-
kedő mozklarab ujabb alkalmat nyújt azoknak, 
akik a mozinak az emberi kultúra szolgálatá-
ban nagy jövőt és jelentőséget tulajdonítanak, 
hogy megállapítani igyekezzenek azt a terré-
numot, amelyen a iniózi otthon vian, azokat az 
eszközöket, amelyek rendelkezésére állanák és 
azokat a különbségeket, amelyek miatt éles 
határvonalat kell lmzni a mozirendezés és a 
színpadi színészet között. Elvez .természetesen 
alaposan kell ismerni Kellermann regényét is, 
ép ugy, mint alhogy példáiul Nóra színpadi 
ábrázolását is osak az Ítélheti meg kom olyan, 
aki Ibsén remeikének is Ikiitiinő ismerője. 

Az alagút egyike azoknak a regényeknek, 
amelyek még Szegeden is sok példányban kel-
tek el. Anélkül, hogy a regény szépségeiről és 
hibáiról, irodalmi értékéről és újszerűségéről 
kívánnánk itt véleményt mondani, röviden is-
mertetjük meséjét. Max Allan, a maszatos 
szénhordó fiúból hatalmas 'koncepciójú techni-
kussá emelkedett mérnök, alagutat tervez 
Amerikától Európáig, lamelyen át. a két világ-
rész között 24 óra alatt lehetne megtenni az 
utat. Tervének megvalósításához a milliárdos 
Lloydra van szüksége, aki után az újvilág mil-
liárdjai igazodnak. Hobby, régi barátja ós fe-
leségének leánykori imádója vállalkozik arra, 
liogy Alkuit Lloydnak bemutatja, miután elő-
zőleg tervét >ismertette vele. A bemutatás egyik 
fényes hangversenyen történik meg, Lloydék 
páholyában, amelyen özvegy apján kivül a 
becézett Lloyd Ebbel van. Moyd Ebbel mind-
járt az első találkozás alkalmával a mag'afaj-
táju nők részben agresszív, részben fölényes 
érdeklődésével fogadja Allant. Az alagut-szin-
dikátus megalakul, az alagutat építeni kezdik, 
a ,munka minden rettenetes nehézség ellenére 
jól előrehaladt, amikor robbanás támad, a 
melynek ezrével esnék áldozatul a munkások. 
A percek alatt öavegygyé vált asszonyok és 
elárvult leányok agyonkövezik Allannak a rob-
banás színhelyére siető feleségét, Maudot és 
leánykáját, Edithet. Allant uíról surgönyzik 
haza, az alagút és családi éíeci romjaihoz. A 
robusztus termetű ember energiája is Kifogy-
hatatlan és soha meg nem roppanó, folytatni 
kívánja az alagút ópitését, de a munkások 
sztrájkolnak és elhagyják a szindikátus mun-
kavárosát. Allan báróság elé kerül, előbb el-
itélik, de a felső bíróság felmenti. Teljesen 
magába zárkózott és csak eszméjének élő em-
ber lesz belőle, akihez nem lelhet hozzáférkőzni. 
Lloyd Ethel újból .beviszi az életbe az alagút 
rajongással imádott ideáján keresztül férjévé 
teszi. Az alagut-várois ujiból éledni kezd, Lloyd 
inílliói iés a megváltozott niunkásviszomyok 
pieginditják az életet az alagútban és fölemelik 

a majdnem teljesen elértéktelenedett részvé-
nyeket. Az építés megkezdésétől számított 26 és 
múlva az alagút elkészül és az első utat 24 óra 
alatt — osak 12 percnyi késéssel — boldogan 
teszi meg Allan apósa, az öreg Lloyd kísére-
tében. Az alagútba 'berobogó vonat felié Lloyd 
Ethel karján Államtól született kisfiával ken-
dőt lobogtat és a hatalmas gép két világrész 
ujjongása közben futja meg dii'adalutját. 

A regény több értékes kvalitása mellett 
egy-egy nagyobb epizódját, egy-egy sikerül-
tebb alakját, például a szentesi zsidóból lett 
világhírű pénzügyi kapacitást kellene még is-
mertetni, hogy a párhuzam teljes lehessen. D<-
erről lemondunk, mert ezek a részek a mozi-
darabból hiányzanak. Minden egyéb rendkivül 
színesen, történelmi és emberi hűséggel jele-
nik meg a vásznon. A színészek alakilag és tar-
talmilag kitűnőt nyújtanak. És 'ahol technikai 
bravúrokkal, tömegjelenésekkel kell hatni, ott 
ismét pompázó, hatalmas és mindent fölül-
múló a mozi, iamit ezen a téren eddig nyúj-
tottak. 

A közönség példátlan érdeklődése érthető. 
Csütörtöktől kezdve négy napon át a legszebb 
mozidarabok egyikét lesz módjában élvezni a 
Korzó-moziban. 

Tímár Liza. Kettős vendégszereplés tette 
érdekessé a 'mai előadást. Fenyvesi Emil és 
Bánki Judit vendégszereplése. íMindketten a 
Vigszinház tagjai és ők a két végletet matat-
ják. Az egyik: Fenyvesi Emii már elérkeze t 
ahhoz, amit ® szinészeti művészet tetejének 
nevezünk, a másik: Bánki Judit most van a 
kiáiakullhatás kezdetén. Fenyvesi. Emil az öreg 
Tímár alakjában jelentkezett, amely szerepet 
előbb láttuk a Hegedűs 'Gyula ábrázolásában. 
Akiknek az összehasonlítás a kenyerük, azok 
osztályozhatnak és véleményt nyilváníthat-
nak, ihogy ki ia nagyobb a szerep ábrázolásá-
ban a két művész 'között? Mi azt mondjuk, 
hegy mind a kettő nagy művészetet .matat az 
álak megelevenitésében. Természetes, külső-
ségekben teljesen elütő a két ábrázolás. Moz-
dulatokban, beszédben is, ám lényegében, az 
emberi érzések ben'sőségteljies feltüntetésében 
teljesen egyező, vagyis művészettel teljes, 

[ igazságokon alapuló, meglátásoktól' ékes a 
két ábrázolás. Mindegyik a maga színészi 
egyéniségéből 'kifolyótag matatja a karaktert 
és formálja .meg az a'lak természetrajzát, a 
valóságnak megfelelően.. Pompázó színek 
törnek elő mind a két alakításban, amelyek-
nek alaipfundamentumát a természetesség 
képezik A 'közönség, ritka elmélyedéssel szem-
1 éke1 azokat a gondoíiatóikat, amikkel'Fenyvesi 

| Emil. a karaktert megvilágította, a maga va-
lóságában ©libánk állította. IA második felvo-
nás nagy seénájábaa megrázó, szivekhez fér-
kőző 'hangokat haUottuník a művésztől', a bá-
natnak, .a csalódásnak azokat a hangjait, a 
mik a fülekben esengenek jóval tul az elő-
adás időszalkán. Zúgó tapsok jelezték Feny-
vesi Emil művészetiének magával ragadó ha-
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mint hivatalos aláirási hely 
elfogad j e g y z é s e k e t a 
lll-ik k i b o c s á t á s ú 

e r e d e t i f e l t é t e l e k m e l l e t t , 
és a jegyzések megkönnyítésére igen 

előnyös e l ő l e g e t folyósít. 

tását és közvetlenségét. A címszereplő Bánki 
Judit volt, ki a darab itteni első előadásán ját-
szotta a szerepet. Azóta nagy válságon meni 
keresztül és a Vigsz huh áznak tagja let . Ki-
válóságokat ezúttal sem igen mutatott az alak 
ábrázolásában. Egy-egy szinárnyalattal bő-
ségesebb lett a produktuma, amitői a megér-
tést mem lehelt elvitatni. Ugy látszik, hogy 
kedve, akarata van a tanulásra és abban a 
környezetben és légkörben, al'iová jutott, al-
kalma van a színjátszás foglalatját megta-
nulni. Mindenesetre előnyös rá nézve, hogy 
elkerült innen oda, ahol hozzáértő emberek 
adják meg az utmutatást a békés és egyedül 
•megfelelő színészi ábrázolásihoz és a (fikció 
vátozataihoz. Rokonszenvvé': fogad-iák a kez-
dés színhelyén való ujabb szereplését és tap-
sokkal, virággal honorálták 'komolyságra 
hajló törekvéseit. 

Kerékjártó Duci hangversenye. A fiatal 
magyar hegedűs mostanában a jótékonyság 
szolgálatába állította művészetét. Járja az or-
szágot és a háborúban feldúlt helységek újra 
felépíttetése érdekében rendezi hangverse-
nyeit, amelyek a legteljesebb érdeklődésre és 
támogatásra tarthatnak számot. Nemcsak a 
szép óéi miatt, die a művészete folytán is. Mai 
iiíarigversienye, 'amelyeit' a Tisza-szálló termé-
ben tartott, nem talált teljes érdeklődésre. So-
kan hiányzottak, akiknek jelen kellett volna 
:enni'ö.k, akiknek feladatuk volna ia jótékony-
ság gyakorlásán kivül a művészet istápoldsa 
is. Az ifjú művészt azonban nem kedvetleni-
lette el az érdeklődés teljes hiánya, ugy ját-
szott, ami méltó művészi •hírnevéhez és. var-
rató jövendőjéhez. Műsorán Corelli (La fó-

lia), iMendelsohn (E-moll hegedűversenye), 
Schubert—WiUielmi '(Ave 'Maria), Mozart 
(Menüett), Ries (Perpetuum mobile), Hubay 
(Variációk) szerepelt ;s előadta még két .szer-
zeményélt: a „Nagymama meséi" és a „Bá-
bubál" címűeket. Érzéstieíjes játéka, felíogá-

1 sának érettsége és átéreztető képessége vissz-
hangra 'talált a közönségben, amely nem a 
csoda-gyermeket látta benne, de a. művészt, a 
ki játékában visszaadni tudta a müvek 'han-
gulatát és éreztetni azok .szépségeit. Nagy 
tetszéssel találkozott szereplése és a közön-
ség bőkezűnek mutatkozott .elismerésének 
nyilvánitásában. Kerékjártó Jucit Dienzl Osz-
kár többször méltatott és ujabbnál-ujabb-elis-
merésre számot tartható művészettel kísérte 
zongorán. 

Az Ujházi-est mozgalom. Szép torjában 
jelentkeznek a vidéki szintársuilaltoik igazgatói, 
Ihogy ,a legteljesebb odadússal vesznek részt 
'az Újházi Ede javát célzó mozgalomban.tLeg-
ujabban a pozsonyi és a váci színtársulat 
igazgatója, Miklósi Gábor jelentette, hagy kö-
telességüknek tartják az !Ujházv-e.st megtar-
tását. Minden jel -arra vall, 'hogy az az akció, 
ami ia szegeidi szintársulattól indult ki, a leg-
teljesebb eredménnyel fog végződni. 

Fenyvesi Emil vendégjá téka . A szinházi 
iroda jelenti: Ma este lesz a .bemutatója Lindán 
Pál szenzációs nj színmüvének, az Egy test, 
két lélek-nak. Az izgalmas és vidám részletek-
ben bővelkedő újdonság nagy művészi felada-
tot ró a .szereplőkre, de elsősorban Fenyvesi 
Emilre, a Vígszínház kitűnő .művészére, a két-
lelkű Hallersz ügyész zseniális személyesitőjé-
re. Már Fenyvesi művészi alakítása kedvéért 
is érdemes megnézni a darabot. A kitűnő mű-
vész ez estén e kettős nehéz szerepben felül-
múlja önmagát és általános a vélemény, hogy 
a Svengali ihires krealója oly hatalmas, meg-
rázó alakítást nyújt, amilyet az utolsó évtized-
ben színésztől alig láttunk. Az előadás iránt 
máris óriási érdeklődés mutatkozik. 

Elsőrendű kiszolgálás. 
— Jó kávéházi italok. — 
Reggeli és uzsonna kávé. 

Szives pártfogást kér Radó Ignác, kávés. 
! '* 


