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Vitéz dr. Lengyel Endre előadása 
az Aeina kitöréséről 

Vitéz dr. Lengyel Endre egyetemi magántanár 
pénteken este nagy érdeklődéssel kisért előadást 
tartott az egyetem könyvtári előadói termében az 
Aetna kitöréséről. Lengyel tanár előadásának első 
részében visszapillantást vetett a régi vulkánikus 
kitörésekre, majd a vulkanizmus tanával foglal-
IcoBott és a különböző felfogásokat fejtegette. Vég-
eredményben arra a konklúzióra jutott, hogy a 
vulkanizmus problémája tulajdonképen még ma 
atnesen megfejtve. 

F.zután az Aetna legutóbbi november—decem-
ber havi kitöréseiről készült számos felvételt mu-
tatta be Lengyel professzor és előadásának ebben 
a részében azokról a tapasztalatairól számolt bc, 
amelyeket a helyszínen szerzett Lengyel profesz-
szor előadását a terem hallgatósága nagy tet-
széssel fogadta cs előadása végén a professzort 
melegen megtapsolta. 

— Farkas Elek bírósági végrehajtó meghalt 
F a r k a s Elek bírósági végrehajtó péntekre vir-
radóra váratlanul meghalt A közbecsülésnek ör-
vendő bírósági végrehajtó csütörtök délelőtt még 
pontosan megjelent hivatalában ós szokott körül-
tekintéssel végezte el nehéz munkáját. Délután 
családja körében tartózkodott az esti órákban 
még hivatali munkáját végezte, Éjjel álmában a 
szive ölte meg. Váratlan halála városszerte rész-
vétet keltett. 

ASÏNGER Y4RR0GEPEK 
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— Négyéri fegyház — késpárbajért. Debrecen-
ből jelentik: A rnult év december 23-án S z u n a 
Mihály és B a r t h a József hajduhadházkörnyéki 
legények késpárbajt vívtak egymással, amelynek 
során Szuna Mihály kétszeri szúrással megölte 
Bartbát Szuna és Bartha egy leánynak udvarolt 
és egy bál alkalmával Bartha arculütőtte Szunát, 
H csak az alkalomra várt, hogy bosszúját kitölt-
hesse. A debreceni tőrvényszék ma tárgyalta Szuna 
ügyét. A tárgyaláson a leány nem vallott a vádlott 
ellen. A törvényszék Szuna Mihályt szándékos 
emberölés bűntettében mondotta ki bűnösnek és 
ezért négyévi fegyházbüntetéssel és tízévi hivatal-
vesztéssel sújtotta. Mindkét részről felebbeztek. 
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Párisi divat 
(Operettbemutaió.) 

Még mindig divat az operett Divat a sxinésznő-
szubrett a földbirtokos-bonviván, a kereskedö-
segéd-kómikus, * masamód-primadonna, az öre-
gedő gavallér és divat a szerelem, Páris, Hűvös-
völgy, legénylakás. Operett... Csak a kulisszákat 
kell átfesteni, a parókákat átfésülni, a gőriöket 
uj sorba állítani és uj trükköt kitalálni. Ebben az 
operettben is benne van minden, amit megkíván 
ez a végnélkülí divat, kellő adagolásban minden 
a régi recept szerint — csak most csöngőket cs 
szines körtéket szereltek fel a páholyokra és az 
egész nézőtér telefonál. 

A legnehezebb helyzetben van a krónikás: ope-
rettről beszámolót irni! Tíz éve ugyanaz a nóta, 
ugyanaz a recept csak az ötletek nőnek, csak a 
ritmusok változnak. A krónikás már nem talál 
nj jelzőt de a közönség még mindig tapsol, 
még mindig operettet akar. 

Ügyes operettmesterember Békeji István és Laj-
tai Lajos. E cég mindent belead, ami szem-száj-
nak ingere: van tánc, dal, ritmus, szerelem, vicc, 
álom, romantika. Van trükk is, sőt sláger is, — 
csak egy kis ötlet is kellene már. talán egy nj 
recept végre. Mert a régi jó volt gazdag és em-
lékeztető, de talán már elég volt. 

Tehetséges ritmus-faragó a »Mesék az írógép-
ről« muzsikusa, most is van sláger bőven, de ki-
csit több muzsika is elférne a taktusokban. De 
mit ért ebez a kritikus, amikoi a nézőtér tapsol, 
amikor kinyitják a vasajtót, amikor ismét utnak 
indul a siker. . . 

Irigylésreméltó lelkesedéssel, szakmabeli tudás-
sal és gazdag készséggel készült a színház az ope-
rett premierre, mint mindig. Gondos kidolgozás, ! 
megnyerő színpad, kitűnő egyéni teljesítmények j 
jellemzik ezt a munkát elismerés jár érte. (A 
kasszaraportok bizonnyal bc is számolnak erről.) 
Dicséret és taps illeti Sziklai rendezőt aki össze-
drótozta a slágereket és tablókat akinek gondja 
volt mindenre, ami sikert jelenthet. Egyenlő ér-
demű munkatársa Beck Miklós, a karmester, — 
az operettek hadvezérei. 

Nehéz megállapítani a sorrendet az egyéni tel-
jesítmények mérlegelésénél, az előadás kitűnő mun-
ka volt és a színészek tehetségük javát adták. 
Mégis elsőnek Dayka Margit neve kínálkozik a toll-
ra, aki ösztönös és bűvös talentumával egyre ked-
vesebb, őszintébb és rangelsőbb lesz a sor-
ban. Elegáns volt, ügyes és tapsolni való. Vér-
beli színésznő. Kedves és üde volt most is Patkós 
Irma, különösen éneke hízelgő. Erőssége az ope-
rett emsamblenek. Nagy formában van Tolnay 
Andor, ugy megjelenésben, mint játékban. Sze-
repében ugyan kevés van a régi nagy bonriván-
partikból, de kiváló színészi képességeivel ke-
resztültörte e szerepbeli fogyatékosságokat. Na-
gyon közel van a nézőtér szivéhez. Tapsos kollé-
gája Páger Antal, aki sok kedvvel és sok bemon-
dással ismét humora legjavát adta. Nyilt ünnep-
lést kapott gumiszerű rugalmassága. Pompás ka-
rakterfigurát adott Veszély Pál, aki egyre mélyebb 
színészi stációkba jut Meleg és őszinte hangokaf 

hozott az öreg gavallér alakjában Vágó Arthur 
és sikeres tényezői voltak a jó előadásnak Keleti 
Erzsi, Uti Giza, Egyed Lenke és XVlassics Györgyi. 
Meg kell még emlékezni a görlökről, a telefonok-
ról, a világositóról, sőt a szerelőről is, aki bekai>-
csolta a slágerhálózatba a páholyok csöngőit is. 
Volt ujrázás és siker: operettpremier. 

(Meddig tart még ez a divat?) 
(vér.) 

B á r á n y i L i l i z o n p r a e s í j e 

Péntek este adta Bárányi Lili amerikai turnéja 
előtt utolsó hangversenyét Szegeden. A fiatal zon-
gorista szereplése nekünk, akik haladásának fázi-
sait figyelhettük, sok meglepetést hozott: nagy 
fejlődésnek épülő vonalát cs a lelkiélet elmélyü-
lésének sok ígéretes megnyilatkozását Hangver-
senye az ujjongó, forrongó, temperamentumtól? 
duzzadó ifjúság márciusi éneke volt. Bárányi Lili 
nem csodagyerek többé, érző, spekuláló, ujat cs 
szépet látó ifjú művész, akiben még mindég küz-
körfik a sürü, formátlan őserő a bontakozó asszo-
nyiság lágyabb liraiságával, de már érezni nap-
sugarat, már érezni a ritmusok álmodozó pil-
lantásait játékában. Egy-két év előtt hangver-
senyein feltűnt a gyermekleány különös vonzó-
dása Bachhoz, a szigorú, kőtöttstilusnak minden 
érzelgősségtől mentes klasszikusához, feltűnt hogy, 
a gyermeklcány mily tökéletesen interpretálta kül-
sőségeiben, formájában Bachot Ez a legritkább 
jelenségekhez tartozott és valami koraérett ko-
molyságot a konstruktivre hajló, zárkozott tár-
gyilagosságot sejttetett. Csodáltak a gyereket és 
egy kicsit sajnáltuk is, hogy nem íogja megtudni, 
mit jelent a romantika és a líra az ember éle-
tében. Mai hangversenyének az volt a legszebb 
élménye, hogy Bárányi Lili egy év alatt rácáfolt 
feltevésünkre. Betthoven: Mondschein-szonátáját' 
az érzésnek kifinomult kultúrájával játszotta, 
Baeh—Taussig: Toccata és fuga d-moll-ban is 
megtalálta az örök emberinek vonásait a mo-
solyt Bach robusztus profiljában. Scarlalsli ket szo-
nátájának előadása színes és friss volt A klasszi-
kusok próbáján tehát a »művésznő« fémjel-
zést kapta. Bárányi Lili már nem csupán tárgyi-
lagos, hanem szubjektív lélek is, aki meg tudja 
indítani a közönség rezonanciáját, mélyen zengő 
művészetének húrjaira. Chopin ritkán hallott 
f-moll Balladája csupa álom, titok, Debussy Pre-
lude-je csupa szinvarázs, Cyril Scotl: Lotusland, 
Kodály: Székely nóta, Bartók: Allegro Rarbaro, 
Prokofiew: SuggesKon Diabolique, Manucl dc 
Falla: Danse rituelle du Feu. Cranados: Dansc 
Espagnole, mind különlegességei a kompozíció mai 
felfogásának, ritmusának, barmoniáinak, • felépí-
tésének és Bárányi Lili kitűnő forma-, szín- és 
ritamsérzékkel interpretálta valamennyit. A fiatal 
művésznőnek nagy sikere volt a közönség me-
legen tapsolta végig hangversenyét 

L v. 

A színházi iroda hírei 
Párisi divat. Békefy—Lajthay operettujdonsága 

ma A. bérletben, szombaton, vasárnap és hétfőn 
bérletszünetben kerül szinre. A hétfő cs kedd esti 
előadásokra is árusítja már a jegyeket a színház 
nappali pénztára. 

Vasárnap délután mérsékeli hrlvárakkal: Va-
rázske ringó. 


