
É L E T É S K U L T U R A 
Művészet. 

• PFEIFFER ELEK KIÁLLÍTÁSA. 

Ezek a képek elárulják, hogy festő-
jük a. terméseztet óhajtja megközelí-
teni. ábrázolásaiban, megfigyelései azon-
ban nem terjednek túl bizonyos, má; 
konvenciókká vált általánosságokon. 

. Tárgyban és felfogásban olyan. sablo-
nok találhatók itt, amelyek nem esnek 
messze a műkereskedők .kirakataiból 
ismert kommersz áruktól. Ezen a klasz-
sa'son belüli még legjobb munkái en-

. nek a tárlatnak a kis napsütéses táj -
képek világias és aránylag átlátszó szí-

• nei-ktkel. A csendéletek anyagszerű 
megfestése a Romek-csendéletek után-
érzését mutatja, míg a figurális képek 
a. "régi müncheni akadémia receptje 

"szerint készültek nem mindig kifogás-
talan ábrázolással. 

TÓBIÁS GYÖRGY KIÁLLÍTÁSA. 

Tóbiás festészete a naturalizmus és 
impresszionizmus határán mozog. Ér-
deklődését a 'természet festőisége köti 
le és ez vásznain, egyéni meglátásán át 

jelenik meg. Ezen egyéni látásra jel-
lemző az egyszerű, de kifejező rajz és 
az. ckkersárga alaptónus, melybe a töb-
bi .szín harmonikusan illeszkedik bele. 
Ez hozza a hangulatot tájképeibe és 
figurális kompozícióiba egyaránt. Van-
nak tájképei, amelyekben régebbi pik-
túrájának finom szürkéi még visszatér-
nek. Ez azonban értékben csEik gyara-
pítja mostani teljesítményét. A som-
más előadást egyszerű, festői techniká-
val éri el, amely képelnek csendes 
belső életéhez szinte észrevétlenül hoz-
zásimul. 

Tóbiás tehetsége az arcképekben 
nyújt legtöbbet s képeiről itélve is ezen 
a területen érzi magát a legjobban. 
Itt mutat legtöbb elmélyedést és megi-
oldásai is itt a legteljesebbek. E mű-
veiben nemcsak a festői megjelenítés 
erőteljes, de az ábrázoltak lelkisége is 
kifejezésre jut. Alakjai nyugodt, kere-
setlen póz'bem ü'Jnek, kissé diszkréten 

'jelennek meg a néző előtt, akivel sem-
mi kapcsolatot nem keresnek, de azért 
megsejtetik vele egész lényüket. 

DOROGI IMRE 

Zene. 

A szegedi Városi „Liszt Ferenc-Zene-
i'skola" a Tisza szálló nagytermében 
igen értékes és sikeres évzáró hangver-
senyt rendezett. Megint csak bebizo-
nyosodott:, h>o,ry ez a szegedi intézmény 
Belle Ferenc dr. igazgató és hegedű-
művész gondos és nagyjelentőségű ve-
zetése mellett múlyen eredményesen 
építi ki a Szeged város kis muzsiku-
sainak lelkében a benne lappangó zenei 
tehetséget. A pódiumra Lépő, sok szép 
reményre jögiosító fiatal tehetségek kö-
zül kitűntek nemcsak Belle Ferenc dr. 
Kőrffy Endre dr. és Ocskay Kornélné 
tanítványai, hanem szerepeltek itt olyan 
pompás kis zongoristák is, mint pl. a 
kis Ket'ting Lajos, aki ritmusérzékével, 
biztos,' határozott . tocűentésével bátran 
és otthonosan mozog máris hangszeré-
nek titkaiban. Feltűnően jól hangzott 
Rachmaninoff cisz-mo.ll prelűdje és 
Lisz't Elfelejtett keringője Láng László 
pontos játékában, Cramer három tanul-
mánya Vörös Margit fejlődssképes elő-
adásában, egy-egy Bach- és Dohnányi-
mű Molnár Athúna alapos művészi fel-
fogásában. Antosné SLmkó Mária, e nö-
vendékek tanárnője, valóban szép si-
kerű pedagógiai munkát végzett művé-
szi kiképzésünkben. Fellegvári Walter 

tanár értékes munkájáról tett tanúbi-
zonyságot Sebestyén Albert, Konrád 
György és Rácz Zoltán trióesyüttese. 
D: a zenciokok' kitűnő taináii karának 
két másik fcsigja is tudása legjavát ad-
ta ezen a hangversenyen, amikor An-
tos Kálmán, a neves orgonaművész, a 
zeneiskola Kiskarát vezényelte, és ami-
kor Erdélyi János, a hangverseny sike-
reiről is közcsrnert művészlelkű hege-
dűtanár két tanítványát szerepeltette. 
Gáspár Imrét és Kossuth Gábort, akik 
Spohrnak egy érdekes művét adták elő 
igen ügyesen. 

A szegedi Városi Zeneiskola már 
sokszor bebizonyította rátermettségét 
arra, hogy kereteit fúvó-tanszakok be-
iktatásával és rendszeresítésével kT bő-
vítsék, amire a szegedi zenei kultúra 
kimélyílése szempontjából ma már fa -
lóban égető szükség lenne. 

ÚJVIDÉK városa a pünkösdi ünne-
pek .alkalmával nagy zenei ünnepségek 
színhelye volt. A Magyar Orsz. Dalos-
szövéfecg Délvidéki Kerületének meg-
alakulásával együtt a Délvidék neve-
sebb énekkarai is- hatalmas hangver-
senyt rendeztek-. Üjvidék városa azzal 
a messzemenő áldozatkészséggé!', mely-
ikei a különböző városok dalosait bő-



DÉLVIDÉKI SZEMLE 

ségesen és baráti szeretettel megven-
dégelte, tanúságot tett a mellett, hogy 
a magyar dilosügy nemzeti értékének 
e példát szolgáltató megbecsülésével 
minden áldozatot szívesen meghoz ősi 
dalkultúránk kincseinek felkutatása és 
fenntartása érdekében. A hatalmas bá-
ni palota előtt sorban léptek fel a pó-
diumra az értékesebbnél értékesebb da-
los cgyesü!'2t£'k, mint -a szabadkai Ma-
gyar Népkör Énekkara Fehér Ödön ve-
zényletével, a zcmbori Iparos és Ka-
szinó Dalárda férfikara Hengen Mátyás 
és Kiss János vezényletével, és az új-
vidéki Polgári Daloskör férfikara után, 
a neves „Újvidéki Kórus", élén Kiss 
Lajos dr. zeneiskolai igazgatóval Kiss 
Lajos dr. az újvidéki zenei élet egyik 
fő vezetője. Jelen voltunk a vezetése 
alatt álló „Kcnzervatónlum" évzáró nö-
vendékhangversenyén. Kiváló hegedű-
söket (Pálinkó Ferenc, Kovács József 
és 'Ráez Jáncs), igen képzett zongoris-
tákat (G'ilántha Éva és Szementovszky 
György) hallottunk ott, csodálkoztunk, 
milyen pontos összjátékban szerepelt a 
növendékzenekar a tehetséges Petneki 
Jenő tanár vezetésével, aki a közel jö-
vőben Berlinben fog nagy énekkart ve-
zényelni. Különösen érdekes volt a nö-
vendék-énekkar szereplése (Bartók- és 
Kodály-számokkal), a kiváló pedagó-
giai érzékű Tóth Antal tanár vezény-
letével. A zeneiskola tanárai, Kiss Kál-
mán, Szegedi Sándor (akit már itt Sze-
geden is hallottunk), Szervánszkyné K. 
Valéria, Bak László és a többiek va-
lóban mind nagyjelentőségű munkát 
végeznek, — rrulnt ahegyen első tekin-
tetre is meg lehetett ál lapítani, hogy 
Újvidéknek igen magas fokú és moz-
galmas zenei élete van. Ennek a mű-
vészi életnek szinte tengelye Kiss- La-
jos dr. filharmonikus zenekara., amely-
nek tagjai kizárólag zeneiskolai taná-
rok és újvidékiek, és amely — mint 
•tudjuk — a szegedi filharmonikus ze-
nekarral együtt nyerte el „<a> legjobb 
vidéki zenekar" címmel járó kétezer-
pengős állatni jutalmat. Alkalmunk volt 
a neves zeneigazgatóval átnézni az el 
múlt két zenei évsd hangversenymű-
soraát és azt látituk, hagy Újvidéken 
nemcsak kiváló dirigensek fordultak 
meg, mint Csilléry Béla dr., kiváló mű-
vészek, mint Sztankay Lajos és Fü-
zeséry Mária, hanem olyan művek is 
szerepeinak a műsorokion, «melyek a 
legmagasabb zenei igényeket is kielé-
gíthetik-, mint a Beethoven-szimfóniák, 
Liszt, Wagner művei;, Cherubini Re-
quiemje, Lassus, Gallus, Vititoria stb: 
kórusművei. Kiss Laijos dr. érdeme az 

is, hogy a műsorversenyen az Újvidéki 
Kórus nyerte el a jutalmul szánt em-
lékserleget, melyet Dunay Jenő ör. 
min. tan. adott át a dalosokat meg-
vendégelő díszvacsorán. 

Szegedről is többen Újvidékre rán-
dultunk, hogy résztvehessünk 'az ün-
nepségeken' cs hogy megismerhessük 
délvidéki testvérvárosaink zenekultúrá-
ját, hogy szellemi kapcsolatot teremt-
hessünk Szeged és a gyönyörű fekvé-
sű Újvidék között. Azon a hatalmas 
énekkari seregszemlén, amelyen Ko-
dály-, Bárdos-, Liszt-művek mellett 
itt-ott még a régi „Líedertafel'-stílus 
is szóhoz jutott, — ami eléggé meg-
bontotta férc régiségével az egységes 
hatást, — csali egyetlen énekkar kép-
viselhette Szegedet, a vasutasok MÁV 
„Hazánk" Dalköre, — és megállapíthat-
juk, hogy V3lóban méltóan állták meg 
helyüket az énekkar derék dalosai ea&n 
a művészá párviadalon. Kertész. Lajos 
egyetemi lektor, karnagyuk, valóban 
nemes modorban fogta egybe a fegyel-
mezetten éneklő, pompásan intonáló. 

• légies pianckat, meleg crescendókat és 
átütő fortékat éneklő férfikart, amely 
már pünkösd vasárnapjának délelőtt-
jén is1 szerepelt Újvidék Nagytemplo-
mában. Itt egy egész misét kitöltő mű-
sorral igen jó egyházi kórusnak is bi-
zonyult. Léh Jakab, áz újvidéki egyhá-
zi zene ősz mestere, a ma is még fia-
talosan vezénylő karnagy és kiváló or-
gonista, a Cecilia-kórussal és zenekar-
ral va.jóba'r). klasszikus egyházi zenét 
adott ugyanezen a délelőttön a temp-
lomban. Kertész Lajos egyben eléne-
kelte ongoraakísérettel Király Péter 
„Benedicta es tu . . ." kezdetű koncert-
szólóját is. Nemes hajlékonyságú tenor-
ja ezúttal is ép oly hatást ért el, mint 
elsőrendű vezénylő munkája. Miután a 
„közigazgatási palota" előtt az összkar 
az ő vezényletével énekelte el a Hi-
szekegyet, a Hazánk" férfikar két szép 
száma következett. Művészi volt Far-
kas F. ügyes Katonadalainak előadása, 
és hallhattuk a szegedi Király Péter 
Rákóczi-indulóját is, — a Berlioz-féle 
zenekari Rákóczi-indulónak e különben 
szellemes átiratát. Különösen ez utób-

sbi szám, — ha tálán nem is egyezik 
stílusa a szigorúan vett m!ai magyar 
énekkari muzsika belső szerkezetével, 
vagy mondjuk divatjával, — mégis egé-
szen rendkívüli hatást keltett a hall-
gatóság soraiban! Mi talán fel sem tud-
juk fcigni, milyen nagy dolog lehet 
miniden újvidéki ember számára az, 
hogiy a Rákóczi-indulót éppen a „báni 
paiota" előtt hallhatta felcsendülni, K. I, 


