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fanom fokozatai egyvai meglátásr »1
tSmúsiüotlnak. A halvány vonalakból
összenőtt, fenyőket ábrázoló ceruzarajain, vagy a tollal készült olasz táján
a pókháló finomságú vonalak zeneisége
adja a művészi érdekességet. Erdélyi
Mi hálj főloépen olasz tárgyú színes
Inétarajzokat
állított
ki.
Előadása
temperamentumos, melyekből az átélés
közvetlensége csendül kii, müvei a kréta
puhasásfóroz
alkalmazkodó
stílusos
munkák Tóbiás György
tanulmányfeje tonusSakozatokban gazxiag szénrajz. TŰJXU Lajos nagyméretű munkásalakjai könnyed stílussal készült rajzok, kisebb stüusrajzain is ugyanez a
könnyedség látszik. Csi»no;ia Kálmán
és Aino ífokulinen hivatásos akvarellisták. CsizmazLa meleg, cgymásbaomlo
tájképsziriei bársonyos
puhaságukkal
kelleni« szmhatást adnak, vizfestési eljárása kialakult és stílusos Gyujtemeayes kiállítása óta sokat fejlődött szi-
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rtekben jaodmöaiblx meglatasai igaza obak F^esUiszietenek e®oszen eiLetvtéte
Szabimé A »no HaJculinen szinte férfia.an hataroBott ecsottechmkáM, afiy s'.-erú rajz és szánlátása, mely mindent
a lényeges formákra vezet vissza. Többn>ire tiszai témákat fest, melyekbe beleérzi a finn tájak északi levegőjét; ez
fejeződik ka képein, midőn a tiszai táj
színei fleloldódnak a hidec, ezüstszürke
tónus
mindent
átfiogo
egységében
Mihály litván igen sok vizfestménnyei
jelent mo®, legtöbbjén a század oLaő
évtizedeiben divó szecesszió dekoraUvitása érezhető, mely ma már üresnek
hat, de ezenkívül van néhány festői
felfogású, frissebb dolga is. .fk.u.1 tétv
tjya vizJestményei biztos művészi ösztönnel festett üde alkotások
A rendezés ízléses, a kiállítás jól átt el inthető, összhatása nsugodt volt
DOROGI

IMRE

SZÍNHÁZ
A SZEGEDI VÁROSI SZÍNHÁZ
operaegyüttese a szína évad végén két
atpszerü dalmű felújításával örvendez.
tett» meg hálás közönségét. G. ROJÜUJU.
Sevillai borbély c. vieoperájának kacagtató jeleneteit és immár közkinccsé
v á * dallamait nem sy&zül: etégsser
látni és haliam. G. J'erdi: 7>atnata-ja
pedúj az életnek aaru az ányekos oldalára vcaeü nézőit, amelyen az ót a
megnemértés, a boldogtalan szerelem,
betegség és korai halá! bánat-köveivel
van kórairva. Csupa operai kellék, amelyeix t GZtán Verdi oroksaép dallamai

fcimak élő egységéé s lesznek előadó-

művészek cs közönség számára ugyarént az operairodalom csábító gyöngyszemévé. — Mindkét előadás az őszinte
siker jegyében zajlott le. Fiatal operaegyüttesünk rászolgált arra az előlegezett bizalomra, amellyel a közönség
bcnwtatkozáfiakor megajándékozta.
A
kezdetben bizgny sokszor légüres térben csetlő-botló alakok lassan hűsből
ós vérből formált, életből vett alakításokká váltai: s ma már ott tartunk,
hogy legtöbbjük színészi teljesítményének is elismeréssel kell adóznunk Ez
a színpadi készség és biztonság énektudásuk maradéktalan kifejtésének Is
alpvetö követelménye. Éppen ezért
az opt ralátogató közönség a bőkezűen
megadott kíméleti idő elte Kével minél
többször játja kedvenrat a lámpák fényében. természetszerűen annál többet
vár, annál nagyobb követelményekkel

lep feL E^eszscjaes fejlődés, a színvonal emelkedése másként hogyan lenne
biztosítható? Éppen művészeink joggal
tiltakozhatnának a »..jóindulatú vállv eregető" kritika „vidékre ez ts jó!"
han.i)a ellen A sok megnyugtató és
további ígéretet sejtető jelenseg mellett az egész együttes érdekében sem
hallgathatjuk el, hogy a tenorista személyében évközben beállott sajnálatos
változás még nem nyert végleges rendezést. A pótlásként vendégszereplő két
énekes (Kürtös Károly és v. Király
Sándor) egyike sem üti meg azt a mértéket, amelyet közönség, színház és
együttes egyaránt megérdemelne
A Sevillai borbély legkiemelkedőbb
alakítása Katona Lajos Figarója. Híres
belépőját olyan pompásan énekelte,
hogy azonnal meghódította a közönséget. A furfangos borbély szerepét v é £8
nagyszerűen alakította
Sallat/
Margit Rosma szerepében jeleskedett
Nagyon ügyesen mozog a színpadon.
Mag is
hangjainak bántó élességén
azonban még segítenie kall. Rissay Pál
Don Basiloja mint színészi teljesítmény is Javák). Az együttes örök-ifjii
tagja s egyben az előadások rendezője:
Dr. Dalnoky Viktor képviselte a humort A pénzsóvár öreg szerelmes szerepében a mulattatás mesterének bizonyult A vigopera kicsit szánalmas
figuráján túl azonban a hanggal sem
¡raradt adós A gr Almavivát éneklő
Kürtös Károly kezdetben nagyon ne-
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DÉLVIDÉKI

hezen találta meg a l'.apcso latot karmesterrel, kiraanséggcl
Szerencsetlen
orrhang)án tud_e még javítani? Hangve-tel és hargtnsrtaság tekintetében is
még sokat kell tanulnia. Borost Jolán
kis szerepét jól ellátta.
A Taviata hőaiőtfét
Baumpartner
Margit alakította. Ez a kultúrált hangú
enefcesnő sok, tiszta művészettől átüti tort percet szerzett már köcsonsógének. Mesterien bánik hangjával. Csodálatosan finom pianódt most is élveztük.
Arról nem tehet, hogy míg az L felvonásban a nem az ö egyéniségére
szabott félvilági nó szerepét kellett játszania, nem mozgott otthonosan a
színpadion. A továbbiakban azonban a
.saerelmeben megtart, nagybeteg V i o - '
lotta mélyen emberi jelenetei kárpótoltak mindenért Katona Lajos is kitűnő volt az apa hálás szerepében. II.
felvonásbeli gyönyörű áriája sokáig
emlékezetes l e s t Igaz. hogy a taps jelentős része Verdit illeti! Sok megás

SZEMLE
hangot kelleüt t n e k e j n e , pedig ez a
gyengéje.
Fáradékonyságán
okosabb
enektechnücai
megoldással
segítenie
kell, ha tovább is fejlődni akar. v. Király Sándor
még kezdő énekes a n nak minden hibájával Hangjából még
hiányak a fény, csillogás. Nagyon a
karmesterre tapad. A színpadon jól
mozog és szívesen elismerjük, hogy volt
egy-két nagyon szép pillanata. — A
kisebb szereplők jól illeszkedtek m
együttesbe.
Mindkét előadást a színház igazgatókarnagya T. Török Emil veaényelte.
Néhány meglepetésként ható szokBtla*
tempó-vételétól eltekintve (különösen a
Sevillai borbélyban!) jól kézben tartja
a zenekart, énekeseket, kórust egyaránt.
Erre a nagy összetartó erőre egyes helyeken hizüny szükség is volt (Traviata). Műv-ésa munkájának eredménye
ez a két jólsikerült előadás
MAKLARI

LAJOS

ZENE

(

A
SZEGEDI
FILHARMONIKUS
EGYESÜLET évadzáró (tizedik) hangversenyét Antoj Kálmán, a fogadalmi
templom kiváló orgonámúvésze vezényelte. Meg a hangszerek királynőjének bonyolult játékasztalától, villanyos
erővel mozgatott sokszáz regiszteretói
is hosszú ÜK út a nagyzenekart vezénylő karmester-pákáig Sok kezdeti
nehézséget, modorosságot kell még Antomak leküzdenie. A feladat nagy, de
éppen egy ilyen nagytehetségű muzsikus számára n e m megoldhatatlan, ha
egyáltalán karmesteri babérokra is pályánk. — A műsor első számakent Mozart: G-moll sámfántáját
hallottuk.
Nagyon nehezen lendült bele a zenekar az együttesjátékba. Ez a kezdeti
higgonytaUinloodás nehezen akart múlni
Bach: E-dur hegedúversenyeben is.
Saerencsere azonban Martzy
Johanna

lenyűgöző asépséfgel éneklő hegedűje

összeterelte a ssétszétedni akaró bárány kákát Szinte csodálatos, hogy ar.

a fiatal, bájos megjelenésű művésznő
milyeh bölcs mérséklettel, művészi fnf«ityelemmel s mégis izsó átelessel
tudta megszólaltatni Bachnak ezt a legnagyobbikat i s próbára

tevő

Sifttdl UJ Ntmjr. tk RT

müvet.

Technikai felkészültségén túl eppea a j *
ünnepeljük benne, hogy ilyen fiatalt»
cl tudott jutni és így tudott eljutni
Bachig Mint színpadi jelenségre is sokáig fog emlékceni a közönség — Antoe K.: Fekete Mária-szvitjének bemutatója volt a műsor másik eseménye
Ez a szellemes, ragyogóan hangaerelt
mű ösante, megérdemelt sikert a r a t o t t .
A „Török nyitány" keleti hangulata, a
IL tétel szép erdőzsungása után különös érdeklődéssel vártuk az alsóvárost
havibúcsú ihletett ábrázolását. Sajnos.
ez a szvit legodntelenebb résre. A sok
idegen téma után szívesen m e r ü l t ü n k
volna el vallásos magyar népünk misztikumába. Btzel Antos Kálmán, ú g y »
mint kiváló K j h á m n d n . adósunk! A
záratétel
..Haláltánca"
srporkárósn
szellemes, érdekes muzsika. K ü l ö n . « »
a sokféle ütőhangszer ügyes w * * » * :
sával ért el páratlan hatást. IU külön
1* meg kell említenünk Magyar F mO\-e*a munkáját — F i l h u n c n t t n —
idei szereplejüket Liszt: Taaso c.
fonikus hol temenyenek eWJodásárval i e jezték be.

MAKI-ARI LAJOS
Ptl*:«* nyva,latn«t6

