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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. 
Színházi műsor : 

SZOMBAT délután: Szentivánéji álom, 
ifjúsági előadás. 

szombat: 1913. Történeti szinmü. Pá-
ros ví-

vásáén ap délután: Sárga csikó, nép-
szin-mü. 

vasárnap este: János vitéz, daljáték. 
Páratlan */«• 

* A Waldbauer-Kerpely hangverseny. 
Európa első vonósnégyese játszik szombaton 
a szegedi közönség ellőtt. Olyan zenei ese-
mény ez, melyhez fogható nem volt még eb-
ben a szezonban. A magyar zenei világ büsz-
kesége ez a vonósnégyes. Épen most járta 
be a művelt nyugatot és amerre megjelent 
a hangversenydobogón, mindenütt freneti-
kus tetszés .kisérte fenomenális játékát. Elég 
hivatkoznunk a külföldi nagy lapokra, me-
lyekből néhány szemelvényt már közöltünk 
e helyen. Valamennyi tekintélyes újság a 
legelismerőbb hangon nyilatkozott honfitár-
saink zenei intelligenciájáról és a négyes 
összjátékának teljességéről. Annál ritkább je-
lenség ez, mert még a legelismertebb nagy-
ságokat sem szokták mindenütt egyforma el-
ragadtatással fogadni. A Waldbauer-Kerpely 
társasága e tekintetben kivétel. A hangver-
seny -műsora ma már véglegesen össze van 
állítva s a következő számokat foglalja ma-
gában: Csajkovszki: F-dur vonósnégyes. 
Adagio. Moderato assai. Allegro giusto. 
Andante ma con imoto. Al-egro con moto. 2. 
Beethoven op. 18. C-moll. Allegro Moderato. 
Atlegretto. Menuetto. Presto. 3. Mendelssohn 
D-dur négyes. Molto allegro vivace. Menuet-
to. Andante expressivo. Presto von brio. A 
zenei estély a Tisza-szálló nagy hangver-
senytermében, pontosan fél 9 órakor kezdő-
dik. Fél kilenckor a terem ajtóit bezárják, 
amire különösen fölhívjuk a közönség figyel-
mét. Megemlítjük továbbá, hogy a terembe 
való bejárás két külön útvonalon történik; a 
közönséget fölirások fogják tájékoztatni afe-
lől, hogy helyét az első, vagy második be-
járaton közelitheti meg. A kevés számban 
megmaradt jegyek még Várnay L. cég 
könyvkereskedésében kaphatók. 

* Perczel Sári vendégjátéka. Lucy 
szerepét játszotta, ma ia szinház kitiinő ven-
dége, Perczel Sári, kit három estére terje-; 
dő vendégjátéka alatt a rokonszenv őszinte 
jeleivel tüntetett ki a nehezen lobbainé kö-
zönségünk. Az ünnepeltetés, melyben a Ki-
rályiSzinház népszerű szubrettje Szegeden 
részesült, — most már megállapíthatjuk, — 
nem állott arányban ennek az igen -megnye-
rő művészi egyéniségű színjátszónak min-
denképen vitán felül álló színpadi értékével. 
Perczel Sári par exoe-llence szubrett prima-
donna a javából; azzá teszik kiváló ének* 
művészete, szimpatikus (megjelenései, icV 
vábbá mozgásának, játékának és beszédének 
izl-éses Jetomipitottsága, mely a szerepköré-
iben szélesen domináló tékteilenséggiel szem-
ben. -emelkedettebb és finomabb szépség-meg-
érzésekről -tesz tanúságot. A Leányvásár va-
lamennyi szerepe között a legelőnyösebb ken 
retet szoligálltatta művészi egyéniségének ki-
fejezésre juttatásához és csak eajnáLni lo-
hol, hogy a kissé már -lejátazott -darab a 
m aj előadásra nagyobb közönséget nem von-
zott. Az előadás igy is különös értékeket 
nyert a vendégm-üvésznő kiválóan értők-ős 
n telítés* által és a közönség látható szero-
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Az 5 és 9 órai előadásokon 
• számozott helyek. 

Katona, diák és g y e r m e k je-
gyek csak vasárnap a 2 órai 

előadáson adatnak ki. 
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tetteti tapsolta meg őt szerepének .minden 
jelentős fázisában. Ismételt vendégjátékai, 
alkalmával! remélhetőleg szerencsésebb sze-
repválasztás fogja hozzásegíteni Perczel Sá-
rit a művészetét méltán megillető és a mos-
taninál zajosabb sikereikhez. 

* Zenei lap egy szegedi karmesterről. 
a Katholikus Egyházi Zeneközlöny legújabb 
számában hasábokon át foglalkozik Naszády 
József zenei működésével!. Naszády a szege-
di tanítóképző tanárja s -karmestere, aki -a 
szegedi zeneóletbon tényleg lelkes és sikeres 
működést -fojt ki. A zeneközlöny az egyház-
zenei tanfolyammal kapcsolatban közli Na-
szády József arckiópét. Többek közt igy dr 
a lap: 

A magyar -egyházzenei reformnak meg-
valósitása nem lehat egy kézinek -munkája. 
Amikor hárem évvel azelőtt az -egyházzenei 
tanfolyamok rendszeresítésére -gondoltunk, 
elsőrendű főcél gyanánt közvetlenül a kán-
tori hivatás, a falu egyházzenei viszcinyai-
imak iföljavjitásia ítebegett leilőtt-ünk. 

Az első, -ki a mult szünidei szegedi tan* 
folyamon a munka nagy részét oly testvéri 
készséggel osztotta -meg velünk: Naszády 
József, aki a szegedi tanfolyamcn az ösisz-
hamgzástau. és éneikigyalkorliat -előadásait ve-
zette. Nem-csak a tiznapi munka folyamán, 
hanem azt megelőzőleg a legnagyobb jóin-
dulattal támogatta a szegedi terv eszméjét. 
Csaik alti próbálta -már, lehet -tisztában az-
zal, mily nagy nehézséget okoz ilyen tanfo-
lyam helyi előkészitése. Naszády -lelkes és 
minden tekintetben előzékeny igazgatójával 
Gallér Kristóffal iszivesiem vállalta az önzet-
len munkát s ugy az elszállásolás, mint pe* 
dig az ellátás, a helyi rendezés, a hangver-
seny -előkészitése annyira kifogástalan volt. 
hogy a szegedi tanfolyam semmiben sem 
maradt az előbb rendezették mögött. 

Naszády egyébként mint a tanfolyam, 
előadója is lelkes és egész munkát végzett. 
Öi«is2ibangzá-stani előadásait a -gyakorlathoz 
alkalmazott éber érzék, a magyar népének 
harmonizáló anyagának bemutatása képezte. 
Ebből a szempontból a földolgozott anyagot 
mindenkor n,épének példákkal szemléltette 
•és Siklós egyébként kitűnő könyvének elmé-
leti igazságait Kersch gyakorlati korroillá-
ri urnáival hozta összhangba Mint az ének-
gyakorlatclk vezetője az elért szép ©red-
Iményt a l./fejező hsngveTSlenyeiu mutatta 

be. Mitterer-nék örökszép, -de föfötte kényes 
természetű In honorem Sanctissimi Nominis 
Jesu cimü -opusát oly finom interpretálás-! 
ba-n, hibátlan dinamikával, mindenben tö-
kéletes ifraziro-zással szemlélt-ette, ihogy az 
semmi kívánni valót nem hagyott hátra. 
Mint dirigens -rutinos egyházzenei érzéket 
dokumentált-, mint pedagógus pedig elsőren-
dű tapasztalatokat közölt hallgatóival, kik 
mindannyian hálával fogadták lelkes és szép 
eredményekkel dicsekvő tanítását. 

Mindezen pedagógiai előnyökre Naszá-
dy-t -eddigi niü-köd-óse képesítette. Alig van 
az országban az egyházmegyei székhelyeken 
kivül város, hol eredményes egyházzenei 
munkálkodásra annyi tér nyílna, mint az 
ország első katholikus városában, Szegeden. 
Püspöki tanítóképzőj-e elé a múltban is, most 
is vérmes reményekkel tekint az egyházme-
gye, Hogy a csanádi egyházmegye fiatal kán 
torainak egyházzenei színvonala áltadánoá* 
ságban kielégítő, az a szegedi képző érdem©-
Niedermayer hagyományait Naszády min-
denben átvette, sőt lelkes kitartással, szilá'"* 
ditami s tovább ápolni igyekezett az elvetet'' 
magot. Nagyon gyakorlati értékű alkotás® 
« kántorszeminárium. A kántorképesitésü©/ 
teljes érvényű -gyakorlati kivitelét azon ko 
rühnény teszi lehetővé, hogy Naszády egi"11' 
tal a szeged-belvárosi templomnak is karn° 
gya. A kántornöv-eudékek ilyenformán . 
vesznek az egyházi év szertartásaiban s 
vet lem gyakorlat alapján szereznek érz©// 
és készséget a szertartások végzésére. A 
rua rei>ert-tiárát <|báőrenidü kompozic: 
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anitósával tette gazdaggá. Pheinbcr'je-
Itchle, Filke, Wcirich a a modern oeoiUaim 


