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Linetzky Bernát. 
Linetzky Bírnál, a pesti Dohány-uccai ssidó-

femplom nagyhírű főkántora hangversenykörul-
lán Szegedre érkezeit és caülöríökön farija hang-
versenyét. A Belvárosi Mozi igazgatósági szo-
báiéban találkoztunk *ele, akit hosszuisakálüs, 
komor nézésű urnák képzelne mindenki. Milyen 
kelleates csalódás ért, amikor fiaialos, vidám 
tekintetű, a tenorista-külső minden dekorati? 
Jelenségével megáldott művész áiit előliünk. Az 
«Is5 kérdésünk sz volt hozzá, hogy miért lelt 
főkántor, ha va lóban olyan csodálatosan szép 
bang|» van és olyan k i tűnően énekel? 

— Oroszországban születtem, vallásos kör-
nyezetben, ahol a dal áhítata összeforrt az imád-
ság szellemével — válaszolta Liaetzky. — Ilyen 
környezetben kezdtem énekelgetni csak ugy 
magamnak, mig tiz éves koro® ban má r 
annyira feliünt erőrs emelkedett hangom, hogy 
szüleim OJsssza akkori főkántorához adtak 
kiképzésre. Tizenhété<fes voltara, amikor szere* 
fett mesterem halála ulán a város zsidő lakos-
ságának egyhangú ítélete szerint tz odessiai 
templom fökántora lettem. A fej ődés utáni vágy 
azonban nyugtalanított. Lembergben kán'.or-
válssztás készült, jelentkeztem, megkrp'ara as 
állást, tizankilencéves voltam akkor. A próba-
éneklés eredményérő', istentiszteleteimről a ma-
gyarok is értesültek. Ajánlatot tettek, jöjjek az 
ö országukba. Úgyis kivágytam már Orosz-
országból, az ajánlat szép volt, Magyarország-
ról sokat hallottam, zenei kulturájárói, telkessé-
géről, elfogadtam tehát az ajánlatot. Azóia 
Pesten vagyok, A hábotu kitörése itt éri és a 
magfarok nemes lovagiassigának köszönhettem, 
hogy nem internáltak mint idegent, nem bán-
tottak, mint a többi „kulturneimet" az oltrekcdí 
ellenséges országbeli polgárokat. En végtelenül 
megszerettem ext as országol. 

— M npsra, & hangversenyterem sohasem 
-csábította? 

— Hogyne — válaszolt Linetzky — , feöny-
nyen is ment volna, mert feisünő naemoiiára 
van, gyorsan tanulok, prisas-vista énekelek min-
den operát, aokat hívta* már a színpadra, de 
én az igazi hivatásomat sz orgona melleit talá-
lom. Egsházi dalköltészsftel foglalkozom, a 
tradícióiban élő liturgiái dsloksí modern dallam-
sonslskkal frisisilam, hogy a mai lélek rafgába 
siálió hitésss necssk az emlékek énekét, hanem 
az énekek énekét vessem el. Ugy hiszem, ma-
radandóbb értékei termelek, ha «s fejlődés lép-
csőjén faragok, mintha csupán hangom által 
szerezhető mú ló hireaséj szárnyaira kapaszko-
dom. Nekem nagyobb megnyugvás ez, bár nem 
zárkózhatom már cl a turnéra való meghívások 
elől sem. Newyork, London lesznek legköze-
lebbi állomásaim, de végleges állomásomat 
Budapesten nem akarom elhagyni, ebivel a 
pesti zenei körök, as opera, a zeneművészeti 
főiskola állandó szeretettelles érdeklődése i s 
méltánylása ébren tudják (arfani ambíciómat, 
munkakedvemet. Siegedre azonban akkor is el-
lőttem volns, ha nem tartok hangversenyt, mert 
kíváncsi voltam arra a városra, amelynek kuliur-
SeJIeltiégéről oly sok hir latolt el a fővárosba, 

— A Tornasgyeaület regattshíz i . A Szegedi 
Tornaegyesület regattájának építése gyors tem-
póban halad. As egyik hajé már készen várja 
a vízrebocsátás! és az egyesület vezetősége 
szerint as uj regattaház a jövő hónapban 
átadható lesz rendeltetésének. Nagy gondot 
okoz a regaltahajók beszerzése, ami a pénzügyi 
nehézségek miatt valószínűleg későbbi időkre 
marad. Az egyesület minden kívülről jövő 
támogatás nélkül vállalkozott erre a nagy fel-
adatra és i z uszóház mindenkor a tagok 
Önzetlenségének és az egyesület iránt irzett 
szeretetének lesz fényes biionyitéka. Az egye-
sület reméli, hogy a városi tanács a Szegedi 
Csónakázó Egyesületnek juttatott 25 millió, 
valamint a Szegedi Tesfgyikorlók KSrének 
másodízben kiutalt 20 millió koronányi segély-
hez hasonlóan át fogja segíteni a kezdeti 
nehézségeken as 54 éves Szegcdi Tornsegyesö-
letet is. 

A Délmagyarország mindenkitől független sajtóorgánum. 

— Megérkeztek a szegedi nyári művész-
telep tagjai. Mint ismeretes, Mskó és Hód-
mezővásárhely pí'dájára a ssegsdi társadalom 
a vá io i hatóságával karöltve a nyári hóna-
pokra művésztelepet létesített. Az afcció arra 
irányult, hoiy a budapesti képzőművészeti fő* 
iskola imavésznövendékei közü l s íegkívátóbbak 
és azok kerüljenek Siegedre, akiknek nincsen 
módjuk kül öldön, vagy távol a fővárostól el-
tölteni a kéthónapos szünidőt. Szegedre Ruánay 
O íu i á n í k , a filígisíiü mesiernsk Rö;erndáfeei 
kerültek. Az elői&es szervezési munkásatokat 
teljes eredménnyel végezte el a bizottság és 
igy szerdán délután a budapesti személyvonat-
tal iitmhéi Rudnay-ícnítvány mSvémSvesdék 
érkezeti Stegtdre. A müvésznővendékelet a bi-
zottság fogadta az állomáson, isajd elszállá-
solta öks í a város által rendelkezésre bocsátott 
iskolai tantermekben. Szegedre érkeztek: Ottiit 
Gyöngyi, Zárat Luci, Kemény Évi, Várkonyi Vali, 
Junger Kató, Dobéczky Gizella, Balázs Attila, 
Wekl Zoltán, Kupftníel« Imre, Csóka István, 
Mmztrlk Ernő, Féld Lajos, Rlnóczy József, 
Fereicii László, Kaffka Albert és Darvas László. 
Hárman még a következő napokon érke?nek. 
k nö raűíésmövendékekel a Jttmy házban 
l e v ő iskolában, a lét fiakat pedig a Fáldmives-
uccsi, alsóvárosi elemi iskolában helyesték el. 
A müvéssnövendékek étkezése részben vers-
dlglőküen, részben lelkei mübarálok házainál 
történik. A munkát már legközelebb megkez-
di s, hetenként kétszer isss aki rajzolás, vala-
mint dolgozni foinak model l u l á a és s szabad 
é'4 alatt is. Rudaay G ju la a közel jövőben jön 
íe Szegedre, hogy ellenőrizze és instruálja 
raüvészaövendékeit. 

— Bocskay koronájával akarnak koronázni 
Gyu l a fehé rvá ré t . . . Bukarestből jelentik: A 
román kormány a bécsi kormánytól meg akarja 
vásirolni Bocsksy koronáját, hogy ezzel ktr§-
sdxxdk meg Gyulafehérváréit a román királyt. 
A román kormány megbízotti* már el is utazott 
Bécsbe. 

— Pusztító ciklon Viddiüben. Belgrádból 
jelenlik: Viddin városában kedden rettenetes 
ciklon dühöngött. A forgésstí a házak Hátiéi 
todortn el. Több ház összeomlott és hir szerint 
sek a halott. 

x B á r h o ! b á r m i t vásáro l , kérje a Dél-
magyarország ingyenhirdetési szelvényét. 

— Iskolai beirat is . Az állami fiu felső-
kereskedelmi iskola első évfolyamába julius 
1-éta 8 - 1 2 közölt irják be a je'sntkeíőket. 
A II. osztály tanulói 2-án, a I I I—IV. évfolya-
mok növendékei 3 áü iratkozhatnak be. 

x Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁQ 
Aradi-uccai jegyirodájában váltsa meg. 

— A románok feltartóztattak K á lay Tamás 
rádiós antój^t. Budspestről jelenlik: Káihy 
Tamás nemzetgyűlési k#p»iselő nagy autó-
iursulra indult Erdélybe. A szabályszerű útlevél 
éi v izűm megszmétetar bejelsntelte a román 
köifetségien, hosy tatájára rádiói szereltei fel. 
Kállay Nagyváradig baj nélkül ért nl, itt azonban 
sz rendőrség lefoglalta at autót, ugy hogy 
kénytelen volt Kállay vasúton hazatérni s most 
a kdveiség utján próbálja visszaszerezni a le-
foglalt rádiós au !óf . 

x A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000 
koronáért a Délmagyarország kiadóhivatalá-
ban kaphatók. 

— Kodály Zo i t i n sikere a :tt í ichi zene* 
> ünnepélyen. Londonból jelentik: Az angol 
lapok részletes jelentésekben számolnák be 
a zürichi nemzetközi zeneünnepélyről és egy-
hangúlag megállapítják, hogy Kodály Zolián 
mvgyar zsoltára volt u legértékesebb és leg-
érdekesebb szerzemény as flnttepélyen előadott 
szerzemények sorában. 

G o n d o t n e m o k o z a lakásberendezés, 
mert az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában 
(Dugonics tér 11) olcsón be lehet szerezni. b l 8 t 

xA Délmagyarország kiadóhivatala, kö lcsöa-
könyvtára és jegyirodája a Klauzál-téri Európa-
házban van. Bejárat Aradi uccán. 

Linetzky Bernát 
a budapesti Dohány uccai zsidótemplom világhírű csodahangu főkáníorának egyetlen 

h a n g v e r s e n y e , á r ia- és l i t u r g i á i e s t j e 
S t r o k e H e n r i k zongoraművész, zenetanár közreműködésével 1926 julius 
1-én, csütörtökön este 9 órai kezdettel kedvező időben a Korzó Mozi nyári 

helyiségében, rossz idő esetén a Belvárosi Mozi nagytermében. 

MŰSORÁN SZEREPELNEK: Tosca—Puccini, Zsidónő-Halévi, Onyegin— 
Tsajkowszky, Der Doppelganger—Schubert, Die Heimat—Gretschaninov, Der 
Lenz—Hildach, Asra—Papini, Caró Mió Ben—Rubinstein, Waj Hulu— 

Egyed, Haschkivana—Goldstein, liturgiái és irredenta dalok. 

Salechi május 10. 
„ . . ugy látom Önöknél fej 

tettebb a zenei kultura, mint pél-
dául Olaszországban. Elmentem 
itt Budapesten a Dohány uccai 
templomba. Egy Linetzky nevü 
kántor énekelt, Varsóban sok-
szor hallottam énekelni Sirotát, 
akit a legjobb kántornak tarta-
nak, de mondhatom, Linetzky 
felülmúlja őt. 

Saljapin 
Felejthetetlen élmény marad 

Linetzky főkántor éneke. Hang-
jának szépsége, hatalmas ereje, 
bámulatos technikája, ha operai 
színpadon jutna érvényre — Ca-
russó utódját benne találnók meg. 

Nyilatkozatok és lapvélemények : 

Az Újság 
Király szinházi fellépéséről 111/24. 

Linetzky Bernát a Dohány 
uccai templom kiváló és nép-
szerű fökántora, csodás szép-
ségű tenorhangján operaáriákat 
és orosz népdalokat adott elő. 
Nagyszezü készsége általános-
ságban csodált hanganyaga és 
technikája egyszerre predesti-
nália őt a hangverseny dobogón 
vara megjelenésre. 

Jadlowker 
Esti Kurir január 19. 

. . . Igazán egyedülálló és fe-
lülmúlhatatlan a maga nemében. 

Pester Lloyd 
Oberkantor Bernhard Linetzky. 

Die herliche Tenorstimme des 
mu8ikaligch ebenso begabten und 
durcbgebildeten Sangeis kam be-
sonders in Der Arié des Cava-
radassi aus „Tosca" zu sieg-
haften Geltung. Aut ftürmisches 
Veilangen musste das Irreden-
talied .Turulmadár" zugeben. . . 

Debreceni Független Újság 
A műsor attrakcióji Linetzky 

budapesti főkánfor fellépése volt. 
Már s.z első számánál elrfgadta 
és feltétlen meghódításra kény-
szeritette a közönséget, mely nem 
győzött betelni hatalmasan szár-
nyaló hangjával. 

Jegyek a Belvárosi Mozi elővételi' pénztáránál válthatók. 

árait mélyen leszállította 
G o m b o s I s t v á n szabómester, Dr. Gróf-palota. 312 


