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és Művészet 
Milsíeln Nafhaniel hegeduesífe 
A hírneve alig néhány éves, máris magas hullá-

mokban tőr előre mindenütt, ahova ennek a bo-
szorkányos hegedűsnek utjai elérnek. Fiatalságá-
ban még az ábránd ligetein jár, tüzes szenvedélyé-
vel az eget ostromolja, kultúrájában kimeríti a 
tudás és érzés ezer változatú skáláját. 

Csak ritkán születnek ilyen tehetségek. Aki hall. 
gatja, lehet Krőzus vagy koldus, kalmár vagy 
poéta, az élet értelmét, lényét, örök szépségét mégis 
csak abban lelheti, ami érzéseit a magasba lendíti. 
Nincs sok lehetőség, a szivárvány is csak hét 
színből áll, a többi legalább is nem fontos. Ez 
a néhány szin pedig a művészet ihletén át jut 
el hozzánk és ennek a néhány ragyogó szinnek cso-
dálatos harmóniájával játszott Milstein NathanieL 

Hamarjában nem Is tudnánk összehasonlítást 
találni már hallott, nagyszerű hegedűsökkel. Vir-
tuóz, de puritán és gesztusok nélkül. A technika 
nem öncél, csak eszköz, amellyel megszilárdítja 
lágyan feltörő meleg érzéseit és minden költői 
líraiságát átfutja valami erős férfiasság. Talán ezért 
is hat ugy, mert természete mélyén az élet bánatos 
szeretete lobog és az egyedülvalósága azoknak, 
akik megindulnak a legapróbb szépségek érzésén 
is. Ilyenformán Milstein nem tartozik a virtuózók 
azon fajtájához, akik a muzsikában a disz ragyo-
gását halmozzák, nála a muzsika átéléstől tüzese-
dik meg. attól kapja feszültségét, benne drámákat 
' 'ez át és megbékélt vigasztalást. 

Milstein játékában minden kellék meg van ahoz, 
nogy hódító legyen. A tónus megejtő szépsége, 
a kifejezés finomsága és őszintesége, a tudás káp-
rázatos biztonsága, a gondolati tartalomnak költői 
interpretálása. Hittel muzsikus és szinte forradal-
már a felfogásában. • 

Műsorán szerepelt Corelli—Kreisler: »La Fólia« 
csupa mélvbongásu líra és könnyed suhanás a 
futamokon. Bach Preludium és Gavctte E.durban 
egész eredeti stilust adott, amely meglepő mani-
fesztuma volt az önálló gondolkodónak. Glazounoo 
hegedűversenyében a mü gazdag ritmikájának hatá-
saira építette előadását, de ebben is elkápráztatott 
tömör, élő színeivel, szubjektivitásával. De Falla, 
Debussy, Bloch, Paganini—Auer egy-egy müve volt 
még műsoron, amellyel szakadatlan tapsfergeteget 
váltott ki. A közönség alig tudott betelni a zse-
niális művész játékával. Kipirosodott arcokon a 
lelkesedés tüze vibrált, amely a ráadások hosszú 
során mindjobban fokozódott. A szó szoros értel-
mében nem akarták leengedni a pódiumról és 
Milstein egyre játszott, játszott. Sápadt arcán nem 
suhant át mosoly^ az ünneplés már nem újság 
számára... 

Még kell emlékezni zongorakisérőjéről, Gimpel 
Jánosról is, aki — szenzációsan játszott Alkalmaz-
kodásával, bravúros technikájával, szép stílusával 
feltűnést keltett. 

Ez a hangverseny sokáig emlékezetében marad 
azoknak, akik hallották. L v. 

Filharmonikus hangverseny. A filharmonikusok 
első idei bérleti hangversenye a szokásos, meg-
csappant számú, de kitartó lelkesedéssel helytállló 
közönség jelenlétében zajlott le. Arról már régen 
letettünk, hogy különös reményekkel nézzünk a 
filharmonikusok uj szezonja felé. A hangverse-
nyek, sajnos, a »középiskolások részére kötelező 
olvasmánvi jellegével birnak. örökértékü klasz-
szikusokat játszanak igaz, de a zenekar tech-
nikai képességeinek megfelelő tempóbeosztásokkal, 
szép szelid, inkább oktató, mint — hangverse-
nyező tendenciával. Ha hiveket akarnak a filhar-
monikusok hangversenyeinek — a rádió korában 
— szerezni, vagy legalább is megtartani, nem 
léphetnek a nyilvánosság elé érdekes újdonság, 
vagy koncertáló szólista nélkül. Igyekezzenek egy. 
szer revízió alá venni passzivitásukat, a fellendü-
lés csak jobb eredményre vezethet anyagilag is, 
erkölcsileg is. Az első hangversenyen M o z a r t : 
Don Juan-nyitánya, R a m e a u — M o t t l : Ballet-
szvitje és B e e t h o v e n remek Eroica szimfó-
niája szerepelt. A karmesteri pálcával F i c h t -
n e r Sándor karnagy vigyázott a fegyelemre és 
pontos ősszmüködésre. A közönség tapsolt és há-
'4san hallgatta a zseniális mesterek alkotásait. 

A színházi iroda hírei: 
A makrancos herceg és Bajazzők ma este pre-

.nierbérletben, csütörtökön A. bérletben. — Szer-
dán: A töllötnll. — Pénteken: Lehulló t a rezgő 
nyárfa, — szombattól: Lila test, sárga sapka. 
Csütörtök délután: Egy lány, akt mer, — szom-
bat délután: A kérők, — vasárnap délután: Háry 
János. 

Sport 
A Hungária egy pontot megmentett a Bástyától 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Viharok és izgalmak kőzött megjött vasárnap: 
a meglepetés és a boldogság. És az eredményt 
igy lehet összefoglalni: a Hungáriának sikerült egy 
pontot megmenteni a Bástyától.. • 

• 

Máskor igy szólt volna ez a mondat: Szeged 
pontot vett el a kék-fehérektől. Most az alany 
megfordult és a pontmentő — nem a Bástya 
vo l t . . , Mert régen (talán soha még) nem volt 
ilyen lelkes és nagyszerű küzdelem az ujszegedi 
tribün előtt, — játék volt és lélkesedés, izgalom 
és küzdelem, futball és beteljesedés. Volt már 
néhány boldog öröme a piros-fekete színeknek, 
volt már rajtaütés, meglepetés és boldogság. — 
de nem volt még ilyen olimpiászj küzdelem, ahol 
mind a két fél küzdött és tudott és ahol az 
egyenlő felek remek küzdelmében Szegedé az el-
sőség. Nem a Bástya vett el pontot a Hugáriá-
tól, — a kék-fehérek mentettek meg egy meg-
dolgozott pontot Szegedtől. (És ezért nagyobb a 
boldog őröm most, mint a szombathelyi 4:0-nál. 
a ferencvárosi 3:0-nál, az újpesti 3:l-nél.) 

• 

A vasárnapi 3:3 csak egy pontot Jelent a ba.-
noki tabellán, de győzelmet Szeged küzdelmeiben. 

a 
Különösen és váratlanul indult az egész vasár-

nap. Kacagó ég a déli város fölött (május a 
téli novemberben) és aztán suhanó felhők és 
egyre lejebb szálló ég. Kétezer pengőbe került 
ez a vihar a Bástyának, ahogy ráterült a városra 
abban a percben, amikor a tömegek nekiindul-
tak Újszegednek. És még a hidra sem értek, 
rádudált a szél és rádobolt a zápor. Kétezer-
pengős vihar volt ez. 

Elázott szomorú utak, kiöntött ürgék és meg-
rekedt autók. És mégis megtelt, roskadt a tribün, 
— csak ugy szakadt a zápor, csak ugy verte az 
orkán. Különös látvány volt ez a kiöntött tribün: 
1500 megfürdetett, megkorbácsolt ember egymás-
nak préselve, mozdulatlanul a sőzfürdős nedves-
ségben. 

De mégis ez a szomorú 'és megfürdetett tri-
bün, ez a kiöntött és megkorbácsolt embersereg 
— a felhőket verte szét, ahogy megszólalt a 
szegedi gólokra, ahogy feliramlott a szegedi já-
tékra,. 

(Méltóztattak már látni agyonázott tömeget, 
amint lángra gyújtja a sziveket? Ez volt a leg-
hősibb dolog. Meg az a 11 csontigázott legény, 
akik főllobogtak az agyonázott tribün lángjában.) 

• 

Aztán kijött a kultuszminiszter és állta az esőt 
a páholya szélén és nézte: mint indul meg Sze-
ged a remek küzdelemben, a dicső győzelemben. 
A küzdelem volt itt a szép a novemberi akvá-
riumban, — az ellenállás és a győzni akarás. 
Hogy egyenlíteni tudott Szeged és kétszer meg-
sze-p/nl a vezetést! És játszani tudott Szeged min-
den balszerencsében is! Az égész 90 perc lelke-
sítő és rózsaszín volt (rózsaszín és mosolygás: 
szakadó novemberben, süvöltő februárban!. .<) • 

Csak távirószavak a gólokról: a Hungária vezet 
(kis offseid-gvanu) és Hepnády egyenlít és Pos-
»áfc újra gólt bombáz! Aztán Titkos egyenlít és 
megint Szeged vez«t, ahogy Havas megcélozza a 
labdát. Aztán a Hungária visszavett egy pontot, 
Skvarek egyenlített. 3 3 —, de ez a döntetlen: 
győrelem volt. A leglelkesebb győzelem. 

» 
És Kronenherger is itt volt e hősi délutánon, 

— boldog büszkeséggel mondta, ahogy nézte régi 
csapatát: 

— Azért jöttem le hozzátok, hogy győzzetek.., 
És velük ragyogott a győzelem után, mintha 

még most is az ujszegedi mezők hőse volna. • 

És Somogyi polgármester is ott volt az elnöki 
páholyban, ahogy kihozta ide a zuhogó ég alá a 
kultuszminisztert És amikor Havas bebombázta 
a harmadik gólt, áradó örömben Igy szólt dr. 
Schön Károlyhoz, az ügyeletes rendőrkapitányhoz: 

— Te Károly, legjobb lenne, ha most beszün-
tetnéd a meccset!. , , 

• 
És ide kell írni 11 nevet, mind hősei voltak 

csavarodott a lábakról a harmadik gól után és amit 
meglengettek, mint egy zászlót a zuhogó ég alatt 

Ünnepelni kellett ezt a küzdelmet, ezt a játékot 
és ezt az akarást: hanggal, tűzzel és pléddel 

• 

sé ide kell irni 11 nevet, akik mind hősei voltak 
ennek a hősi délutánnak: Beneda, Emmerling, 
Schmidt, Tóth, Kurunczy, Riesz, Hernády, Possák t 
Szedlacsek, Havas, Kronenberger II. 

3:3 volt, döntetlen a bajnoki listán, de győzelem 
a szegedi küzdelmekben. 

( y . gy.) 

A íesínevelési kongresszus 
második napja 

Megcsappant érdeklődés mellett folyt le va-
sárnap délelőtt az országos testnevelési kong-
resszus második napja. A kongresszus részt-
vevői délelőtt az egyetemi építkezéseket te-
kintették meg, majd a városi színházban a 
testnevelési főiskola tanárjelöltjei mutattak be 
pompás produkciókat. Nagy tetszést aratott 
az előadás, különösen a hölgyek tánca és ke-
ringőváltozata keltett feltűnést. 

Délután felolvasásokat tartoltak. Dr. Zsem-
bery Gyula a turistatörvényt ismertette, dr. 
Mártonffy Miklós: »A modern olimpiai játékok 
és a nemzeti testnevelés« cimen tartott elő-
adást, Kankovszky Arthur pedig arról, hogy 
miért van szükség téli sportcsarnokra. A dél-
utáni ülésen felszólalt vitéz dr. Shvoy Kál-
mán tábornok és azt hangoztatta, hogy az 
egyesületeknek meg kell beszélniök a szegedi 
sport jövő programját. 

Isméi dönteílen a Vasas-MTE 
birkozóverseny 

Az SzMTE rendezésében lefolyt klubkőzi bir-
kozóversenyre zsúfolásig megtelt az ipartestület 
nagyterme. A verseny jó sportot nyújtott és két 
forduló után döntetlenüi végződött. A menetek 
eredményei a kővetkezők: I. forduló: Bárány 
(MTE) győz Réti (Vasas) ellen, Lengyel (Vasas) 
győz ördög (MTE) ellen, Boros (Vasas) győz Ki-
rály (MTE) ellen, Seifeld (Vasas) győz Herczeg 
(MTE) ellen, Kurucz II. (MTE) győz Király (Var-
sas) ellen, Tóth (MTE) győz Czirár (Vasas) ellen, 
Kurucz I. (MTE) győz Kerpel (Vasas) ellen, Tőrök 
(MTE) győz Farkas (Vasas) ellen. II. fordulót 
Réti (Vasas) győz ördög (MTE) <£len, Lengyel 
(Vasas) győz Bárány (MTE) ellen, Boros (Vasas) 
győz Herczeg (MTE) ellen, Seifeld (Vasas) győz 
Királv (MTE) ellen, Kurucz II. (MTE) győz Czi-
rár (Vasas) ellen, Tóth (MTE) győz Király (Vasas) 
ellen, Kurucz (MTE) győz Farkas (Vasas) ellen, 
Tőrök (MTE) győz Kerpel (Vasas) ellen. 

A« I. Hga eredményei: Ferencváros—Kispest 5 2, 
Sabária—Vasas 3:1. A többi meccs részben ba-
rátságos volt, részben félbeszakadt. Újpest—Nem-
zeti 5:1, Pécs-Baranya—Budai 11 2:1. A második 
félidő 30-ik percében félbeszakítva Bocskay—III. 
ker. FC 0:0. 2x30 perces barátságos mérkőzés. 

Szegeden két Magyar Kupa-meceset játszottak 
az amatőrök. A SzAK 5 0-ra győzött az UTC el-
len, az SzTK 2:l-re a Zrinyi-KAC ellen Makón 
a KEAC 5:2-re győzött az MTK ellen és ezzel a 

gőzeimével a bajnoki tabella második helyét fog-

Ita el. 
Armentano Ede kitüntetése. Mario A r 1 o 11 a bu-

dapesti olasz követ hétfőn levélben közölte A r-
m e n t a n o Ede szegedi vivómesterrel, hogy Vik-
tor Emánuel olasz király a sportoktatás terén ki-
fejlett harmincéves működéséért az olasz korona-
rend lovagkeresztjével tüntette M. Armentano har-
mincéves sportmükődését Szegeden végezte, keze 
alól a legkiválóbb vivók kerültek ki. 
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varrógépen 
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