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Vasárnap leplezik le Fekeleházy Jánosnak, 
a szegedi hid tervezőjének emléktábláját 

(A Délmagyarország munkatársától . ) Hosz-
szu időn át a közvélemény nem volt azzal tisz-
tában, hogy magyar, vagy francia alkotás-e a 
szegedi kozuti Tiszahid. Általában országszer-
te, de Szegeden is a legutóbbi évekig az volt a 
vélemény hogy a szegedi h id E i f f e l Gusz-
táv francia mérnök tervei a lapján készült. 
Ujabban kétségbevonhatatlanul sikerült bebi-
zonyítani, hogy a szegedi közúti h idat magvar 
ember: F e k e t e h á z y János, magyar állara-
vasuti mérnök tervezte és az ő tervét fogadta el 
kivitelezésre a párisi Eiffel-iroda, amely az-
után megbízást is kapott a h id megépítésére. 
Érthetetlen, hogy a hídon elhelyezett táblák 
egyikén sem szerepel Feketeházy Jánosnak, a 
m ű értelmi szerzőjének a neve, hanem az egvik 
tábla szövege E i f f e l Gusztávot tünteti fel té-
vesen a h id tervezőjének. 

Éppen a Délmagyarország volt az, amely 
még 1933. februárjában sürgette egyik cikké-
ben az Eiffel-legenda revideálását és Fekete-
házy János számára elégtételadást kért. A cik 
ket M ó r a Ferenc irta és az tartalmánál fog-
va országos feltűnést keltett. Móra cikke alap-
ján a Migvar Mérnök- és Építész Egylet sze-
gedi osztálya 1933. év tavaszán felkérte dr. 
T,ó sy-S c h m i d t Ede egyetemi tanárt, hogy 
történeti kutatások alapián állapítsa meg, m i 
a valóság a szegedi közúti h id tervezése ügyé-
ben. 

„Mennyiben felel meg az igazságnak az az 
állítása a Délmagyarország cikkében, hogy a 
szegedi Tisza-hidat Feketeházy János tervei 
a lapján építették, — irta levelében a Mérnök-
egylet szegedi osztálya — és az Eiffel-cég ezek-

kel a tervekkel nyerte volna el a nemzetközi 
közúti hidpályázaton az elsó di jat? Mert 
amennyiben Feketeházy szerzősége minden 
kétséget kizáróan bizonyítást nyerne, az 50 
éves jubi leumot arra szeretne a szegedi osz-
tály felhasználni, hogy a szegedi h ídfőn egy 

Sláketten Feketeházy Jánosnak értékes és ed-
ig nem méltányolt munkásságát kellőképen 

kidomborítsák." 
Dr. Lósy-Schmidt Ede behatóan tanulmá-

nyozta a kérdést és okmányokkal is kétségbe-
vonhatatlanul bizonyította, hogy a mai sze-
gedi közúti h id csakugyan Feketeházy János-
nak a szellemi terméke. 

Ezekután a Magyar Építész és Mérnök Egy-
let szegedi osztálya elhatározta, hogy Fekete-
házy János emlékére domborművet helyeztet 
el a közúti hidon. A hidtervező mérnök család, 
ja Feketeházy Jánosnak egvkoru fényképét a 
szegedi mérnökegylet rendelkezésére bocsáj-
totta és ennek alanján T á p a y Antal, a k ivá 'ó 
szegedi szobrászművész elkészítette a mérnök 
reliefjét. A domborművön szöveg is van, ez 
jelzi, hogv a szegedi közúti h idat magyar mér-
nök: Feketeházy Jánosnak a tervei a lap ján 
épitették. 

A reliefet a közúti h id szegedi oldalán, a 
vámház falán helyezték el és azt vasárnap dél-
előtt 11 órakor leplezik le nagy ünnepélyesség-
gel. Az ünnepségre a Magyar Mérnök- és Épí-
tész Egylet szegedi osztályának elnöke: H . Papp 
István igazgató-főmérnök meghívta Feketehá-
zy János hozzátartozóit, a kereskedelmi mi-
nisztériumot és a magyar mérnöki kar vezetőit, 
va lamint a város hatóságát is. 

Mascasni és az olasz énekesek 
lelkes készülődése a Dóm-téren 

a Parasztbecsület szombati előadására 
Augusztus 13-án lesz a Glaukos bemutatóla — Szombaton érkezik 

Hubay Jenő Szegedre 

(A Délmagyarország munkatársától) Maseagni 
a Dóm-téren... Világviszonylatban is rendkívüli 
művészi esemény. Emlékezetes pillanat, felejthetet-
len élmény. Nyugodt, kimért mozdulattal lelép a 
város díszkocsijáról, mosolyogva fogadja az eléje 
sietők üdvözlését és elindul a pulpitus felé, fellép 
a karmesteri dobogóra, tekintetét végigbordozza 
a tisztelgő zenekaron, azután kezébe veszi kis pál-
cikáját és megindítja a Parasztbecsület próbáit 
Percnyi pontossággal jelenik meg a kitűzött pró-
bán, mindenre van gondja, figyelme mindenre ki-
terjed, ölletekkel és tanácsokkal vesz részt a 
rendezés munkájában, tárgyal Periele Ansaldóval, 
a Parasztbecsület rendezőjével, figyelmesen hall-
gatja el gondolásait, magyaráz, helyesel, vagy 
más véleményt terjeszt elő, korát meghazudtoló 
frisseséggel járja a lépcsőket, a hatalmas színpad 
széles síkjait, majd dirigál és ami külön élmény, 
a szólószámokat, amikor a főszereplők nem vesz-
nek részt a próbán, kellemes hangon maga énekli. 

Vezényléséből szuggesztív erő árad, amely ural-
kodik a zenekar és énekkar fölött és magával ra-
gadja mindazokat, akik részesei a művészi mun-
kának. 

És egyik óra múlik a másik után, a próba el-
nyúlik a késő éjszakai órákig, de Maseagni fárad-
hatatlan és lelkesek a Budapesti Hangverseny-
zenekar tagjai, valamint a kiváló énekkar tagjai, 
akik nagy szeretettel vesznek részt a munka elő-
készítésében. 

Maseagni nem sokat korrigál, sokszor maga is 
elragadtatva hallgatja csodás szépségű muzsiká-
j á t Nem egyszer lelkes bravóval ad kifejezést a 
Budapesti Hangversenyzenekar, valamint az ének-
kar iránti elismerésének, majd felkén Fleischer 
Antalt, a budapesti Operaház kiváló karnagyát 
hogy vezényeljen el egy-egy motívumot melyet*> 
a hatalmas nézőtér utolsó soraiból látható tet-
széssel hallgat. Azután visszamegy a zenekarhoz, 
gratulál Flcischernck. maid kezébe veszi ismét a 

dirigensi pálcát és dolgozik fiatalos hévvel, lelke-
sen, hódítóan. . . 

Tgy próbál az olasz Akadémia tagja, a világhírt 
zeneszerző, Pietro Maseagni a Dóm-téren-

És fáradhatatlanul lelkesek vele együtt Pericle 
Ansaldó, a római Operaház szcenikai igazgatója, 
valamint Giuseppina Cobelli, Nino Bertelli és 
Apolló Granforte, akik megérkeztek Szegedre és 
Bársony Dórával és Falus Edittel együtt a késő 
éjszakáig próbálnak a Dóm-téren-

A Budapesti Hangversenyzenekar szereplése 
egyik legszámottevőbb értéke a Parasztbecsület 
előadásának és külön szenzációs eseménye lesz az 
előadásnak a 150 tagu énejfckar szereplése, amely-
nek sikeres betanításáért Andor Zsigmondot illeti 
dicséret. A Parasztbecsület előadásának nagy ered-
ménye lesz az a megállapítás, hogy a Dóm-tér 
milyen kiválóan alkalmas operaelőadások rende-
zésére. Az eddigi próbákon is megállapították 
már, hogy akusztikailap teljesen kifogástalan a 
Dóm-tér, amelynek minden pontján tisztán és 
zavartalanul lehet hallgatni az előadást. 

A Parasztbecsülcttel fgyidejüleg folynak a pró-
bák a Cremonai hegedűsből. 

Hubay Jenő érkezésének hire annál is inkább 
nagy örömet okozott, mert rendkívüli eseménv 
lesz a két „kegyelmes" zeneszerző: 

Maseagni és 0 u b a v találkozása a 
Dóm-téren és Hubav hecedüíátéka 
a Szegedi Szabadtéri Játékok szín-

padán . 

A rendezőbízoHság ugyanis még annak-
idején felkérte Hubay Jenőt, hogy személyesen 
játsza el hires hegedűszólóját Hubav Jenő ezt 
meg Is igérte és miutá n most Szegedre érkezik, a 
Parasztbecaflli't előadás hallgatóinak külön rend-
kívüli művészi eseményben lrsr részük 

A Crcnunai hegedüst Fleischer Antal vezényli. 

ifjú Oláh Gusztáv rendezi, a főszerepeket pedig 
Halász Gitta, Laurisin Lajos, Losonczy György, 
Komáromy Pál és Érdi Pál éneklik. Az előadáson 
szerepel az Operaház kiváló balletkara és a 150 
tagu kórus is. 

M-g egy rendkívül zenei esemény színhelye lesz 
a Dóm-tér. Augusztus 13-án délután 6 órai kezdet-
tel'a Budapesti Hangversenyzenekar szerepel a 
Dóm-téren-

A zenekart a külföldön rendkívüli sikert aratott 
Serly Tibor vezényli. A műsort kizárólag magyar 
szerzők müveiből állították össze. Kodály, Barfőfc, 
Dohnányi szerepelnek a műsoron. A hangverseny 
keretében szerepel a Dóm-téren a kiváló tehet-
ségű Bárányi Lilly zongoraművésznő, akinek ma-
gasivelésü művészi pályája Szegedről indult ki-
A város asztöndijával került Bécsbe, majd Párisba 
és a külföld nagy városaiban sorra a legnagyobb 
sikereket aratta. Szegeden a szabadtéri játékok 
keretében a 13-i hangversenyen Liszt Es-dur zon-
gorahangversenyét játsza el. A hangverseny iránt 
rendkívül nagy érdeklődés nyilvánul meg, mert et 

az első szabadtéri zongorabangver-
senv Magyarországon. 

A hangverseny belépőjegyeinek ára: ülőhely 2 P, 
1 P, állóhely 50 fillér. Jegyek a színházi pénztár-
nál és a Délmagytrország jegyirodájában kapha-
tók. 

A szabadtéri játékok összes előadásaira a jegyek 
rendkívüli elővételi kedvezménnyel a színházi 
pénztárnál, a Délmagyarország jegyirodájában és 
Neu Ernő Széchenyi-téri jegyirodájában kapha-
tók. A szabadtéri játékok minden napjára az or-
szág különböző részeiből filléres gyorsvonatok ér-
keznek. Ezenkívül féláru vasúti kedvezménnyel 
lehet Szegedre jönni, a Máv. és a SzACsEV ősz-
szes vonalain, valamint a MFTB-hajóin. Igazol-
ványok a menetjegyirodákban kaphatók. Itt em-
iitjük meg, hogy a város autóbuszüzeme legalább 
harminc utas jelentkezése esetén a szegedkörnyéki 
községekből külön Madách-mitóbuszokat indit Sze-
gedre. A külőnautóbusBok délután 5—6 éra ké-
zéit érkeznek Szegedre és Innen éjfétután szállít-
ják vissza az utasokat 

A Szegedi Szabadtéri Játékok rendjén a ren-
dezőbizottság szerdán este egy kis változtatást 
volt kénytelen eszközölni A permanens próbák 
ugyanis nemcsak a művészeket, hanem a techni-
kai személyzetet is annyira igénybe veszik, hogy 
képtelenek minden vonalon eleget tenni a reájuk 
háruló feladatoknak, ugyanazokra a műszaki 

szakértőkre van szűkség a Parasztbecsület pró-
báln, mint a Glaukos próbáin. Nappal a színház-
ban próbálnak az énekesek, a zenekar tagjai és az 
énekkar tagjai, ugyanakkor a Glaukosban szereplő 
művésziek is a színházban tartanak próbákat, ha 
rendelkezésükre állna megfelelő és elégséges szá-
nni helyiség. Ebből számtalan időbeli összeütközés 
támadt, ami ama késztette a rendezóbizottságot, 
hogy 

a Glaukos hemntatóelőadását au-
gusztus 9-éről 13-ára halassza, 

amikorra a második Glaukos előadás volt műsorra 
tűzve. A végleges program tehát ugy alakul, hogy 
a szabadtéri előadásokat 10-én, szombaton foly-
tatják a Parasztbecsület bemutató előadásával. 

Augusztus 9-én nagyszabású kertiünneipélyt 
rendeznek Újszegeden és ez is egyik oka a Glaukos 
bemutató előadása elhalasztásának. A kertiünne-
pélyt Pietro Maseagni és a többi olasz vendég 
tiszteletére rendezik Újszegeden. Ezzel a kerti-
ünnepéllyel kifejezést kiván adni a rendezőbizott-
ság annak, hogy a Madách-kultusz ápolásának 
fejlesztése mellett a szabadtéri játékokat annak az 
olasz-magyar kulturkapctolatnak szenteli, amely-
nek alapjait Hóman Bálint kultuszminiszter 
rakta le. 

Szombaton mégis 
Szegedre Jön Hubay Jenő 

A cremonai hegedűs szegedi előadására dr. 
P á 1 f v József polgármester, m i n t a Szegedi 
Szabadtéri Játékok rendezöbizottságának el-

Delvárovsl Mozi otoxttgun «• 
Ivan MOSjOUKine pompás filmje 

Karnevál az élet 
Agglegény 6a egy kialegémy tflrtánate. 
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