
hogy Szegeden két ér alatt balettkar 14. 
tesült, amely egyfelől máris kt tudja 
elégíteni a műsorát!ta igényeket, más
felől pedig szorgalmasan fejleszti to
vább tánctudását. Az együttes kiváló 
olső mngántáucoenője. Bnrlos íréit bár
hol megállná helyét, de Fiilöp Dóm, 
Rimóczy Viola és Bachon János la fel
tűnt már üetibex közkedvelt nagy b»- 
lettje, a „Sylvía" első szegedi előadásá
ban. I t t  céltudatosan végzik el a szín
házi kultúra épitö munkáját, amelyet 
voltaképpen minden nagy vidéki váro
sunknak egyformán vállalnia kellene!

i. 8.

Opera bemutató Szegeden
Az alföldi nagy városban mar Vaszy 

Viktor igazgatósága előtt la játszott 
operákat az á'.lami színház, de mindig 
csak olasz és francin müveket. Szinte 
hihetetlen, hogy még Erkel Ferenc 
„ Hunyadi Láiízló‘,-ja vagy „Bánk 
bán“.ja sem hangzott el az ottani szín
padon . . .

Ez a mulasztásokkal telt helyzet most 
megváltozik, mert Vaszy Viktor igaz
gató munkatervinek egyik főpontjául 
tüzlo ki a magyar zeneszerzők színpadi 
mifvclnek előadását. Ma élő szerző, Ke- 
nessey Jenő operaházi karmester Krúdy 
Gyula szövegére kéezült egyfelvonásos 
operája, „Az arany meg az asszony" nyi
totta meg n sort. A tehetséges és kép
zett szerző tehát biiszko lehet arra, hogy 
müve egyálalán az első magyar opera, 
amellyel Szeged közönsége saját városá
ban megismerkedik. Várady László kar
mester vezényletével és Kencssey Fe
renc rendezésében gondosan előkészíteti, 
blztosmenetü előadás tanúskodott a sze
gedi operaegyüttes teljesítőképessége 
mellett. Littasy György, Pnpp Júlia és 
Bajnok Férni? n három főszerepben n 
mellékszorepiőkkel együtt mindvégig 
világosan tárta fel az itt húzások nél
kül adott dnrnb gondolatmenetét; a jól 
szóló zenekar pedig örvendetesen gyara
podott az orosz fogságból hazatért né
hány kitűnő fafúvós tagjával. A jelen- 
volt szerzőt Ismételten tapsolták ki a 
iiggöny elé.
Az énekes újdonság bemutatása után 

a színház balét lka ónak is alkalma 
nyílt, hogy gyors fejlődését bebizo
nyítás. Zedényi Károly balcttmo.ster I 
rlapos és lelkes munkájának köszönhető, j


