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Í R J A :  K O T Á N Y N E L L Y

A magyar-román barátság egyik 
legértékesebb szószólója és harcosa 
román részról Silvestri Konstantin, 
a kiváló dirigens, a bukaresti rádió 
vczetójc és az ottani Operaház 
első dirigense, aki tíznapos ittar- 
tózkodása alatt, három hangver
senyen mutatkozott be a budapesti 
közönségnek.

Silvestri Konstantin tizenhárom 
éves korában m int csodagyerek 
zongorahangversenyeket adott, 
Oohnányinál tanult zongorázni Ma
rosvásárhelyen. Autididakta mód
ján kannesternek képezte ki magát 
s ma a román zenei étet egyik leg
kiválóbb képviselője.

Doorák Uj Világ szimfóniáját és 
Bnescu Rapszóftiáját dirigálta a

Székesfővárosi Zenekar élén, to
vábbá saját, ötletektől sziporkázó 
színes Toccatáját, melyet meg is 
ismételtetett a hallgatóság. Sil- 
vestriben nagy tudású, szuggesztiv 
erejű karmestert ismertünk meg, 
aki a legapróbb részletekig kidol
gozza az előadandó műveket, bár 
partitúra nélkül dirigál, minden 
egyes hangszernek pontosan jelzi 
belépését, igen fontosnak tartja az 
alapos próbát, Bach Kantátájá
nak előadása előtti napon litennégy 
órát próbált a kórussal és a zene
karral. Ez természetesen meglátszik 
az előadáson. Mint komponista In- 
venciózus, melódiái színesek, har
monizációja egyénien frappáns. Sil-

Konstantln Silvestri, a bukaresti Rádió 
és Filharmónia kiváló karnagya, akit 
néhány hangversenye után szivébe zárt 
a magyar közönség, sbúfeiejtő« muzsikát 
keresett a pesti éjszakában. Ismerősei 
tanácsára Jutott a Bajesy-Zsllinszky-úti 
Námeth-étterembe, ahol kiderült, hogy 
a rádióban többször hallott Lakatos 
Sándor cigányprímás kitűnően játszik 
román dalokat. Nem kell mondanunk, 
hogy a búfelejtés végül mégis csak — 
magyar nóták mellett folyt le .. Jobb
ról: Antal István zongoraművész, N. 
Wexler, a Timpul munkatársa, a román 
követség sajtófőnöke, Constantin Sil
vestri, Magyar Tamás hegedűművész. 
Forgács Kitty, Reményi-Gyenes István 
(*) (Varga felv.)

orstri Konstuntinnak nagy közön
ségsikere volt.

Magyar Tamás volt az első est 
szólistája. A fiatal hegedűs Romá
niában élt, ahol a legnépszerűbb 
művészek egyike. Lalo verseny- 
művét virtuóz technikával és me
legen zengő tónussal adta elő.

Silvestri Konstantin tiszteletére 
a Magyar-Román Társaság ünnepi 
vacsorát adott, melyen Tite fö- 
konzul is felszólalt és kilátásba 
helyezte a magyar-román művész
cserét, művészek, zenekarok és 
kórusok kölcsönös vendégszerep
lését. A terv gyakorlati kivitelezését 
Silvestri Konstantin vállalta, aki 
számos magyar komponista művét 
vitte magával Romániába.

Jemnitz Sándornak a modem 
magyar zeneszerzők prominens kép
viselőjének érdekes két kompozí
ciója jelent meg. Mindkettőt két- 
szólamú férfikarra irta, az egyik 
gróf Széchenyi István kiáltványá
nak, a másik Ady Endre Hazafi- 
ságról című költeményének meg
zenésítése. A különleges ritmikájú 
és érdekes színezésű, harmóniákban 
bővelkedő művek értékes műsor
számmal gazdagítják kórus-irodal
munkat.

A B-lista revízió Unger Ernő 
karnagyot rehabilitálta és vissza
helyezte karnagy képző állásába a 
Zeneművészeti Főiskolán. A Figyelő 
szívesen regisztrálja a hírt, annál 
inkább, mert legjobb tudomásunk 
szerint Unger Ernő sohasem volt 
nyilasérzelmű. Nagytudású, szug
gesztiv erejű karmester. Olyan

kevés jó kannesterünk \aii. hogy 
szerepeltetése az Operaház zene
karának élén feltétlenül nyeresége 
volna zenei életünknek.

Az UNESCO párisi tanácskozásai 
alkalmából a Theater des Champs 
Elysées kétezer személyes és mégis 
intim hatású színházában a leg
kiválóbb külföldi zenekarok és szó
listák gála-hangversenyeiben gyö
nyörködik Páris zeneértö publi
kuma. A prágai fii .armónikus zene
kar nagysikerű vendégszereplése 
után az amsterdami Concertgebow 
élén Mengelberg utóda Van Beinun 
mutatkozott be Párisban. Műsorán 
Schubert, Brams és Ravel mellett 
hollandi komponista Henkemannis 
szerepelt Passacailie és Gique cimű 
művével. A szólisták között a leg
nagyobb sikere Róbert Casadesus- 
nak volt, aki ma Franciaország leg
jobb pianistája.

Az UNESCO alkalmat adott a 
legfiatalabb francia művészgene
ráció megszólaltatására is. Suzanne 
Petii zongoraművésznő, Josette 
Derivaux a tizennégy éves korában 
elsó dijat nyert hegedűművésznő. 
Guy Fallot csellóművész a Conser
vatoire díjnyertese és Léon Leroy 
fuvolaművész a genfi nemzetközi 
dij nyertese mutatták be képessé
geiket ezen a bemutatkozó hangver
senyen.

Az amerikaimuzsika bemutatóján 
különösen William Schuman szim
fóniájának volt nagy sikere. A mű 
szerzőjének stílusa, kifejező módja 
— mint a francia zenekritikusok 
megállapítják — Honeggerre emlé 
keztetnek.

T ánco l  a  f o g h á z . . .
Látott ön már fogbázőrt tangózni? E sorok 

Írója látott. Mégpedig a Markó-utcai fogház 
őrszemélyzetének bálján, az Arany János-utca 
10. szám alatti nagyteremben..

Egymás után játszotta a zenekar a »Rácsos 
kaput«, a »Nem loptam én életemben«-t és a 
»Nem ütik a fegyőrt agyon« cimű dalokat.

Ezután kabaréelőadás következett. Jobbnál 
jobb számokat adtak elő a kitűnő színészek 
A közönség lelkesen tapsolt a »lebilincselő« elő
adásnak.

Mindenkinek jó kedve volt, még Sajtos 
mesternek, a »fogoly beszélő« nagyhatalmú 
vezetőjének is.

Megkezdődött a tánc. Csárdás, foxlrott, 
tangó és conga.

Sőt, francia négyest is lejtettek a fogház
őrök. ők, akik alaposan megtáncoltatják a 
fegyelmezetlen rabokat, most partnemőjüket 
táncoltatták meg.

A büffének is nagy sikere volt. Hamar el
fogyott az első készlet, a tartalék élelmiszer 
azonban nem volt sehol. Kitűnt, hogy erős 
lakat alatt őrzik.

Sok szerelem is elindult ezen az estén. Egy 
szigorú külsejű fegyőr lelkesen udvarolt partner- 
nőjének. Rögtön szivébe zárta. Meg is kérte :

— Legyen az enyém I Életfogytiglan I Jog
erősen 1 — kérlelte.

A szőke lány azonban nem mondott igent. 
.Sőt az egyik »őrizetlen pillanatban« meg is 
szökött egy fiatalabb fo^iázőrrel a táncpar
kettre.

Tangózás közben az egyik fogházőrnek el
szakadt a clpőpertlije.

Odafordult iM- Bogár Jánoshoz, a mellette 
táncoló itélel végrehajtóhoz:

gúgo'ú»" leOV®*'® ■

— Nincs véletlenül cipőmadzagja?
— Nincs . . .  Kötél nem lesz jó? Az véletle

nül van nálam . . .
Közben újból megnyílt a büffé. Megrohanták. 

Nem csoda . . . Aki egyszer ralikoszion élt, 
annak jobban Ízlik a büffé eledele, mint a 
Markó menüje.

Szipszer Imre őrpajanesnok szép beszéddel

All a bál, húzzák a csárdást: »Rácsos 
kapu, rácsos ablak.. .a

(Varga felv.)
köszöntötte a megjelent vendégeket. Ezeknek 
sorában nemcsak fegyőrök voltak, hanem az 
idegen vendégek is jól mulattak.

Egy kövér vendég elesett és megütötte a 
lábát. Szerencsére ott volt a mulatságon dr. 
Temesváry György orvos-alezredes, a fogház 
népszerű orvo.sa is. Odavezették hozzá a sérül
tet, akiről kitűnt, hogy tőzsdés és már lakója 
volt egyszer a Hotel Markónak. Temesváry 
elsősegélyben részesítette a tőzsdest és egy 
nagyobb kötést csinált.

Kitűnően érezte magát Várnagy Sándor 
őrnagy, a fogház )>aiancsuoka is, aki szigorúan 
megparancsolta, hogy mindenki mulasson. En
nek a parancsnak szíve,sen tettek eleget a »rideg« 
foglárok.

Hajnalban még tartott a mulatság. Egy 
fegyőr, akirésztvett a fogházőrök sztrájkjában, 
mert nem kapott kabátkiutalást, kiskabátban 
indult haza az éjszakában. így vigasztalta 
m agát:

— I.egalább nem tudnak levetkőztetni, mert 
nincs kabátom. Bár igaz, azért ruhát még 
kaphatok az Angyalföldön . . .  (palúsU)


