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Szegedi leányok n y i l a t k o z n a k 
a téli s z ó r a k o z á s o k r ó l . 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi urilányok-

nak kevés a szórakozásuk. Panaszkodnak is, 

hogy érthetetlen Szeged hátrarnaradottsága 

a lányok szórakoztatásában, a miivészi, tár-

sadalmi és sport-életben. Megkérdeztünk sze-

gedi lányokat, hogy hogyan szórakoznak té-

len és milyen szórakozások hiányzanak Sze-

geden? Igen kedvesen mondotta meg mind-

egyik — csaknem egyforma tartalommal — 

a véleményét. A naivabbak félénken kér-

dezték, hogy csak egyedül az ő nyilatkoza-

tát akarjuk-e tudni? Némelyek szerényen 

meg akartak húzódni alóla, de később azután 

elmondottíik a panaszukat. Legtöbben a vá-

ros társadalmi és városi vezetőségét hibáz-

tatják, a kevés szórakozásért, mások meg a 

közönséget. A város annyiban hibás, hogy 

megvonja az ifjúságtól még az egyedülj 

téli-sportot is, a korcsolyázást. A közönségre 

meg azért akad panasz, mert nem érdekli 

semmi szép, semmi művészi. Nem látja meg 

a szépben a szépet, a művészetben a művé-

szetet. Ezt érezteti a miivésszel, aki észre.is 

veszi és nem oly szívesen mutatja be a tu-

dását, később azután elmenekül vagy d se 

jön. A Friedmann-íéle hangversenyen is 

ilyesmi történt. A kevés közönség olyan 

nemtörődömséggel hallgatta az előadást, 

hogy észrevette ezt a művész is és a legérde-

kesebb számait elhagyta, illetve mást adott 

azok helyett. Ez csak egy példa, de ilyenhez 

hasonló száz is akad. Csak érdekes, liogy a 

szegedi lányok is észreveszik a hibákat. 

össze-vissza, az interjúk időbeli sorrend-

jében adjuk a szegedi urilányok nyilatko-

zatát a meglevő és a hiányzó szórakozások-

ról. Tessék! 

GÖMÖRI ZSUZSIKA: 

Kevés a szórakozás! Ma már bálokba, nem 
járhatunk, mert azokat nem a leányoknak 
rendezik. Ha figyelemmel kisérünk egy bá-
lát, észrevehetjük, hogy csak a fiatalasszo-
nyokat, vagy a még egészen kis lányokat 
mulattatják a fiatalemberek. És ezen nincs 
mit csodálkozni, mert ennek is megvan az 
oka. A mamák ugyanis. ha észreveszik, hogy 
egyik fiatalember az ő lányukat jobban mu-
lattatja, mindjárt házasságra gondolnak és 
híresztelik is ezt. Ez által a fiu vőlegény — 
hírbe jön, amit senki sem szeret —- ha va-
lótlan. Színházba járunk és hangverse-
nyekre is. Érdekes dolog történt a Fried-
mann-féle hangversenyen, amit csak kevesen 
vettek észre. Épen ez a baj, hogy kevesen 
•vették észre azt, hogy Friedmann megvál-
toztatta a műsorát. Az utolsó, legérdekesebb 
szám helyett egy közismert darabot ját-
szott Általában a szegedi közönség minden 
irátit nagyon elfogult, indolens. A szegedi 
közönség közül nagyon kevesen vannak, akik 
igazán zeneértők lennének. 

SCHACHTITZ OLGA: 

Nem irigylendő a szegedi lányok sorsa a 
szórakozás tekintetében. Ilyen nagy város 
ban, mint Szeged, a városnak is gondolkod-
nia kellene arról, hogy mi, fiatal lányok 
több szórakozáshoz jussunk. Ha még több 
hangversenyt rendeznének, hát jó lenne, de 
ma már azok is olyan ritkák, hogy világ-
esemény számba megy egy-egy rendes hang-
verseny. Itt volna még a többi lányok ré-
szére a korcsolyázás. Azért mondom, hogy a 
többi leányok részére, mert én már régen nem 

korcsolyázom. Három évvel ezelőtt korcso-
lyázás közben megcsuztam a jégen és kifica-
mítottam a lábamat. Azóta a szüleim nem 
engednek korcsolyázni. 

SCHRE1BER ILIKE: 

Ahogyan Szegeden szórakozni lehet, ugy 
én is szórakozom. De ez nem is szórakozás, 
hanem unatkozás, mivel rendesen ott, ahol 
szórakozni kíván az ember, ott mutatkozik. 
Ha jó darabot adnak a színházba vagy a. mo-
ziban, megnézem. Bálba menni még ráérek, 
mert még ahoz fiatal vagyok. Hanem a tánc-
iskolába felnézek — de csak néha-néha — 
egy pár percre táncolni, ha épen olyan ked-
vem van. Az idén nem fogunk korcsolyázni, 
g korcsolyató egy részére a vasutas-palotát 
építik és még nincs elhatározva a város ré-
széről, hogy hol legyen a korcsolya tó. Dél-
ben kimegyünk a korzóra, ami egy kicsi, egy 
nagyon kicsi szórakozást mégis csak nyújt. 

FISCHIIOF ÁGNES: 

Minden szegedi lány panaszkodik, hogy 
nagyon unalmas az élet. Rossz, hogy ilyen 
nagy városban nincsen kultura és kedélyes-
ség. De ez nem igaz! Keressék fel a szegedi 
lányok néha-néha a Somogyi-könyvtárt és 
járjanak el a hangversenyekre, tudom min-
denki jól érezné magát. Ha feljárnának a 
koncertekre, akkor rendeznének többet is, 
mélyek közül egy többet ér, mint az összes 
bálák együttvéve. A sport-élet Szegeden elég, 
sőt nagyon fejletlen, de a hibát nem az ifjú-
ságban kell keresni. Az űzné a sportokat, ka 
lehetne. A városi tanács a Rákóczi-szobor 
helyett egy koresolya-pálya készítését hatá-
rozta volna el, akkor azt hiszem, sokkal töb-
bet tett volna az ifjúság érdekében. 

SZIKLAI ZSUZSI: 

Nevetséges dolog lenne olyasmiről be-
szélni, ami nem létezik. Mert Szegeden ilyen 
nem létezik. Szórakozni! Ez a szegediek 
előtt egy elképzelhetetlen valami. Én, ha szó-
rakozni akarok, fölmegyek Budapestre. Ha 
még lehetne korcsolyázni! Itten olyankor ve-
zetik le a vizet a pályára, amikor már más 
városban el is felejtették, hogy volt-e jég. 
vagy sem. A Somogyi-könyvtárt nem lehet 
szórakozáshoz sorolni, mert az pusztán 
egyéni dolog. Én különben oda sem megyek 
fel, mert ha valami könyvet akarok olvasni, 
akkor könnyebben hozzájuthatok más uton. 

SCHWARTZ OLGA: 

Jobban szeretem a telet, mint a nyarat. 
Még jobban szeretem akkor, ha a hó esik, 
fehér, csillogó szemecskékben. Ilyenkor csa-
patostul kimegyünk Újszegedre és neki lá-
tunk a hólabdázásnak. Bizony ilyenkor nem 
nagy köszönet van benne, lia a kemény hó-
labda a fejünkre pottyan. Színházba elég 
gyakran járunk. A korzóra még gyakrab-
ban. Délutánonként feljárok a Somogyi-
könyvtárba. Itt az ember könnyebben hozzá-
fér egyes müvekhez, amit talán másképen 
meg se szerezhetne. 

SZŰCS MARISKA: 

Legtöbb szórakozásom a zongorázásban te-

lik. Mindennap járok zenedébe. Vagy zon-

gora-órára, vagy értekre. Máskor mindig 

itthon szoktam lenni és olvasok. A szüleim 

nagyon féltenek, mert egyetlen gyermekük 

vagyok. A tánciskolából már kinőttem, de a 

bálra még fiatalnak, tartanak. Koncertekre 

járok. Többnyire azokra, amelyeken, én is 

szerepelek, ezeken nagyon jól elmulatok. Ez 

az egész téli szórakozásom. 

MAG AT MARISKA: 

lói •demesebh szórakozásom a zsurozás. Zsu-
rokra Járunk és rendezünk is. Ebben az év-
ben még azt sem tehetjük meg, mert kará-
csonykor költözködünk az uj lakásunkba. 

GROSSER ERZSIKE: 

A tél unalmasabb, mint a nyár. Kevesebb 
a szórakozás benne. Ha egy rendes bálát ren-
deznek, akkor elmegyek oda. Különösek Sze-
geden a bálák. Ha nincs egy lánynak elég is-
merőse, bizony nem mulat egy cseppet sem. 
A korzóra gyakrabban járunk. Azután kávé-
házba is, ahol kedélyesen elmulatunk. Ren-
dezünk ősze jöveteleket több barátnőmmel. 
Ezt a kevés szórakozást igyekezünk, felhasz-
nálni. 

BERÉNYl MARGIT: 

Jobban lehetne a nyárról beszélni mint a 
télről, mert, ha kevéssel is, — de mégis job-
ban szórakozhatunk, habár télen a korcsolyá-
zás kárpótolná az egész nyár élvezeteit. Az 
idén nem kárpótolja, mert nem lesz kor-
esolyató. A korzót is látogatjuk minden hé-
ten 3—4 szer. Színházba járunk, de bálba 
még nem. Más szórakozás Szegeden nem 
nagyon van. 

íme a nyilatkozatok. Mindenki láthatja, 

hogy mennyi szórakozásuk akad a szegedi 

urilányoknak. Helyénvalónak találtuk e nyi-

latkozatokat közölni, annál inkább, mert mi 

is belátjuk, hogy tényleg kevés a téli szóra-

kozási Sőt -mindenki beláthatja, mert nyilt 

titok, hogy nemcsak a lányoknak van okuk 

panaszra, hanem általában ilyen panaszai 

lehet az asszonyoknak is. Sőt, -— a férfiak 

szórakozása is kevés aránylag, ami igen sok 

arcról könnyen leolvasható. És nemcsak a 

közönség közömbös, -hanem a vezetőség is. 

Csak egy kitűnő példát emiitünk -ennek a bi-

zonyítására. Még pedig, ahogy a korcsolyá-

zás ügyét nem rendezik. Erre a fiatal lányok-

nak épen olyan szükségük van, mint például 

az embernek — aki hozzá van szokva a. do-

hányzáshoz — a dohányra és ezt a szükség-

letet is elveszik a lányoktól, ezt az egyetlen 

téli sportot. 

Szóval sok a hiány, sok a kívánni való. De 

még több a közömbösség is. Azért szólaltat-

tuk meg a szegedi lányokat, -akik félve és 

kedvetlenül, mégis nyilatkoztak a téli szóra-

kozásról, — ami van, de nincs. 

Vészi Adél. 

J ó k a i hagyatéKa. 
A Petőfi-Ház Jókai-muzeuma. 

— Látogatás Jókai özuaggénél. — 

(Fővárosi munkatársunktól.) Nyolc éve, 
hogy Jókai Mór meghalt és mindmáig jel-
telen a sirja. Sem síremléke, sem szobra 
nincsen. A magyar társadalom szégyene, 
hogy a Jókai szobrára való gyűjtés abba-
maradt. Mikor fog végre a közönség íöl-
ocsudni nemtörődömségéből és mikor fogja 
követelni az illetékes hivatalos köröktől, 
hogy intenziven lássanak a gyűjtéshez? 

Ma már elfeledték talán Magyarország azt 
az Íróját, akinek az Írásai a világ minden 
nyelvén hirdették, hogy magyar irodalom 
van, aki közönséget nevelt, szoktatott az ol-
vasásra, aki jelentősen résztvett Magyaror-
szág szabadságmozgalmában és tollával oly 
bőkezűen szolgálta a magyar közönséget. E 
sorok írója Magyarország köz- és magán-
kölcsönkönyvtárainak, úgyszintén könyvüz-
leteinek statisztikájával alaposan foglalkozott 
és a fölhalmozott statisztikai adatakból meg-
állapította, hogy a legolvasottabb magyar iró 
Jókai Már. Ugzszólván nincsen magyar ol-
vasó, aki Jókainak főmüveit ne olvasta 
volna és ettől a közönségtől eddig nem si-
került mind mai napig a szoborra szüksé-
ges pénzt összegyűjteni. 

Nem tudjuk, miben rejlik a hiba. De ezt 
a szégyenét a magyar publikumnak jóvá 
kell tenni. Járuljon hozzá minden Jókai-ol-


