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— Mik történtek a szinügyi bizottság-
ban, erről is kívánok szólni, minthogy a sajtó 
egyes orgánumaiban hamis sziniban tüntették 
föl az egész bizottság működését. Kijelenti, 
hogy a szinügyi bizottság a múltban fél,ada-
tának teljesen és hűségesen eleget tett. A 
legkomolyabban oldotta meg mindlen felada-
tát és rútuld mutatui az eredményre, amely 
az egész város közönsége előtt áll, hogy szín-
házunk vian olyan nívón, mint akármelyik 
más vidéki ,szánkáz. Azt, hogy a szinügyi bi-
zottságban ellentéteik merültek föl, nemcsak 
tudja, de (helyesli is, mert nem is bizottság 
az, amely csak nógatja a fejét. Volt egy párt 
a bizottságiban, amely az igazgató mellé ál-
lott és volt egy, amely a város és a közönség 
érdekeit helyezte előtérbe. lEzek az ellentétek 
miegküzdöttek egymással s igy rendben, is 
jött fa dolog. — Szóvá kivárom azonban 
tenni, — hogy mik történtek a bizottságban 
azon az oly nagy port fölvert gyűlésien, ami 
bizony ia bizottságra, die az egész városra i,s 
elég kellemetlen volt. 

Kormányos Benő dr,.: A jó erkölcsükbe 
ütköző cselekedetek. 

Wimmer: Neon ütközött ott semmi a jó 
erkölcsökbe, osalk az, ami előidézte a dolgokat. 
Az történt, liogy Gaál Endre dr. tanácsos 
a januári közgyűlésen szemrehányást tett 
Gerle bizottsági tagnak az iránt, hogy nem 
jár a bizottsági gyűléseikre s nem ott, hanem 
a közgyűlésen adta elő kifogásait Gerle erre 
kijelentette, hogy az ülésekre nem szívesen 
látogatott el, mert azokon oda nem való 
üigyekről, primadonnákról stb., beszéltek. A 
mikor aztán a bizottság legközelebb megint 
összeült, ón voltam az — mondotta, — aki 
követeltem Gerle dr.-tól, hogy lezt a mondá-
sált illetőleg adjon felvilágosítási Leszögez-
te ekkor, hogy egyetlen egyszer négy év előtt 
fölmerült a bizottságban egy személyes ér-
dekűnek tetsző dolog, amidőn Becsey Károly 
dr. Tóvölgyi Margitról tett valami említésit, 
de olyan módon, liogy az ia legcsekélyebb 
gáncsot sem támaszthat ós fa legcsokélyébib 
árnyat senkire nem vetheti. Ezen kivül a bi-
zottságban soha ilyen személyes érdekű fel-
szólalás nem történt. 

Egy hang: Mert össaetartiolttak! 
Wimmer: Ez nem álil, mert — mint mon-

dottam — nem igen tartottak össze. Gerle 
Imre dr. az én érdeklődéseim után kibúvóhoz 
folyamodott ás felemlített egy olyan tényt, 
amely áll, egy másikat, amely nem áll és e 
kettőt összefüggésbe hozta azzal, bogy én 
novemberben a szinház béribeadása mellett 
voltam, ami mellett ma is vagyok, de janu-
árban a közgyűlésen azt az álláspontot foglal-
tam el, hoigy nem ép a mostani annyira ked-
vezőtlen viszonyok, amelyet a szinház ép ugy 
megórez, mint mindenki, alkalmasak e terv 
kivitelére. Az tény, kogy a szegedi sziuigaz-
gató egy vidéki színésznőnek kijelenteltlte, 
hogy reflektálna rá, de adldig nem szerződ-
tetheti le, amiig Wimmer őt bántja és tá-
madja. Azután azzal a hirrel jött Gerle dr., 
hogy a:z igazgató ,az illető színésznőt leszer-
ződtette. A színigazgató elleniben a szinügyi 
bizottság ülésén szavára kijelentette, hogy 
nem szerződtette le. Köziben én a közgyűlé-
sen amellett foglaltam állást, liogy a szín-
házat, amely az idén általában rosszul ment, 
ne adják béribe, illetőleg a nehéz pénzügyi 
viszonyokra való tekintettel ne követeljenek 
bért Alimássytól. Mindezekből aztán azt az 
erőszakolt konklúziót, vonták le, högy ezen té-
nyek és nem tények között összefüggés van, 
mig világos, hogy csak mesterségesen össze-
tákolt koholmányról volt szó. Az a sok szenny 
és rágalom, amit ezért én rám szórtak, mind 
lepattan rólam, mert ha valaki, én bármikor 
elmondhatom magamról, hogy a város ügyeit 

mindig önzetlenül szolgáltam, ezekben sóba 
semmi más nem vezetett, mint pusztán a 
közérdék. Az ellenkezőjét ennek soha senki 
be nem bizonyithatj a. És ott állok most, bogy 
kémem kiell a t. közgyűlést, hogy ha esetleg 
nem veszi tudomásul a tanácsnak az inteir-
pelláuiómra adott válaszát, mondja ki, högy 
mindannyiam kívánjuk, hogy a szinügyi bi-
zottság továbbra is fennálljon, de a tagjait a 
közgyűlés válassza meg. A t. közgyűlésnek 
lesz annyi körűitek intése ugy-e ibár, hogy a 
bizottság tagjainak sorában olyanokat vá-
laszt be, akik hozzáértők, világlátattak és 
ón a közgyűlésnek ettől a fényétől remélem, 
hogy a jövőben a szinügyi bizottság már ugy 
működhet, hogy a szükséges tielj,es összhang 
közötte és a közgyűlés között meglesz. Kéri, 
nle vegye a tanács lezen álláspontját, mint ki-
nevezési jogának kiesinylósét, ő a múltban 
is, a, jövőben is, minidig nagy megtisztelte-
tést lát abban, ha a tanács őt a közügyekben 
Való közreműködésre szólítja, ennek mindig 
örömest eleget fog tenni, indítványának azon 
bar a már előadott, egész más indító oka van. 
Ma olyan állapotba/n vaigyuníkj, bogy vian 

is, meg nincs is bizottság. Ismét kéri, hogy 
a tanács válaszát ne vegyék tudomásul, csak 
azért, bogy a szinügyi bizottságra vonatkozó 
indítványát megtehesse. 

Gaál Endre dr. előadó reflektál Wimmer 
beszédére. Kijelenti, bogy a szinügyi bizott-
ság működését nem érheti vád. Wimmer in-
dítványát illetőleg megjegyzi, hogy aközött, 
vájjon a tanács, vagy a 'közgyűlés választjla-e 
meg Baek Bernátot, vagy Ujj Józsefeit, ninles 
különbség. 

— De igenis van! — zúgják minden ol-
dalról. 

Kormányos Benő dr.: Pammnmtát nem 
választunk! 

Gaál Endre dr. hosszabban polemizál ez-
után Wimmerrel ás azt mondja, ha ,a közgyű-
lés bénbeadja majd a színházát, az egész szer-
vezet :eo ápso megváltozik, tehát a szinügyi 
bizottság is, mert a szervezési szabályrende-
letet át kell (alakítani. A tanács niem cseleke-
dett helytelenül, amikor olyan előkelő ura-
kat, mint a szinügyi /bizottság tagjlai, lekö-
szönésük után ú j ra megválasztotta és ezzel 
a legfényesebb elégtételt szolgáltatott nekik. 
(Nagy zaj). 

Mauser Rezső Sándor: De hiszen megint 
csak lemondanak. 

Wimmer Fülöp: Az előádó ur ném kö-
vetkezetes, amikor azt mondja, bogy azért 
választották meg újra a szinügyi bizottságot, 
mert az kell. 

Gaál dr.: Nem mondtam, bogy kell, cslak 
azt, bogy a szabályrendelet irjia elő. 

Wimmer: Csak azt, hogy kell, de meni 
azt, liogy mindjárt kell. Terminust nem álla-
pit meg a szabályrendelet. Az ón indítvá-
nyom azt célozza, hogy minél előbb tárgyal-
juk de ezt az ügyet és hogy az uj szinügyi 
bizottság miniéi korábban kezldhesse meg mű-
ködéséi Kéri, hogy a tanács válaszát ne ve-
gyék tudomásul. 

Gaál Endre dr.: Miután Wimmer Fülöp 
indítványa úgyis a szervezési bizottság előtt 
•van, semmi szükség nincs arra, hogy . . • 
(nagy zaj.) 

Kovács János: Ne beszéljünk annyit er-
ről ! 

Gaál dr.: Kérem a tanács válaszának tu-
domásul vételét. 

Elnök: Miután az interpelláló ur a ta-
nács válaiszát nem 'vette tudomásul, a köz-
gyűlés szavazás utján dönt. 

A szavazás megtörténte után jelenti az 
elnök, bogy a közgyűlés többsége a tanács 
válaszát tudomásul vette. 

Kormányos Benő dr.: Mi lesz a szinügyi 
bizottsággal? 

Jászai Géza: B,e,választják Kormányos 
Benőit. 

Ez volt a mai szinügyi vita epilógusa. 
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