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fejlődése még akadályokra le). Lehetetlen műso-
runkat függetleníteni, lehetetlen annak műsorát 
bizonyos budapesti helyi divattól diktált kelevé-
nyektől megszabadítani, ha közönségünk nem ad j 
eredeti bemutatóinknak látogatásával és érdeklő-

désével fokozottabb súlyt. A legértékesebb magyar 
íróknak, kiadóknak eminens érdeke a szegedi szin- j 

Az egyetem 
Az egyetemet nagyon régen óhajtotta ez 

az álmos város és évszázados küzdelmet vívott 
érte a mindenkori kormányokkal, mert azt 
remélte, hogy az egyetem hasznos injekció 
lesz álomkórsága ellen, hogy uj életet, kul-
turát leremt a meddő szegedi homokon. Most 
van egyeteme a városnak és titokban, csen-
desen folyik a nagy harc az érzéketlen homok 
és az orvosság között, de egyelőre még na-
gyon bizonytalan a harc kimenetele. Lehet, 
hogy az injekció hatása erösebb lesz a homok 
meddőségénél, de az is megeshetik, hogy 
a homok felszívja az injekciói és meddő 
marad továbbra. 

Mert hát csodálatos erő van ebben a finom 
homokban, megemészt és asszimilál mindent. 
Sok merész álom, sok erős akaratú törekvés 
vált rajta közömbös, álmos és álmosító ho-
mokká már. 

Az egyetem kísérletezik. Kapcsolatokat 
próbál teremteni a város nehezen mozduló 
közönségével. A kísérleteknek eddig nincs 
valami jelentékenyebb, kézzel fogható ered-
ménye. Az egyetem ittléte óta nem lörlént 
semmiféle észrevehető külső, vagy belső vál-
tozás a városban. Az eddigi kísérletezések 
eredménytelenségét ismerik maguk a kísér-
letezők is, de azért nem hagynak fel minden 
reménnyel. Tovább dolgoznak, tovább pró-
bálkoznak. 

Ezekről a kísérletekről beszélgettünk az 
egyetem ezidei rekto' ával, dr. Csengery Já-
nossal, aki impresszióiról a következőkben 
számolt be: 

— Nem nagyon ismerem a várost és a vá-
ros közönségét, mert kevés helyre járok és 
így szélesebbkörü áttekintésem nem is lehet 
róla. Elmegyek néha a szinházba és szomo-
rúan tapasztalom a szinház iránti általános 
részvétlenséget. Az ifjúsági előadások csodá-
latosképpen telt házakat vonzanak, ami azt 
bizonyítja, hogy Szegeden szükség van a szín-
házra, de a közönségnek nincs elegendő 
pénze hozzá. Nem lehet mondani azt sem, 
hogy ne mutatkoznának ebben a városban a 
működésre való törekvés jelei, csupán az a baj, 
hogy nagyon szűk körben mutatkoznak. Az egye-
tem barátai köre által rendezett tudományos 
előadásoknak is van közönségük, de nagyon 
megszámolható közönség. A szomszédos Hód-
mezővásárhelyen lényegesen nagyobb az ér-
deklődés az ilyen előadások iránt. Amikor az 
egyetem még Kolozsváron volt, sokkal erőseb-
ben forrt össze a város társadalmával. A közön-
ség itt nem vesz tudomást az egyetemről. Kolozs-
várt az egyetemi előadásokra is eljárt a kö-
zönség, Szegeden jelentkezik ugyan elvétve 
néhány vendég, de rendszeres látogatásról 
nem lehet beszélni. Közömbös maga az egye-
tem ifjúsága is. Érdeklődése nem terjed tul 
saját fakultása határain. Erősen hiszem mégis, 
hogy idővel csak sikerül megtörnünk ezt az 
általános közömbösséget. 

Menyhárt Gáspár a szegedi munkásokról. 
Bezélgettünk erről a kérdésről dr. Menyhárt 

Gáspár professzorral, az egyetem barátai körének 
elnökével is, aki érdeklődésünkre a következőket 
mondotta: 

— Nem szívesen beszélek erről a kényes kér-
désről, mert jót nem igen mondhatok róla és a 
város közönségét semmiesetre sem akarnám meg-
bántani. Annyi bizonyos, hogy a nagyközönségnek 
szánt kulturális előadásainknak nagyon kevés a 
közönsége, ami azonban nem csak azt bizonyítja, 
hogy kevés Szegeden a tudományos kérdések iránti 
érdeklődő, hanem azt is, hogy az utóbbi időben 
az érdeklődők meglevő táborát nagyon sokfelé 
tagozzák szét, nagyon sok helyen rendeznek olyan 
előadásokat, amelyek iránt ugyanazok az emberek 
érdeklődnek és igy egy-egy előadásra csak nagyon 
kevés közönség jut. Rendszert kellene valahogyan 
teremteni ezen a téren, mert csak igy kerülhetők 
el az előadások egyidejűségét. Érdekes, de érthető 
jelenség, hogy a munkásság számára rendezett 
előadások iránt sokkal nagyobb az érdeklődés. 
Az előadóterem minden előadás alkalmával zsúfo-
lásig megtelik. Ennek az a magyarázata, hogy a 
szervezett munkások erkölcsi kötelességüknek tart-
ják részt venni az előadásokon. Nem vezénylik ki 

ház bemutató színházzá való alakulása. De ter-
mészetesen blamage-nak senki sem feszi szívesen 

ki nevét. 
— Szeged közönsége tanuljon meg önállóan 

ítélkezni és ennek elérése jelenti helyi művészeté-
nek is előretörését. 

és a város. 
őket, önként jön el valamennyi, mert tanulni akar 
és nem akar elmaradni társa mögött semmiben 
sem. Ezzel szemben a polgári közönség szerve-
zetlen és szervezetlensége miatt képtelen közös 
akciók produkálására. A tisztviselő, a kereskedő, 
az iparos szabad idejét szivesebben tölti el nyári 
szórakozásokkal és nehezebben válik meg a kártya-
asztaltól, a kávéháztól, a kaszinótól, hogy részt-
vegyen valamilyen tudományos előadáson, ahol 
nem annyira szórakozásra, mint inkább tanulásra 
kínálkozik alkalom. A munkás lelkében a haladás 
vágya erösebb a szórakozás vágyánál és a hala-
dás vágyát a szervezettség, az együvétartozás ér-
zete még inkább fokozza és erősiti. 

Menyhárt Gáspár megfigyeléséhez lehetne né-
hány kommentárt fűzni, következtetni is lehetne 
belőle a jövőre, amely mégis csak azoké, akikben 
erösebb a haladás vágya és az együvétartozás ér-
zése a szórakozás vágyánál és a nemtörődömség-
nél, dehát kommentálja mindenki ezt a helyes meg-
figyelést ugy, ahogy jónak látja és vonjon le belőle 
olyan következtetést, amilyent akar. 

Szegeden csak egy mozi működik. 

Ha már a kulturáról beszélünk, akkor nem 
mehetünk el szó nélkül a szegedi mozik 
sorsa mellett sem, meri hát a huszadik szá-
zad kultúrájához szorosan hozzákapcsolódott 
a mozi is, amely már szinte nélkülözhetetlen 
életszükséglet, pótolója sok mindennek és 
kielégítője sok vágynak, sok szomjúságnak. 
Azonban a szegedi mozikra is ráütötte a 
város és az idő a maga bélyegét, mint min-
den egyéb' kulturális megnyilatkozásra. 

Szegeden három szép, nagy mozi van, de 

a három közül csak egy működik: a Belvá-
rosi Mozi, a Korzó és a Széchenyi Mozit 
némaságra kárhoztatta a moziközönség meg-
csappanása. Az egyetlen működő mozgókép-
színház is mindennap kemény harcot vív a 
közönség közömbössége ellen. Volt idő, ami-
kor a szinház pénztáránál verekedtek a je-
gyekért és ugyanakkor minden szegedi mozi 
— pedig több volt háromnál — telt nézőtér-
nek játszott, ma az egyetlen működő mozi 
nézőtere is kong az ürességtől. A publikum 
eltűnt, mintha sohasem lett volna. A konjunk-
túrák ideje lejárt, drága nagyon a kenyér és 
keservesen lehet csak megszerezni a ke-
nyérre„ valót. 

— Érthetetlen a közönség magatartása — 
panaszkodott a mozi egyik igazgatója —, hiába 
hozzuk a legjobb darabokat, hiába szállítot-
tuk le 30—50 százalékkal a helyárakat, nem 
tudjuk visszacsalni a közönséget. Az embe-
rek, főként az intelligens osztály, nem kíván 
manapság szórakozni, nem kell neki a mozi. 
Kicsiny közönségünk leginkább a kereskedők 
és iparosok köréből kerülnek ki. 

Szóval a moziláz is megszűnt És hiába-
való minden erőlködés, minden reklámver-
seny, a mozikra sem jön vissza addig a jó 
világ, amíg laposra szanáltak a pénztárcák. 

Ezzel azután pontot is tehetünk, mert nagy-
jából kész a számadás. Körülnéztünk, számba-
vettünk mindent, ami van, arról pedig, ami 
nincs, ugy sem lehetne sokat mondani. Vagy 
talán túlsókat is lehetne. 

Az óriásfalu tovább alszik a Tisza homo-
kos partján és csendesen leborul rá a sze-
szélyes magyar égboltozat. Jön talán majd, 
valamikor valami csuda szél, megmozdítja a 
közömbös, álmos és álmosító szegedi homo-
kot és akkor talán felébred ez az álomkóros 
város is. 

Magyar László. 

Paolo és Francesca. 
Tragikus idill egy felvonásban. 

Irta: J u h á s z Gyu la . 

Előszó. Ezt a kis drámai költeményt 
1907-ben irtam Szegeden. Makó Lajos 
elfogadta előadásra, Fodor Ellával és 
Almássy Endrével a főszerepekben. Köz-
ben Makó Lajos meghalt, én Nagyváradra 
kerültem. A darab soha sem látott szín-
padot, de nekem ma is kedves emlék, az 
első szerelem szineivel és tüzével, hiszen 
akkor huszonnégy éves voltam. A szerző. 

SZEMÉLYEK: Malatesta herceg. Paolo, öccse. Francesca, 
Malatesta felesége. 

Szin: Lovagterem a trecentoban. Fegyverek. A háttér 
falán sárkányölő San Oiorgio képe. Kürtök harsány 

zenéje ébreszti a tavaszi reggeli. 

L 
Malatesta. (A vadászatra készül.) 
Francesca (hálóterméből kilép hófehérben). 
Malatesta: 

A kürt riasztóit fel? Bocsáss meg édes! 
Ha tudtam volna, méla hegedűk 
Halk muzsikája zendült volna csak, 
A húron selyem, bársony hangfogóval 
Nászdalt parancsolt volna az urad, 
Vagy áhítatos templomi zenét, 
Mit angyalok karában énekelnek 1 
De lám, vadászó, harcos ösztönöm 
Mely véremet kigyújtja, elragadt. 
Az erdők mámoros danája szólít, 
A rézpacsirták harsány szava ébred, 
Megyek. Te úgyis csak magamra hagynál, 
Hiszen te - nem szeretsz - - te nem szeretsz! 

Francesca: 
Herceg I Uram 1 Mért mondod ezt nekem ? 

Malatesta (hévvel): 
Mert nem szeretsz, mert én vadul szerellek, 
Mert én dühös, kinos vágyaktól égek, 
Mert párnám tüz és lángol a borom, 

Mert csókjaid parazsa ég a számon, 
S le nem csókolsz már és te nem szerelsz már, 
Mert csókom már fanyar neked s szerelmem 
Nem kell neked — 

Francesca: 
Uram, bár táj e szó, 

De nem . . . te jól tudod, emlékezel, 
Mikor megkértél . . . Herceg állt előttem, 
Én árva voltam, gyáva voltam akkor. 
Anyám sirt és én — nem szerettelek! 
De sírt anyám s én már jól tudtam akkor 
Hogy a virágnak, lánynak sorsa egy: 
A hervadás: 

Igy lettem a tiéd 1 
Malatesta: 

Emlékszem! Ó az a nap be szép volt, 
S be fáj az a nap, ó be fáj nekem. 
Ma sírva siratom nagy bűnömet, 
Hogy téged én szeretni mertelek! 
Franceska! Gyönyörű! Egy csókot adj csak, 
Nem adsz? A homlokodra lehelem! 
Igy! most megyek. Te szép! (El.) 

Francesca: Isten veled! 
Kürtök indulója. A hajnal aranyesőt küld a gótika 
virágaival telehintett ablakokon keresztül. San Giorgio 
rejtelmes homályban marad. A kürtök lassan elhalnak 

s a dóm harangja búg a reggeli szélben. 

II. 
Francesca (a tájat nézi): 

Tavasz vsn! 
Pán sípja ébresztőt dalol a völgynek! 
Oly szép e vigan születő világ! 
Kinyitja nagy aranyszemét a nap, 
S arany lesz minden, a fák és a tornyok, 
S a dóm arany zenét bocsát az égbe, 
És arany lesz a lélek is maga! (Hallgatás.) 

ujevi occassio 
árban megérkeztek! 
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