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A város előadásonként háromszáz pengő 
részesedési kolöít kl a Salamon -feaharé 

jövedelméből a színház számára 
(A Délmagijarország munkatársától.) A 

Teréz-köruti színpad kis, lelkes "és tréfás tár-

sulata pénteken kezdte meg vendégjátékait 

a Belvárosi Mozi kerthelyiségélen zsúfolt ház 

előtt A kacagó nézőtéren azonban nem gon-

dolt senkisem arra, hogy milyen súlyos anyagi 

gondok lapulnak meg a nvári kulisszák mö-

gött 

A játszási engedélynek ugyanis nagy ára 

volt A város arra kötelezte Salamon Bélát 

hogy a vigalmi adón, a forgalmi adón, az 

ügyeleti és egyéb dijakon felül fizessen még 

a bruttóbevétel után bizonyon százalékot is 

a városi szinház pénzfára javára. Ez a ki-

erőszakolt részesedés azonban, bármilyen ke-

vés is lesz a bevétel, háromszáz pengőnél ke-

hesebb nem lehet. Salamon Béla, aki vállalta 

ezt a nagyon súlyos és nagyon igazságtalan 

fellételt, mert különben nem kapott volna ját-

szási engedélyt, szomorú és keserű ábrázat-

tal jelent meg szombaton délben a polgármes-

ternél, hogy elpanaszolja neki anyagi bá-

natát. Elmondotta, hogy a Belvárosi Mozival 

kötött szerződése értelmében a bruttóbevétel 

negyven százaléka a mozié, hatvan a tár-

sulaté, amely tizenegynéhány színészből áll. 

a hatvan százalékot terhelik a tízszázalékos 

vigalmi, a kétszázalékos forgalmiadó, az ügye-

leti dijak, az engedélydijak és ézenfelül még 

az a háromszáz pengő, amelyet előadásonkén/ 

a városi szinház javára kell lefizetni és amely 

megfelel a bruttóbevétel huszonöt százaléká-

nak. így a társulat számára alig marad tiz 

százalék a jövedelemből. Arra kérte a pol-

gármestert, hogy utaltassa vissza ezt a be-

szedett háromszáz pengőt, amelynek semmi 

létjogosultsága nincsen, hiszen a színháznak 

is teLt háza volt pénteken este, tehát a ká-

báié nem rontott a szinház üzletén semmit 

Elmondotta Salamon Béla a polgármester-

nek azt is, hogy ezt a terhes feltételt csak 

kényszerhelyzetben vállalta magára, mert már 

így osztotta be az idejét és azon nem változ-

tathatott. Hivatkozott arra is, hogy évek óta 

minden évben ellátogat társulatával Szegedre, 

mindig a színházi szezon alatt érkezik, de 
eddig még sohasem kívánt tőle a szinház 
haszonrés r esedést. 

A polgármester azonban kijelentette, hogy a 

dolog nem tartozik rá, azt csak P á " " József, 

a szinház intendánsa intézheti el. 

— De Pálfy tanácsnok ur nincsen Szegeden 

— mondotta Salamon —, csak hétfőn jön 

haza, viszont hétfőn már én nem leszek itt. 

— Nagyon sajnálom, én nem intézhetem el 

ezt a dolgot — mondta a polgármester. 

Salamon Béla esete nem az első ebben a 

nemben. Ugyanígy megadóztatta a város a szin-

ház javára azt a cirkuszt is, amely legutóbb ve-

tődött ide. Ugylátszik, ebből lassankint rend-
szer lesz, amelynek csak a közönség adja 

| majd meg az árát. Előbb-utóbb ugyanis el-

j riasztanak minden szórakoztató vállalkozást 

| Szegedről, amelynek urai Naev-Sreeedről ál-

' modoznak. 

»Orvos íalán még nem szenvedeti annyit, 
mint Machánszky László« 

t>r. Erdélyi Jenő emlékbeszéde az Orvosszöveíségben dr. Machánszky Lászlóról 
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(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
«z Országos Orvosszövetség szegedi fiókja a tra-
gikusan elhunyt főtitkárának, dr. Machánszfry 
Lászlónak emlékére szombaton délután 6 órakor 
a Kass-szálloda különtermében rendkivüli közgyű-
lést tartott. Az ülést dr. Meskó Zoltán tlbornok-
orvos, a szegedi f$k alelnöke nyitotta meg a 
betegsége miatt távollevő dr. Poor Ferenc egye-
temi tanár, elnök helyett. Az ülésen mintegy 50 
orvos vett részt 

Dr. Meskó Zoltán elnöki megnyitójában kegyeletes, 
meleg szavakkal emlékezett meg az elhunyt dr. Ma-

tora állhatott legközelebb. Azt is el lehet képzelni, 
hogy a Boryval való eszmecserék során hasadt 
ki Madáchnak önmagával sokat vjvódó lelkéből a 
nagydráma kristálymagja. De annak. am;t Mikszáth 
mond. hogy Bory volt az első, akinek Madách 
megmutatta a kész müvet, ellentmond magának a 
drámának a kézirata. A címlapjára ez van felje-
gyezve: »kezdtem 185'+ febr. 17-én...« Bory László 
pedig már 1858 nyarán meghalt 

A kát barát többedmagával át kocsizott Szliács-
ra s azon mulattak az uíon, hogy témákat adtak 
fel egymásnak, amikről verset kellett rögtönözni. 
Amint megérkeztek a fürdőleiepre, a társaság sé-
tálni ment, Borvt magára hagyták. Amint vissza-
tértek, sikoltozást hallanak a szobájából. Be akar-
nak menni, az ajtó zárra. Dörömbölésükre eléjük 
ugrik Bory. feldúlt arccal, kuszált hajjal, töltött 
puskával, az asztal mellett pedig halálsápadtan 
reszket egy — finánc. 

— Mi történt Ut Laci? — kérdezte Madách ijed-
ten. 

— Megesküdtettem az alkotmányra ezt a bitan-
got, — mondta Bory rekedten s többet az egész 
társasággal nem törődve leült írni. 

— Hát most mit csinálsz. Laci? — haiolt hozzá 
Madách. 

— Levelet irok a császárnak, — felelte Bory 
dühösen, — fogadom, hogy nem teszi az ablakába. 

Azzal átnyújtotta a papirt, amin nem betűk vol- ' 
tak, csak gyerekes kriksz-krakszok s az asztalra bo- I 
rulva elaludt. Almában megkötözték, felszállitot- | 
ták a Lipótmezőre, ott is halt meg, ugy, hogy . 
fejét összezúzta a zárkája vasrácsán. •> I 

chánszky László főtitkár érdemeiről, melyeket a 
szövetség érdekében több mint egy évtizeden át 
önzetlenül és fáradhatatlanul kifejtett. Beszámolt 
az elnökségnek a halálesettel kapcsolatos eddigi 
működéséről, majd felszólította dr. Erdélyi Jenő 
igazgatósági tagot emlékbes^édének megtartására. 

Dr. Erdélyi Jenő először arról az időről em-
lékezett meg, amikor dr. Machánszky László át-
vette a tragikusan elhunyt Boros József örökét, 
majd példaképnek r3jzolta meg Machánszky éle-
tét. Beszédében ezután az orvosi karnak, mint a 
természettudományi gondolkozás legexpouállabb 
előőrsének szerepét fejtegette, majd így folytatta: 

— Talán soha nem volt helyzetünk nehezebb, 
mint ma. Megcsonkított, gazdaságilag legyengült, 
elszegényedett, lerongyolódott ország lakosai va-
gyunk, ezer sebből vérzünk. A kenyér kicsi, szá-
munk napról-napra nő. Ma már nem ugy van 
mint régen, hogy csak rosszul képzett, hanyag 
orvos nem boldogult, 

ma nem boldogulnak, nem bírnak elhe-

lyezkedni a jeles mesterek mellett ki-

válóan képzett, életűk javát intézetekben 

eltöltött, egyetemi gradussal bíró kar-

társaink sem. 

— A szocializálás veszedelme ránk nézve ma 
már nem agyrém, hanem szomorú valóság. Senki 
sem törődik velünk, magunkra hagyatva nem-
hogy összefognánk — ellenkezőleg — marakszunk. 
Az orvos etika veszendőben! üres gyomor, éhező 
család nem ismer etikát! 

— Fájó szívvel látta a veszedelmet elhunyt 
barátunk, dr. Machánszky László, sokat töpren-
gett fölötte, subtilis lelke ösztönszerűleg megérezte 
a veszélyt, a feltartózhatatlanul közeledő vészes 
hullámokat, kartársait megvédeni, midőn pedig a 
hullámokat. Ahol csak lehetett, igyekezett a bajon 
segíteni, bajbajutott kartársait megvédeni, midőn 
pedig a hullámok hozzá is elértek, őt magát érte 
támadás, azt nobilisán, krisztusi türelemmel tűrte, 
elviselte inkább, mint a harcot kifelé vive, ren-
dünknek ártson, etikánkon csorba ejtessék. 

— Kartárs volt a szó legnemesebb értelmében 

— mondotta dr. Erdélyi Jenő. — Emelkedett lel-

kével soha különbséget nem téve, mindenkit 

aszerint ítélt meg, amint azt tudása, szorgalma, 

lelkiismeretessége alapján megérdemelte. Akkor lett 

volna legboldogabb, ha mindnyájunknak gondtalan 

élete, biztos meg,'.' Iietése lett volna. Emlékezzenek 

csak vissza nem egy gyűlésünkre. Néha viharzottak 

a szenvedélyek körülötte jobbra és baka és ö 

ott ült közöttünk nyugodtan, csendesen. S mikor 

végül szóhoz jutott, csendesített, megnyugtatott. 

Rendesen az ő bölcs, kiegyensúlyozó véleményét 

fogadtuk el, abban nyugodtunk meg mindannyian. 

De ha ritkán más volt a többség véleménye, art 

magára nézve parancsnak ismerte el és a központ-

ban, hova nagy elfoglaltsága mellett a vidékiek 

közül talán a legszorgalmasabban járt fel, állta 

a harcot, a támadást, néha a szemrehányást, védvs 

álláspontunkat, mint az becsületes, posztjára állí-

tott katonához illik. 

— Neve, orvosi tevékenysége folytán, minthogy 

(tardsü és szegény között soha különbsé-

get nem ismert, 

a legkülönbözőbb társadalmi rétegekben fogalommá 

vált, amit igazol a temetésén megnyilvánuló őszinte 

nagy gyász, mely Szeged minden társadalmi réte-

gét ősszeofrrasztva, ravatala köré összehozta. 

— A városi közkórházban 24 évet szolgált Itt 

fejtette ki legáldásosabb működését. Manninger 

tanár ajánlatára hozta le nagynevű előd®, dr. Boros 
József, Szegedre. Négy évig, mint segédorvos mű-

ködött, majd 16 évig, mint rendelőorvos teljesí-

tett, fizetés nélkül, önfeláldozó lelkesedéssel szol-

gálatot, melynek jutalmául és elismeréséül 1925-

bsn a tragikusan elhunyt dr. Boros örökébe lépett, 

A kórház szent volt előtte, ugy lépett oda be min-

den nap, míat a templomba. Első volt közöttünk 

munkában, kötelesség! eljesitésben. 

A fiatalabb orvosgeneráctá egész sorának 

szolgált mintaképül az önzetlen, fáradha-

tatlan munkában, a betegekkel való tü-

relmes, jóságas bánásmódban. 

Csakhamar nemcsak a fiatalabb, de a nálánál 

idősebb kartársai elismerését és tiszteletét is meg-

nyerte, neve az orvosi társadalomban is a lelki-

ismeretesség és becsületesség fogalmává lett. Jel-

szava volt: i>elsö a kórház, amelgnek minden 
egyéni érdek alárendelendőNagy része volt bol-

dogult Boros József mellett, hogy 

kórházunk nemcsak a vidéken, de orszá-

gos viszonylatban is oly jő hírnévre tett 

szert. 

— Szabadsága ideje alatt sem pihent Külföldi egye-

temek jeles sebészeit kereste fel s nem volt oly év, 

hogy valami ujat, hasznosat, érdekeset ne hozott 

j volna haza. Nem tartozott a nagy alkotók közé. 

Az intuició, az alkotóképesség egy egész különö3 

és nagyon-nagyon ritka ve'eszü'eteít képesség, mely 

csak kevés kiváltságosnak adotof meg. De jó 

szeme, helyes, praktikus orvosi érzéke volt. Nagy 

mesterek módszereit, müfogásaiit azonnal meglátta, 

megtanulta s azokat betegeinél nagyszerűen fel-

használta. Műtéteinél nem követett sémát, az adott 

eset szerint alkalmazta műtéti eljárásait. 

Mindig az embert, az egész szenvedő em-

bert nézle 

s nemcsak az operálandó beteg területet. Pontos 
észleléssel és az anamnaestsnek végtelen türelem-
mel való legmimuciózusabb felvételeivel Igyeke-
zett a betegség rejtekeibe behatolni. Helyes, min-
denre körültekintő Ítélete, kifinomult, nagy tapasz-
talaton alapuló orvosi érzéke adta a kezébe a 
kést, vagy parancsolt megállj-t, hol a további 
beavatkozás a beteg életét fenyegette. E helyes 
Ítélőképességéből magyarázhatók elért nagy sike-
rei, melyek 24 éves sebészi pályáján soha el 
nem hagyták. Állítom, hogy 

sebészeti eredményei oly jelesak, hogy 

bármely nagy, kitűnően berendezett és 

kiváló, gyakorlott személyzettel ellátott 

kórház vagy klinika eredményeivel mél-

" ' tán felveszik a versenyt, 1 


