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A nótás kapitány 
autóbuszos kirándulása Alsótanyára 

A szegedi szinház kulturmissziós vendégjátéka egy azál petróleumlámpa 
mellett az alsóközponti vendéglőben 

(A Dél magyaron zdg munkatársától.') Három 
autóbusz és számos magánautó szállította kl va-
sárnap délután a színészeket és a vendégeket 
AlsóközpoDtra, A nótás kapitány előadására. Ez 
a kirándulás beletartozott a szinház kulturprogram-
jába, amely két esztendővel ezelőtt kezdődött a 
Piros bugyelláris tanyai előadásával. 

Félőtre értek az autók a Meló-féle vendéglő 
elé. Alsótanya minden tanyai rekvízitumával fo-
gadta a kultura fáklyavivőit. Volt savanykás ta-
nyai vinkó, por, kerekes kut és néhány bámész 
tanyai az autóbuszok körül. A vendéglő ajtaján, 
a gyógyszertáron, a táviróoszlopokon kézzel irott 
plakátok hirdették a vasárnap délutáni nagy ese-
ményt A színészek, a vendégek hamarosan letábo-
roztak. A műszaki személyzet pedig hozzáfogott 
az előadás elkészítéséhez. Beck Miklós karmester 
ingujjra vetkőzve sürgölődött 

a hattagú zenekar 
élén. A színészek pedig körülnéztek a tanya vilá-
gában. Legjobban Kiss Manyinak tetszett a tanyai 
szerep. Nem győzött eleget csodálkozni azon, hogy 
ő most kulturmissziót teljesít A hangulat általá-
ban véve nem volt lelkes, nem volt felemelő, 
Mjján volt a misszionáriusok fanatizmusának. 

A rögtönzött pénztári 
is felállították a söntés oldalában. A közönség 
lassan gyülekezett. A tanyai legények, mintha nem 
történt volna semmi, ugy kugliztak, mint más va-
sárnap délután. De azért szájról-szájra járt a 
komoly hir, hogy 

megjöttek a cirkuszosok. 
Később megtudták, hogy nem Lesz kardnyelés, 
lüzokádás, sanzsé-passzé és elkeseredetten elmen-
tek egy másik kocsmába — inni. A terem azért 
szépen megtelt Sokan jöttek Szegedről érdeklő-
dők, akik kíváncsiak voltak arra, hogy fogadja 
a tanyai magyar a kulturát. Eljött a környék 
intelligenciája, a nyaralók, voltak katonatisztek, 
tanitók, papok, kántorok, szóval azok, akik a városi 
kőszinház törzspublikumát alkotják. 

De százszázalékos tanyai magyar, amolyan so-
ka f megénekelt alacsony termetű, egyenes tekintetű, 
éleseszü, nemzet gerince magyar, olyan méltóságos 
járású feketefejkendős tanyai asszony — nem volt. 
Hogy hová bújtak el, miért nem voltak kíván-
csiak a »cirkuszra«, az rejtély marad azok előtt, 
akik minden anyagi haszon nélkül, pusztán az ő 
szórakoztatásukra rázatták magukat fülledt nyári 
melegben, tengernyi, poron keresztül a tanya szi-
vébe. 

Ötre már állt á szinpad. Megtelt a nagyterem is. 
A padokon áhítatosan szorongott az áldott városi 
nép, amely autóbuszt fizetett, jegyet váltott, időt 
pazarolt, csakhogy lássa 

a n é p t i s z t a ö r ö m é t . . , 

Tarnay Ernő igazgató állott a primitív színpad-
ra, a függöny elé és a következőket mondotta: 

— Nagyérdemű közönség! Szeretettel és lelkese 
déssel üdvözlöm a szegedi városi szinház legked-
vesebb közönségét. Szeged városa becsületbeli kö-

telességének tartotta színházával ismét eljönni 
önök közé, akiknek talán nincs módjuk és alkal-
muk a szegedi szinház előadásait látogatni. Kérem 
önöket, hogy ne tekintsenek bennünket egyszerű 
komédiásoknak, akik csupán szórakoztatni kíván-
juk önöket hanem tekintsenek kulturjnunkások-
nak, akik eljöttünk ide hirdetni a magyar szót, a 
magyar dalt, a magyar igét . . . 

Az előadás lelkes, forró hangulatban zajlott le. 
A színészeket nem kedvetlenítette el, hogy majdnem 
sötét színpadon, egy szál pislákoló petróleumlámpa 
fényénél kellett játszaniok, hogy az öltözőjük te-

nyérnyi fülledt szoba volt, ahonnan jelenésük 
végén az ablakon keresztül juthattak ki levegőzni, 
A közönség 

förgeteges tapsokkal 
hálálta meg igyekezetüket Patkós Irma, Kiss 
Manyi, Sándor Stefi, Tolnay Andor, Páger Antal, 
Herczegh Vilmos, Vágó Arthur és a többiek öröm-
mel, tehetségesen, buzgalommal játszottak. 

Előadás után megkérdeztük Magyar Pétert, a 
ta^ya reprezentánsát, hogy mi a véleménye ez 
előadásról. 

— Nagyon tetszett — mondotta —, gyakrabban 
kellene  a színháznak kijönnie. 

A harmadik felvonásra megérkezett dr. Pálfy 
József intendáns is, aki azután résztvett a banket-
ten is. A vacsora teljesen szűk körben zajlott 
le, pusztán a színészek és a vendégek vettek részt 

Tiz órakor indultak vissza a *szinautók«, nótá-
san, dalolva, mintha egy jól sikerült aratóünnep-
ről jöttek volna, K. Gg. 

| A falu szégyene orosz dráma és n sárkány szerelmesei \ 

Botrányos jelenelek 
az aílélaszöveíség vasárnapi versenyén 

(A Délmagyarország munkatársától.') A va-

sárnapi atlétikai versenyen, amelyet a SzAK 

újszeged sporttelepén rendeztek meg, vissza-

taszító és ízléstelen jelenetek játszódtak le 

a közönség szemeláttára Ugyanis néhány szö-

vetségi funkcionárius nem tudta legyőzni klub-

fanatizmusát és hangos szócsatát provokált 

a kerületi előadóval, i f jú Ottovay Károl lyal , 

akinek szakszerű intézkedéseit sehogy sem 

akarta respektálni. 

Ezek a szövetségi funkcionáriusok sehogy 

sem tudták leplezni afeletti hosszúságúkat, 

hogy klubtársaik nem a vári eredménnyel 

szerepeltek és ennek olyan módon adtak ki-

fejezést, am in a közönség és a szövetség tár-

gyilagos vezetői is felháborodtak. 

A leghevesebb kirobbanás a távolugrásnál 

történt. A versenyrendezőség ugyanis az el-

ugró lécet nem kerítette be az előirt fehér 

festékkel, ami az ugrók s z ám i r a igen súlyos 

akadály lett volna. I f j ú Ottovay Károly, a 

kerületi előadó még idejekorán észrevette ezt 

a szabálytalanságot és azonnal intézkedett a 

mulasztás korrigálása érdekében, Ottovayt dr. 

Hévizy versenytitkár a legagresszívabb mó-

don akarta eltávolítani 1 a pályáról, ami ter-

mészetesen nem sikerült. A kerületi előadó vi-

szont elérte azt, hogy a távolugrás a verseny 

legszebb eredményét hozta meg. D r . Hévizyi 

el járása azért is helytelen volt, mert Ottovay 

a szövetség legfontosabb funkcionáriusa, aki-

nek csak dicséretére vál ik, hogy a fiataloK 

serkentése érdekében maga is i ndu l a verse-

nyeken, de nem lehet megvonni az intézkedés 

jogát éppen attól, aki egymaga végezte el a: 

verseny előkészítését. 

Hasonló jelenetek játszódtak le a hármas-

ugrásnál is, egyesek nyí l tan elárul ták más 

egyesületbeli versenyzőkkel szemben érzett 

animozitásukat, pedig — tudomásunk szerint 

— maguk kőzött az atléták között a legjobb 

baráti viszony áll fenn. 

Meleg, zivatarra hajló idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban még tulnyomólag derült és 

meleg az idő. Eső a nap fo lyamán nem volt. 

A hőmérséklet 27—28 fokig, helyenkint pe-

dig 30 fok Celsiusig emelkedett 

Időprognózis: Egyelőre még meleg és zűrt; 

tarra hajló idő várható, ma j d megélénkülő 

szelekkel hősülyedés. 

Holnap less a premierje a 

Csak egy kislány... 
Magyar beszélő, énekiö és zenélő filmnek 

a Selvdrosl Moziban. 


