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Szegedi Passió 
Az épülő kassai dóm előtt játszódott le a 

Magyar Passió s az épülő szegedi fogadalmi 
templom előtt játszódott le a Szegedi Passió. 

Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik első 
magvetői annak a szerencsés ötletü munká-
nak, amiből talán egykor kultura és tradi-
ció lesz. Mozart nélkül s talán Reinhardt nél-
kül, a salzburgi püspök és a salzburgi pol-
gármester nélkül kisebb volna Salzburg kul-
turális jelentősége is, — mi pótolni tudjuk 
Salzburg hivatalos tényezőit, de pótolni tud-
juk-e valaha, hogy Mozartok nem jártak soha 
ezen a tájon? A Don 7uan és a Varázsfuvola 
sokkal közelebb voltak Salzburg lelkéhez, mint 
a Magyar Passió Szegedhez, — a világ or-
szágutjától távol, ránevelt, tradíciók között 
felnőtt közönség nélkül szabad-e ilyenkor Salz-
burgra gondolni s arra a tarka, sokszinü, 
zajgó életre, amelyik ott pezsdül az egész vi-
lág által ismert Salzkammergut nyugati ka-
pujában? Salzburg nemcsak a keretet, a disz-
letet s a színpadot adta ezekhez a játékok-
hoz, hanem Mozart lelkét is. Szeged lelke 
még nem szólalt meg, ezt a lelket még ezután 
kell szóra birni, ha azt akarják, hogy necsak 
főúri kedvtelés s fejedelemhez illő elhatározás 
pompája bontakozzon ki s tündököljön a fo-
gadalmi templom előtt. _ 

Szeged szóhoz nem jutott lelkét szeretnénk 
most megszólaltatni azok előtt, akik bizonyára 
szeretettel jöttek össze ebben a városban pi-
henni és gyönyörködni a szépben. Attól fé-
lünk, ez a szóhoz nem jutott lélek nem fog 
megnyilatkozni a tömjéngyujtó szavakban és 
tirádás üdvözlésekben, ez a lélek árván, kicsit 
félneszoritottan várakozik a babérerdők ár-
nyékában s a hirkürtösök pódiuma mellett, 
hogy a diszmagyaros Bánkok, Peturok és 
Gtrlrudisok között lesz-e Tiborc, aki hangot 
ad panaszainak? 

Büszkén mutatja a szegedi lélek" a falakat, 
miket emelt, a szépséget, amit megalkotott. 
Nézzétek, ezt teremtettük mi a trianoni évti-
zedben, lerongyoltan, koldusán es sokszor 
éhezve. Miért magasztalják a Mediciek mü-
vészetszeretetét és II. Gyula pápa áldozatkész-
ségét. Hiszen ők a földi javak dúsai voltak 
s csak egy részt áldoztak műalkotásokra ab-
ból, ami felett szinte mérték nélkül rendel-
keztek. A mi művészetszeretetünk, a mi szép-
kultuszunk különb, mint a Medicieké volt, 
mert mi mindenünket, amivel rendelkeztünk, 
odaadtuk a Tudománynak és Művészetnek s 
odaadtunk sokkal többet is annál, mint amink 
volt. Még az unokáink is azok alatt a terhek 
alatt fognak nyögni, amiket mi magunkra és 
gyermekeinkre vállaltunk. Van-e még nép, 
amelyik adóssági kötelezvényekből, telek-
könyvi bekebelezésekből é.<? váltókból ennyi 
szépséget alkotott? 

Nézzetek szét uccáink'on, — mi nem szégyel-
jűk az aszfaltkátyukat és nem rasteljük a be-
töltetlen árkpkat, ezek a lerongyolt uccák bi-
zonyságai annak, hogy milyen elsőrendű szük-
ségletek maradtak betöltetlenek ama betöl-
tött feladat mellett, amit a Szépség szolgála-
tában magunkra vállaltunk. Ha sima aszfal 
ton gördülnének az autók, ha tizezer ember 
nem lakna egészségtelen pincelakásban, ha 
a vízvezeték hálózata ki volna épitve az egész 
városban s ha nem Szegeden lenne legna-
gyobb aratása a tuberkulózisnak, akkor talán 
nem is dicsekedhetnénk vele, hogy mit al-

kottunk' a fogadalmi templom körül. Ha az 
éhező ember nem kenyeret vásárol, hanem 
könyvet, mindennél jobban bizonyítja kultura-
szeretetét. Ha az elszegényedett város árkádos 
palotákat épít a tudománynak és szépségnek, 
mindennél jobban igazolja, hogy nem a min-
dennapi élet szolgálatát, a mindennapi szük-
ségletek kielégítését vallja legelső feladatának. 
Ászketizmus kellett annak a sorrendnek meg-
állapításához, amelyik előbb épített árkádos 
palotákat s előbb építette meg Európa egyik 
legszebb terét, mint ahogy vizzel és egészsé-
ges lakással látta volna el azokat a polgá-. 
rokat, akik ennek az építkezésnek terheit vi-
selték. 

Másutt a verejték a forradalom itala, nálunk 
a verejték alkotott és épített. Szeged vendégei, 
vigyétek szét az országban ennek a szegény-
ségében és lerongyoltságában is tündöklést J 

varázsló városnak jóhirét Éhezett munka-
nélkül a város, de a szépség hermelinpalást-
ját teritette szét vállára. Nem tudja, hogy a 
terhek alatt mikor fog összeesni, de — Salz-
burgról álmodik s magyar ünnepi játékok 
megteremtésével kísérletezik". 

A Magyar Passió koturnusos szavai, az 
gonabugás és harangzugás mellett a görög-
tüzek és reflektorfények árnyékában halkan 
és szelíden szólaljon meg a Szegedi Passió is, 
szenvedésünk', megkísértetésünk és megosto-
roztatásunk története. A cirádák és tirádák 
babér koszorús óráiban szólaljon meg Szeged 
lelke is. Ez a lélek szeretettel öleli magára 
azokat, akik összesereglettek falai kőzött, sze-
retetet ad, hogy kérhessen is szeretetet a Vá-
ros számára, melyről nem hangozhatik el na-
gyobb elismerés, mint az, hogy á legnehezebb 
idejében alkotta a legnagyobbat. 

Németországban 
kél százalékkal felemelték a bankrátát 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
t ése.) Berlinből jelentik: A német bankrátát szom-
baton este teljes kél százalékkal tetemeitek. A 
váltóleszámítolást kamatlábat ötről hét százalékn, 
a lombard kamatlábat hatról nyolc százalékra 
emelték. 

Dr. Luther, a birodalmi bank elnöke, kijelen-
tette, hogy a bankráták felemelését az tette szük-
ségessé, hogy junius eleje óta nagy tételekben 
adtak el aranyat és devizákat, továbbá nagy. téte-
lekben vették igénybe a váltóbiteleket 

Súlyos zavargások egy olasz városban 
A tömeg kőzáport zúdított a nicastroi püspöki palotára és meg akarta ostromolni 

a Szent Antal templomot — Vad kézitusa a lOntetők és a katonaság között 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l en-
tése.) Rómából jelentik: Nicastro városában 
szombaton súlyos zavargások voltak az egyházi 
hatóságok azon intézkedése miatt, hogy a Szent 
Antal halála napján szokásos körmene'.et nem tar-
tották meg. A város lakossága nagy csoportokban 
lüntsleit az egyházi hatóságok ellen. 

A hangulat olyan izzó volt, hogy a rendőrség 
megszállta a templomot és a püspöki palotát. 
A tömeg bőzáport zúdított a püspöki paloldra, 

bezúzta az ablafcokuL be akart nyomulni a pa-
lotába és csak a rendőrség és a carabinerik be-
avatkozásának köszönhető, hogy az nem sikerült. 
A tömeg ezután a Szent Antal-templomot es ko-
lostort akarta megostromolni a helyaet olyan 
aggasztó volt, hogy a katonai csapatok csak 
riasztólövésekkel tudták a tömeget szétugrasztani. 
A tüntetők és a katonaság kőzött kézitusa fejlő-
dött ki, amelynek során tiz katona és két tüntető 
súlyosan megsérült. 

IS agy íiSmegelc csailakosnaK 
a Független Balpárí szásszlaja alá. 

(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 ) 
Az ajánlási iveken egyre nagyobb arányban nyi-
latkozik meg az a lelkesedés, amely Szeged sza-
badelvű polgárságát felsorakoztatja a független bal-
párt zászlója alá. Mint jelentettük, a balpárt alá-
írási ivén már 

összegyűlt az a háromezerhatszáz aláírás, 

amely a választási tőrvény értelmében szükséges 
a küzdelem felvételéhez. A pártvezetőség azonban 
ugy határoztl, hogy tovább folytatja a gyűjtést, 
mert minden eshetőségre elkészülve, tartalékolni 
kiván néhány ezer pótaláirást is. 

Nemcsak a városi, hanem a tanyai polgárság 
is napról-napra tanúbizonyságot tesz ellenzéki ál-
láspontja melleit. A független balpárt irodájában 
egymásután jelennek meg a tanyai körök küldött-
ségei, amelyek panaszt emelnek 

a tanyákon megnyilatkozó presszió 

ellen, amely az egységes párt ajánlási iveinek alá-
írására kényszeríti a választókat. A küldöttségek 
azonban kijelentették, hogy változatlan hittel és 
lelkesedéssel tartanak ki az ellenzéki lobqgó melleit 

és szavazatukkal bizonyítják be hüségüket. 
A Délmagyarország munkatársa beszélgetett 

Wolf Miksával, a független balpárt listájának má-
sodik jelöltjével, aki a következőket mondotta: 

— Rólam a legkülönbözőbb képtelenségeket és 
hazugságokat terjesztik az ellenpártok kortesei. 
Éppen ezért őrülök, hogy alkalmam adódik most 
a félreértések eloszlatására. A jelöltséget azért 
vállaltam el a független balpárt listáján, mert 
ennek a pártnak a programjában látom egy;di.l 
az őszinte tö'ekvést a gazdaerdekek m^gvédelm?-
zésére. Nekem — ezt mindenki jól tudhatja rólam 
— politikai ambícióim nincsenek, én csak ut t 
kívánok mutatni szegedi gazdatárgainmak és fel 
akarom hivni figyelmüket a kormány gazdielle-
nes politikájára, amelyek elsorvasztják a gazda-
osztályt. A mostani választás eredményétől sz:iz-, 
százalékos győzelmet senki sem várhat a mai 
választási rendszer mellett, 0 titkos kerület kben 
azonban, ahol az ajánlások terén megnyilatkozó 
presszió meg nem hamisítja azt, föltétlenül m?<«. 
nyilatkozik az iganl népakarat, amely hűen vissza-
tükrözi majd az ország politikai akaratát. Szege-
den is kísérleteznek presszióvaJ, szerencsére azon-


