
Klebelsberg a Templom-téri Jedermannról 
és Az ember íragédi&fáról 

(K Dttmagyarorszúg munkatársától.) Ha nem 
Kavarogna annyi rengeteg készülő, vagy elkészült 
világszenzáció körülöttünk, ba nem ködlenének 
let Olyan problémák, amelyeknek megoldásától 
Is tán az egész világ jövendő sorsa függ, ha a szo-
tjáljs nyomorúság bilincsei csak valamivel lenné, 
nefc tágabbak, kevésbé szorítóbbak, bizonyára or. 
neágos vihart támaszt az, ami Szegeden történt 
14* *mber tragédiája körül. De igy, ebben az 
Összevissza kuszált bizonytalanságban, amely egyre 
mélyebbé s tra^knsabbá szúrkiü a fásultságot 
*s a közömbösséget, valahogy elsikkadt a dolog. 

IMWdeo az történt, bogy a magyar irodalom 
Bl kultúrfölény legnagyobb értékét, legféltettebb 
Uncsét, Az ember GftgécfiáJSr te ákarják taszítani 
fcrői a helyről, amely megilleti, bogy valami mást 
tm értéket is, de idegent tegyenek helyébe. Az 
Mrtént, bogy tet akarják áldozni a szegedi Temp. 
lom.tér kulturális hivatását, amelyről olyan szép 
mondatokat szerkesztettek illetékesek és illetékte-
lenek a tavalyi Magyar PaSsiós fellángolások ide. 
Jén. Meg akarnak feledkezni arról, bogy tavaly 
még a magyar irodalom és a magyar kultura 
a | bástyáját látták a szabadtéri játékok rendezésé, 

annyira alkalmadnak talált seuedi Templom. 

Az történt, hogy a MűUtat egyház egyik kép. 
tmeíCJe az egyik nap tiltakozott még a föltevés 
eüen te, mintha az egyháznak kifogása lenne 
'A* ember tragédiája templomtéri előadása etten, 
mintha az egyház felfogása szerint Madách őrök 
emberi értéket jelentő remekmüve profanizábiá 
a kegyelete* teret, a rákövetkező napon viszont 
• magyar kultuszminisztérium művészeti osztálgá-
«** Vezetője ugy nyilathozott, bogy Ax ember 
tragédiája nem való a Templom-térre, mert pro-
f i n jelenete* is vannak benne. Ezt az álláspontot 
nagysfetve megerősítette esatlakoaá véleményével 
B nemzeti Szinház Igazgatója b . 

A szegedi és általában a magyar MiAuaéB joggal 
lehet kíváncsi arra, hogy ml a véleménye erről 
a kérdésről a szegedi templomtéri játékok ehő 
Sigondolójának és a tavaszi játéktemek agilis meg-
valósítójának, gróf KkMsberg Konó volt kní-
tassminlszteraek. 

A Détntagyarurezőg munkatársa nem azért ke-
ne t e föl a volt kultuszminisztert, hogy újságba 
való nyilatkozatokat kérjen tőle, a lefolyt beszél 
getésről nem is késxitett jegyzeteket és csak em. 
Wkesetből idéz. véleményét, megjegyzéseit, mert 
n a k ts igazolták a hivatalos elképzelés kirthatol. 
tatsságát. 

A beszélgetések során természetesen • legtöbb 
asó Szegedről és az Alföldről esett. Sorra M> 
bakkantak a si^gedi problémák. 

— Salgos hiba lenese — mondotta akkor, amfkor 
• s idegenforgalom került aorra — ha Szegea nem 
használná t. e meglévő idegenforgalmi adottságo. 
kai, ha nem teremtene a Tisza part fán modern 
strandfürdőt, ar* ax ujszegedi strandélet mi 
kasztos elkülönít eltségével többet űrt, mint ameny. 
nyit használhatna. Hn Szegedan fölépülne a n o . 
derű strandfüriő, meggyőződésem szerint rend-
kívül nagy Idejei-'orgahnat teremthetne vele a 
város, különösen a mostari időkben, amikor a 
külföldi nyaralás lehetősége annyira minimálisra 
csökkent. Különösen a környékbeli városokból és 
községekből keresnék fel a szegedi fürdőt a ki-
rándulók, de megfelelő állandó vendégekre i* szá-
míthatnánk. 

As idegenforgalommal kapcsolatban került szóba 
azután a 

— Ezt a dolgot nem értem — mondotta Kle-
belsberg Kunó — nem tudom megérteni, hogy 
miérf gondolnak n-jfmannsthaí' darabjának szábad. 
téri előadására. A templomelőtti szabadtéri já-
ték, függetlenül a szabadtéri színpadra hozott da-
rabtól, már maga is utánzásnak látszik, a talz-
baríti Játékok utánzásának. Féltünk is tőle a mult 
évben, szerencsére a Magyar Passió magyarsága 
és eredetisége nem csak ellensúlyozta, hanem tel. 
Jesen el is oszlatta ezt az aggodalmat. Ha inost 
a salzburgi játékok állandó müsordarebját, a je . 
deruiannt adjuk elő a szegedi Templom téren, ez. 
zel végzetesen bebizonyítjuk az utánzási irfriekot, 
amelyen nem sokat enyhít az osztrák darab »meg-
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magyarításai sem. Az ilyen >magyarítás* mindig 
kómikusan bat rám, olyan, mintha valami angol 
zakóra sujtást varratna vaUki vagy vitéckötést 
a csikós zsakettnadrágra. 

— Nem tudom megérteni sem Hevesit, sem 
Kertész államtitkár arat, amikor állást foglalnak 
AZ ember tragédiája ellen. Ha még azt mondanák, 
bogy ennek a darabnak a színre hozatala hallat-
lanul költséges lenne, azért nem uieiuek vállal-
kozni rá, talán megérteném. De az egyház eset 
leges kifogásaira hivatkoznak és az egyházi hatósá-
gokkal szemben állapítják meg, hogy Madáeh pro. 
fa ni zárná a Templom.teret, gn alaposan Isnieiem 

/zéchenyl Moxi 
Téves kapcsolás 

a legközelebbi bombasiker 

A* ember tragediáfát, de nem tudok róla, 
a drámai költemény egyetlen gondolatában te tér. 
tene aegyház áilásponffát. 

Látszik Klebelsberg Kunó arcán és érzik a hang. 
Ján, hogy nagy meglepetéssel értesült ezekről É 
dorgo&óí; meri hiszen ó volt az, aki a Tempföm. 
teret hivatalosan is a magyar kultura propaofc, 
lására szánta. •«• £ 

Ünnepi esemény 
színhelye less szerdán a Belvárosi Mozi. Bcmatalásra kerül Székely Istvánnak a Hlprollt világhírű rendezőiének 
első magyar világftlmje • P®I MINDENT TUD dmfi ssaés vlgfáték, mely Badapast lt<jelőkelÓbb mosgMénykép-
ssiaházáboa, a Royai Apollóban kivételes nejy sikerrel napról-napra táblás házakat vona A filmnek, m~Jr=; 
Badapesttel egyidóbea matat ba a Belvárosi Most érthető es a nagy sikere. Meséje a i^isóbbrendi, sablontól 
mentős remekmá. Zenéje Angyal László a kitűnő zeneszerző Invenclósns munkája. Szereposztása oly kiyAló, 
emilyen még filmen nem szerepelt. Da|ka Margit, Kabos Oyala. Páger Aalal, Rálkay Márton, EOrl Ereal. bar-
kadl Aladár brlllláas egyaHone viszi diadalra azt a kiváló magyar filmet, mely Ismét bizonyítéka annak. hogy a 
magyar mfivéssat sokkal Hlőabet tnd alkotni, mint a külföldi nagy gyárak A film hangfelvétele nagyaserfea 
sikerült, s Igy a leadás ás valamint a vetítés a legelaőraoga less. A teljes előadási kfflUtő nagyszabása fUssal 
ssétól kezdve mtedea nap kiváló Msérő műsorral matatja ba a Belvárosi Mozi. 

Hirek. 
WW) 9 7 Szerda. Róm. katb. RMn. Pro. 

M M y * icstans Arisztid. Nap k * 4 őra 
80 perekor, nyugszik 19 őrt 06 perekor. 

A Somogvfkönyvtár olvasóterme nyitva kéz-
napokon délelőtt ía tő l 1-fe déhztán 4-101 7-ig. 
A mnnenm nyílva délelőtt Mitől IA l-ig minden-
nap, vasárnap, ünnepnap is. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok ki vételé vei mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül saolgálatot tar-
tanak; Leinztnger Gynla, Horváth Mihály-u. 9. 
(TeL 1952.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 
1. (TeL 1846.) Nyllnssy L, bérlő: Popper József, 
Rórodi-könrt 22. (TeL 2549.) Salgó Péter, Mátyás 
király-tér. (TeL 1296.) Faankó Andor, Dugonics-
tér t (TeL 1793.) Znkar S. örök, Valéria-tér 1* 
(TeL 160Ü 

— A Ttom apadása. A Tisza vízállása Seegednél 
héttő reggeltől kedd reggelig 12 centimétert apad t 
Kedden reggel a vízállás 842 centiméter volt, dél-
ben 840. További nagyobb arányú apadást váTuk. 

— M Ü " n t m ftpMk 8s a s s-«s h a m * * * M N 
mniéfcmüvét. A volt 5. honvédgyalogezred baj-
társi szövetsége május & á n dáelőtt 11 órakor 
leplezi le ünnepélyes keretek között a fogadalmi 
templom falábén elhelyezett hősi emlékművet Az 
ünnepségem megjelenik József főherceg §s. Az ün-
nepségeket reggel léi 10 órakor tábori mise előzi 
meg, féltizenegy órakor az 5-ös honvédek zárt 
srokhan vonulnak fel az emlékmű elé- József fő-
herceget 11 órakor katonailag fogadják. Ezután 
dr. G l a t t f e l d e r Gyula püspök megszenteli az 
emlékművet és egyházi beszédet mond. Ezt követi 
az emlékmű átadása és átvétele, majd a fő-
herceg ünnepi beszéd keretében megkoszorúzna 
az emlékművet Délben egy órakor a Tisza kert-
jében bajtársi összejövetelt tart a szövetség. 

— Felfüggesztették a halast polgári iskola Igaz 
galteját. Kiskunhalasról jelenük Kiskunhalason né-
hány nappal ezelőtt megjelentek a polgári isko-
lában a kultuszminisztérium számvevőségi osztá-
lyának kiküldöttel, akik az iskolában rovancsolást 
tartottak. A rovancsolás során megállapítóttn a 
bizottság, hogy K á r p á t i Elemér igazgató a tan 
dijon kívül beszedett egyéb összegek egyrészé* 
magának tartotta meg. A vizsgálat eddigi ered-
ményei alapján a kultuszminiszter Kárpáti Elemér 
igazgatót állásától f e l f ü g g e s z t e t t e . 

— Szakelőadások. Az Egyetem Barátok Egyesü-
lete természettudományi szakosztálya értesiti tag-
jait és az érdeklődőket, hogy kilencedik szak-
osztályi előadóülését 27-én, szerdán délután 5 óra-
kor tartja meg az eiső számn vegytani intézet 
előadótermében. A szakülés tárgy.-;: dr. Gyu-
l a i ZoKán előadása, dr. H a r a s z t i József: l'ro-
penylláucot tartalmazó benziolgyúrüs vegyületek di-
mer módosulatairól, dr. N á r a y - S z a b ó Ist-
ván—Szabó Zoltán; Jód regenerálása maradé'cok-
ban, dr. S z é k i Tibor : PhtalalcHiydsavak néhány 
u j teakcjójáróL Az előadásra ^ l é g e k e t szíve-
sen lát az elnÖKség. 

i Zálogcédulájól a legjobb árért értékesítheti 
Mülhoffer ékszerésznél, Széchenyi-tér 9. 104 

x 0'e*ó bútorvásár az Asztalosmesterek cégénél, 
Dugonics, tér 11. 

as arzéntartalmai porri i permetezni 
A földmüvelésügyi miniszter nemrégen rendeletet 
adott ki, amelyben a gyümölcsfák permetezésé, 
bez szükséges fcrtőUcnilőszerek használatát saa. 
bályozta. A rendeletet tőbb helyen Mief t le l iag 
és agy értelmezték, hogy a miniszter az arzén* 
tartalma permetezőszerek használatát általában et. 
tjltotta. A minisztérium telefonon közölte ked. 
den a polgármesterrel, bogy a földművelésügyi 
miniszter rendelete csupán az arzén tartalmú po-
rok használatát tatja eí a virágzásban tevő gyű. 
mőlesfák permetezésénél, mert a virágra kerülő 
arzénszemek elpusztítják a mézet gyűjtő méhe ket. 
A virágzás után tehát ismét használhatók aa 
arzéntartalma permetező porok, 

x Izzadás eflen Használjon >perpe*e«-l 15* 
z Esterházy busleve.-%ocka ána s quer. 322 

gypuerszag kölcsönkönyvtár. 
z TOrt a mayáit, ezüstért, brilliáns és gyé-

mántért a legtöbbet fiaet Mülhoffer ékszerész. 
Szécbenvi-tér 9. HM 

4 vasárnapi 
Filléres gyorsvonatok 

Megírta a Détmagyarortzóg, bogy a Máv. májua 
l . t a Filléres gyorsvonalot indK Szegedről Buda-
pestre. Az érdeklődéi olyan nagy, bogy kedden 
ez összes Jegyek etkette-k, A nngy érdeklődésre 
való tekintettel a Máv. elhatározta, hogy ufabb 
500 jtlentkezO eseten májas 1-én második sz*. 
relvényt & Indit. A második vonatra érvényes 
jegyek árusítását csütörtökön kezdik meg. 

A vonatok menetrendje a kővetkező: az A 1. jel. 
zésü vonat Szegedről" indul 7 órakor, Budapestre 
érkezik 10 óra 17 perckor. A B 1. jelzésű vonat 
Szegedről indul 7 óra 29 perckor, Budapestre érbe, 
zik 10 óm 45 perckor. Az A 2. jelzéaü vonat 
Budapestről 23 órakor indul vissza ós Szegedre 
érkezik 2 óra 30 perckor. A 8 I. jelzéoü vonat 
Budapestről visszaindul 23 óra 15 perckor és Sze. 
gedre érkezik 2 óra i5 perckor. 

Kerékpárosok! 
Egyik nagy gyáramtól sikerült az alanti kerékpéí 
gummikat éa keltét- ' olcsón megvásáiolnl: 

8-80-8-— | KsrtO—snfS ke*, k. 1-SO— H l 
i'eo—1-801 Knprnjpii njür., 
1-80-2-40 S*rvéd« 

t̂ bM-pnmp* 
1-50—2-3) | BoMh drnamA 

trzo- rsa 
1̂ 0— 2-20 
1-90— 3-M) 

jfrso—w-5a 

Köpuoiiy kor, fc 
TSmla 
PedU . 
Fék 
I.4no . 
Kerékpározói a világhirü »STYR1A«, .TaiUMPBK 
és >PUCH« gyártmányok raktáron. A magjai 
gyártmánya »CSEPEL« kerékpár nálam kapható. 
RÁDIÓ és VARRÓGÉPEKBEN vezető márkákat 
tartok. GYERMEKKOCSIKBÓL a legolcsóbbtól a 
legdíszesebbig. Javítások olcsón, ösasea alkatré-
szek raktáron. 174 
S z á n í ó S á n d o r g é p h e r e s k e 4 6 
Szeged, Kiss Dávid palota. Kiss Hcca 2. ssiat,1 


