
Nagyszabású szabadtéri iátékok 
a Templom-téren 

4 Délmagyarország és a Szegedi Friss Újság kezdeményezésére utinuszfusban 
a fogadalmi templom előtt előadják „Az ember tragédiáját" és Kodály Zoltán 
„Psalmus Hungarlcus"-6t — A naqyszabásu művészi és zenei események 
Szegedet a magyar vidéki Irodaim', zenei élet és az idegenforgalom kőz-

pontjává emelik 
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(A Délmagyarország munkatársától.) Az a 
kulturális csend, amely a nagyrahivatott 
Szegeden az utóbbi években mutatkozott, 
megmozdulásra és elhatározó cselekvésre 
késztette a város két vezető sajtóorgánu-
mát: a D é l m a g y a r o r s z á g o t és a F r i s s 
Ú j s á g o t . Javaslatot terjesztett ez a két új-
ság dr. S o m o g y i Szilveszter polgármester 
elé, amelyben bejelentették, hogy 

az idén augusztusban a Templom-
téren szabadtéri játékokat akarnak 

rendezni 

és kérték ebből a célból a tér átenegedését, to-
vábbá a város támogatását. Bejelentésüket a 
polgármesterhez intézték, másolatát azonban 
megküldték dr. P á l f y József polgármesterhe-
lyettesnek, a kulturügyosztály vezetőjének, to-
vábbá N y á r y György tankerületi főigazgató-
nak, az idegenforgalmi hivatal vezetőjének. 
Néhány nappal a beadvány után, pontosan 
május 2-án Somogyi Szilveszter polgármester 
alá Írásával megérkezett a két újsághoz a vég-
zés, amely a többi között a következőket 
mondja: 

— Magas művészi színvonalon álló 
szabadtéri előadásokat és etnográfiai 
érdekességek bemutatását az idegen-
forgalmi propaganda leghatékonyabb 
tényezőjének tartom és ezért örömmel 
üdvözlöm a kezdeményezést és megfe-
lelő hatósági támogatásban fogom ré-
szesíteni és erre az idegenforgalmi hi-
vatalt is már ezúttal felhívom. 

A hatósági támogatás azóta kifejtett minden 
munkánk során megértő melegséggel megnyil-
vánult, mégpedig ugy a polgármester, mint a 
kulturügyosztályt vezető polgármesterhelyet-
tes és az idegenforgalmi hivatal vezetője részé-
ről s ha munkánk további során is az eddigi 
szolidaritással és megértéssel áll mellettünk a 
hatóság és ha továbbra is a kezdet ered-
ményével sikerül Szeged presztízsének 
megmentése, helyzetének megjavítása, kultú-
rájának emelése érdekében kifejtett munkánk-
hoz megszervezni a város egész társadalmának 
támogatását, 

a nyár folyamán olyan előadások és 
események színhelye lesz Szeged, ame-
lyek hire és jelentősége megítélésünk 
szerint messze az ország határain tul 

fog terjedni. 

Azoknak sorában, akik a kezdet nehézsé-
geinek leküzdését megértő és meleg támogatá-
sukkal segítették elő, 

a legelső helyen áll vitéz dr. Shvoy 
Kálmán vegyesdandárparancsnok. 

Az első lépés ugyanis, amelyet tenni kellett, 
az volt, hogy Szeged minden kulturális meg-
mozdulását megértő és melegen támogató ka-
tonai parancsnokához fordultunk, ismertettük 
vele programunkat és kértük, hogy eszközölje 
ki a honvédelmi miniszter engedélyét egyrészt 
ahoz, hogy a nézőtér és a színpad katonai 
munkaerővel építtessék fel, másrészt ahoz, 

hogy Az ember tragédiá jának előadásához 
megfelelő számú statisztát kapjunk. Az ember 
tragédiája ugyanis amellett, hogy mély filo-
zófiai és drámai költemény, a legalkalmasabb 
szabadtéri színdarabok egyike. Ezen a téren 
legalább abban a klasszisban áll, mint az 
operairodalomban az Aida, amellyel az olasz 
szabadtéri előadások a legnagyobb és legmé-
lyebb htást érték el. Shvoy Kálmán vegyes-
dandárparancsnok az eléje terjesztett kérel-

met felterjesztette a honvédelmi miniszterhez, 
kieszközölte annak teljesítését és ezzel 

mély hálára kötelezte le nemcsak a 
hivatalos várost és annak sajtóját, 

hanem egész lakosságát is. 

A tervbe vett szabadtéri játékok intézősége 
nem feledkezett meg természetesen arról a 
legelsőrendü kötelességéről sem, hogy 

megfelelően informálja Glattfelder Gyula 

csanádi püspököt 

és kérje támogatását. Glattfelder tudvalevőleg 
a legművészibb lelkű és irodalmilag talán a 
legképzettebb tagja a magyar püspöki kar-
nak, Szeged minden kulturügyének megértő 
támogatója. Nem kétséges, hogy 

fel fogja karolni a szegedi szabadtéri 
játékok gondolatát is. 

Megtörtént 

dr. Bárányi Tibor főispán teljes in-
formálása is. 

Bárányi, aki mindössze egy-két hónapja van 
Szegeden, máris otthonos tudvalevőleg min-
den ügyünkben, tudja, hogy szabadtéri játé-
kokhoz Szegednek minden más várossal szem-
ben mintegy előjoga vap, átérzi az eléje ter-
jesztett tervezetnek a jelentőségét és a nála 
megjelent rendezőségnek megígérte 

a legmelegebb támogatását. 

Olyan hatalmas arányú megmozdulás, mint 
amilyenről most van szó, a legnagyobb erőfe-
szítések és a leggondosabb munka árán készít-
hető csak elő. Ez a magyarázata annak, hogy 
a program természetesen még nem áll készen, 
de azok a körvonalak, amelyek kibontakozóban 
vannak, már is mutatják az augusztusi nagy 
események jelentőségét. A zenei program egyik 
kimagasló eseménye lesz 

Kodály Zoltán „Psalmus Hungari-
cus"-ának a bemutatása. 

A világhírű Kodályt abból az alkalomból, hogy 
az idén tölti be 5Ö-ik életévét, úgyszólván Bé-
késcsabától Londonig ünnepelték. Szegeden, az 
ország második városában az augusztusi sza-
badtéri előadással kapcsolatosan fogják méltó 
módon ünnepelni Kodályt, azonkívül értesülé-
sünk szerint — ez már a szabadtéri előadástól 
független — ősszel Kodály-estet rendeznek a 
színházban. A másik munka, amelyet előad-
nak, egyik világhírű zeneszerzőnk legnagy-
szerűbb zenekari müve lesz, amelynek a diri-
gálására a rendezőség egy európaszerte ismert 
olasz karmestert kért fel. 

Serényen folynak azonkívül „Az em-
ber tragédiája" előadásának az előké-

születei. 

Madách remekmüvét hatalmas apparátussal 

* É P Ü I E T - * 
LAKATOS 

hozza szinre a rendezőség. A többi között 

háromszáz statiszta fog közreműködni 

és például Milthiades a görög szinben több 
mint kétszáz katonával fog bevonulni. Az em-
ber tragédiájának és a zenei müveknek betaní-
tását a legkiválóbb szegedi erők fogják végez-
ni. Az ember tragédiájának rendezésére pedig 
Európa egyik legkiválóbb rendezőjével indul-
tak meg s remélhetőleg rövidesen be is fejeződ-
nek a a tárgyalások. A magánszereplőket is a 
legnagyobb gonddal válogatja össze a rendező-
ség, ugy, hogy minden remény meg van arra, 
hogy a szegedi szabadtéri előadás nemcsak az 
előadott müvek, hanem a rendezők és már a 
szereplők miatt is a legnagyobb érdeklődési 
fogja kelteni. 

Nagyarányú előkészületek folynak más te-
kintetben is és nemény van arra, hogy az idei 
szabadtéri előadás első napján olyan szervezet 
megvalósítását sikerül kihirdetni, amellyel 

Szeged Budapest mellett a magyaror-
szági irodalmi és zenei élet vitathatat-

lan központjává emelkedik. 

A dátum megállapítása körül újból tárgyalást 
kezdett az eszmét felvető, a művészi és pénz-
ügyi programot összeállító cs megvalósítani 
akaró két lap vezetősége. Abban a bejelentés-
ben ugyanis, amelyet a polgármesterhez in-
téztek, 

a Havibúcsúnak, augusztus 5-ének a 
hetét 

jelölték meg a szabadtéri előadások időpont-
jául. Ujabban felmerült azonban az a gondo-
lat, hogy ne akkor, hanem 

Szent István hetében rendezzék meg a 
szegedi szabadtéri előadásokat 

és keressen a rendezőség összeköttetést — ami 
már megtörtént — a budapesti idegenforgalmi 
ügyek intézőiyel és próbáljon velük olyan 
megállapodást létesiteni, hogy a szegedi sza-
badtéri előadások hetét külföldön is, belföldön 
is együtt reklamirozzák Szent István hetével, 
tehát a budapesti eseményekkel és ünnepségek-
kel. A dátum ügyében megindított tárgyaláso-
kat természetesen legelőször juttatja a rende-
zőség dűlőre, hogy hozzá lehessen azután min-
den további munkát szabni, annyival is in-
kább, mert junius elején ki fogják bocsátani a 
négy nyelven készített és nyomdailag gyönyö-i 
rüen előállított prospektusokat. 

A Délmagyarország és a Friss Újság 
ehhez a nagy szegedi megmozduláshoz 
meg kivánja szervezni az egész sze-
gedi társadalmat és bíznak abban, 
hogy mindenki részéről megértő tá-
mogatásra, meleg felkarolásra és se-

gítő szolidaritásra találnak. 

A város nem vállalhatta, de nem is vállalta, a 
szabadtéri előadások művészi, pénzügyi és ad-
minisztrációs gondjait. Vállalni kellett tehát 
valakinek azok közül, akik életük egész mun-
kássága során hitet tettek a Szegedért való fá-
radhatatlanság és odaadás mellett. Érthető, ha 

munkákat legolcsóbban v A l l o l 
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