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A polgármester kedden délre 
ankétot hívott össze 

a szabadtéri játékok ügyében 
A döníés sfirgős, nincs halogatásra idő — Az eddigi tárgya* 

lások megszakadtak — Két kombináció 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Pálfy 
József polgármester kedden déli tizenkét órára 
ankétot hívott egybe a szabadtéri játékok Agyé-
ban. Ax ankét célja az, hogy a polgármester be-
számoljon a szabadtéri játékok ügyében folyta-
tott eddgii tárgyalásairól, bejelentse, hogy az 
összes régebbi kombinációk meghiúsultak és taná-
csot kérjen az ankét résztvevőitől a további teen-
dőkre nézve. 

A szabadtéri játékok dolga ezek Sflermt igen 
aeomorn képet nyújt. Áprilist írunk, de eddig 
eemmi olyan lépés nem történt, amelyből arra le-
hetne következtetni, hogy a város nem engedi el-
sikkadni azt a felmórhetetlen értékű lehetőséget, 
amelyet az eddig rendezett szabadtéri játékok 
biztosítottak a számára. Nem kezdődhettek meg az 
előkészületek, pedig a siker biztosításának az 
egyik legfontosabb kelléke az idejekorán meg-
kezdeti és megfelelő módon lebonyolított propa-
ganda. Senki sem tudja, hogy lesznek-e az idén 
szabadtéri játékok Szegeden és ha lesznek, mi 
kerül bemutatásra a Dóm-téren. Dr. Pálfy József 
polgármester tisztában van a kérdés jelentőségé-
vel és minden erejével do'gozik azon, hogy 

megmentse Szeged számára a sza-
badtéri játékokat, 

mert tudja, hogy idegenforgalmi szempontból 
mit hozott eddig és mit hozhat a jövőben Szeged-
nek ez a művészi vállalkozás. Érzi a polgármester 

azt a súlyos felelősséget is, amely ezen a téren a 
város hatóságára nehezedik és ezért határozta el, 
hogy összehívja a keddi ankétot, amelyen t e l j « 
részletességgel feltárja a helyzetet. 

Az ankétról a polgármester ezeket mondotta a 
Délmagyarország munkatársának: 

— Az eddigi tervek, kombinációk sajnos mind 
összeomlottak, 

a hónapok óta folyó tárgyalások 
megszakadtak 

és így uj utakat kell találnunk, hogy feltétlenül 
eljussunk a célhoz: a szabadtéri játékok megren-
dezéséhez. A keddi tanácskozásra meghívtam 
mindazokat, akiktől tanácsra számíthatok. Első-
sorban az eddigi játékok rendezőbizotteágának 
tagjait, a város országgyűlési képviselőit, a kultu-
rális intézmények és alakulatok vezetőit. Első-
sorban azt a kérdést fogom feltenni, hogy ra-
gaszkodjunk-e mindenáron a szabadtéri játékok 
megrendezéséhez. Meg vagyok győződve arról, 
hogy az ankét résztvevői egyhangú igen-nei fog-
nak válaszolni. 

— Ebben a pillanatban 

két lehetőség . 
kínálkozik a város számára. Az egyiket Janovics 
Jenőnek, a kolozsvári Nemzeti Színház igazgató-
jának a jelentkezésében látom. Janovicstól nem-
régen levelet kaptam. Azt irja benne, hogy fco-
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Ugy volt, kérem alássan, hogy a vakációmat 
az Alföldnek abban a részében szórakoztam át, 
amelyben Mezőbalkány esik és a véletlennek kö-
szönhetem, hogy meghívott a balkányi patikus. 
(A kávéházban véletlenül meglökött, amiből lo-
vagias ügy, majd három napig tartó kibékülés 
keletkezett. Ennek a során ugy összebarátkoz-
tunk, hogy megesküdött rá: méreggel pusztit ki 
az élők sorából, ha pár napig a vendége nem le-
szek.) 

A patikusék szőlőjében nagyobb társaság gyűlt 
óssze. Itt mutatták be nekem özvegy Tepliczkvné 
őnagyságát. Feketerahás, vigkedélyü menyecske 
volt, hízásnak induló, harminc év körüli asszonv. 
Az ura tanár volt a gimnáziumban, de hamar el-
halálozott. 

Amikor a balkánviakkal összeme.legtem. szóba 
került az én Pali barátom is 

— Hát most nálatok van? Iszik-e még? 
— No, egy kicsit. Egyébként a tragédiája min-

dent megmagyaráz. 
— Ugyan ne beszélj! Hát mi történt ezzel a 

boldogtalannal? 

— Ami történt, nálatok történt. Nem tudja el-
felejteni a holt. menyasszonyát, Csatárv Sárikát. 

Az özvegy hátradőlt a székében, a kezét össze-
csapta:. 

— Mit beszél maga? 

— Mondom, a holt menyasszonyát. Csatárv Sá-
rikát, akinek a szelleme följár a sirból és éjsza-
kánkint meglátogatja Palit. 

— Meg ám az ördög! Hiszen én voltam az ő 
Csatáry Sárikája Hát meghaltam én? Nekem ud-
varolt. de nem lehetett komolyan venni, mert 
nagy lump volt. Hát még mindig olyan nagy be-
tyár? 

A mezöbalkányiak előtt én egy szót sem szól-

tam többé a mi Palink menyasszonyáról 
* 

Pali szokás szerint későn jött az irodába. Mér-
ges voltam, mert Pista is hiányzott már két 
nap óta. (Hjah, a három élő menyasszony is le-
köti néha ugy az embert, mint egy halott.) Min-
den munka az én nyakamba ziidujt és a főnök 
ur az én fülemet rágta. 

Pali nagypohár citromos vizeket öntögetett ma-
gába. (Persze, reggelig lumpotl a bitang és most 
égett a mészkemence.) Aztán nagyot sóhajtott. 

— Képzeld, már meginti... 
— Mi az ördög az a már megint? — mordul-

tam rá 
Nagyot nézett. 
— Hát nem tvdod? Sárika az éjszaka... 
A szó szoros értelmében a falhoz szorítottam. 
— Te. gazember, ha még egyszer nekem előjössz 

a te halott menyasszonyoddal, hát ugy megvág-
lak, hogy igazán halott vőlegény lesz belőled. 

— Megőrültél? 

— Nem, de Balkányon beszéltem Csatáry Sári-
kárai, aki vagy nyolcvan kilós és özvegy. Esze-
ágában sem volt, hogy jeges vizet igy ék ilyen 
lump betyár miatt. Most is forralt bort szopoga-
tott. Ha te föl nem hagysz a lumpolással és .még 
egyszer előhozod a halott menyasszonyodat, az 
egész város előtt leleplezlek. j 

Pali megsemmisülten rogyott az Íróasztalához 
és dolgozni kezdett. Dolgozott hónapokig. Egyszer 
azt mondja. 

— Te, mit szólnál ahhoz, ha én elvenném — 
i zé . . . 

— A te halott menyasszonyodat? Igazán okosan 
tennéd. 

— Hát kérd meg a részemre. 

Metf is kértem, el is hoztuk és most kutyabajuk. 

V f l M 
mindent tisztít 

y V I M -tő! ragyog 

a konyhai 

molyun érdeklik a szegedi játékok és ha kívá-
nom, örömmel jön Szegedre a kérdés tanulmá-
nyozására és esetleg értékes tanácsokat tudna adni 
a városnak. Hangsúlyozta Janovics, hogy telje-
sen önzetlenül kapcsolódna bele az előkészítő 
munkába, mert még mindig érzi azokat az érzelmi 
kapcsolatokat, amelyek Szegedhez fűzik, mint M 
szegedi színház egykori igazgatóját. A másik Lehe-< 
tőséget Sziklai Jenő színigazgató bekaposolúsábart 
látom. Sziklai talán vállalkozna a szabadtéri já-
tékok lebonyolítására. Janovicsnak különben az a 
gondolata, hogy az idén Az ember tragédiáján 
kívül Herczeg Ferenc Bi:ón -át kellene a szabad-
téri játékok programjába illeszteni. Van olyan 
elgondolás is, amely szerint csak Az ember tra-
gédiáját kellene előadni, még pedig négy estén 
magyarul és három estén németül. A németnyelvű 
előadás esetleg Szegedre vonzana nagy tömege-
ket Ausztriából és Németországból. Vannak, akik 
az olaszok bekapcsolását tartják kívánatosnak, 
még pedig valamelyik olasz opera szabadtéri elő-
adásának keretében. 

— Kétségte'on, hogy 

a döntés halaszthatatlanul sürgős, 
mert lassan kifogyunk ipinden időből. De sürgeti 
a döntést a kultuszminisztérium is, amely tisztá-
l>an van a szegedi játékok országos jelentőségé-
vel és amelytől éppen most kaptam értesítést, 
hogy az idei játékokhoz a kultuszminiszter ötezer 
pengő államsegélyt fog biztosítani. 

Belvárosi Moxl Vasárnap és hétfőn 
Az idény legszebb magyar filmje 

Légy fó mindhalálig ! 
Móricz Zsigmond remek színmüve 3, 5,7 9. 

Széchenyi Moxl Vasárnap és hétfőn 
Brigitte Helm legújabb filmje. 

Az eszményi féri 
Társadalmi dráma Karl Ludwig Diel és Bri-

gitte Helm főszereplésével. 3, 5, 7, 9. 
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