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A szegedi színház jövőjéről 
és egyéb művészeti problémákról 

nyilaihozih Bóth Béta főrendező 
a Mü vészeli Tanács tagja 

(Szeged, Julius 11) Régenvárt, ked 
res vendég érkezett Szegedre: Bélh 
Béla, a kiemelkedő tehetségű, fiatal 
tnesterrendező, akinek művészi mun-
kája életet lehelt Budapesten az *jjá-
Kttlelö magyar azinJátszásba. Bóth 
Béla az a művészember, akitől nagy 
Alkotásokat és nagyszerű újításokat 
.Várhat a magyar sziuházkultura, az 

Í z öntudatos építőmester, akire min-
en vonaton leginkább szükségünk 

van. . . Az 0 tehetsége még az el-
múlt reakciós korszakban is utat tört 
és sok küzdelem és gáncsvelés elle-
nére Is produkálni tndolt. Szegeden 
még élénken emlékezünk azokra a ra-
gyogó prózai előadásokra, amelyek 
telke és éltető eleme Bálh Béla raü-
vészzsenije volt Az ő rendezésében 
színre került Tragédia, a Moliére- és 
Shakcspearc-ciklus, valamint néhány 
könnyebb fajsúlyú, de kitűnő prózai 
tolöadás fénykorái jelentette a szegedi 
izinnadmüvészctnek. Nem csoda hát, 
ha nehezen és szivesen vártuk vissza, 
legalább rövid látogatásra, mint n 
mostani. 

A szegedi szinházkérdés 
Elsősorban a szegedi színházzal 

kapcsolatosan érdeklődtünk Bóth Bé-
lától, aki — mint a Művészeti Tanács 
tagja — tárgyalásokat folytatott dr. 
Pálly György h. polgármesterrel, Le-
bolay Árpád és dr. Bárányi János 
krinigazgalókkal a színház Jövőjére 
vonatkozólag. 

— A szinházkérdés két héten belül 
feldől — mondotta Bélh Béia. — 
Nagyszámú pályázat érkezett a Mű-
vészeti Tanácshoz, amelynek minden 
művészeti kérdésben kizárólagos ja-
vaslattevő és véleményező szerepe 
van. A szakszervezet és a kultuszmi-
nisztérium döntése után valószínűleg 
DL van helyzet ált elő, hogy 2—3 pá-
lyázó nevét bizUk egy-egy várossal, 
hogy maga válassza meg a neki leg-
kedvezőbb személyt. Tanácsoljuk 
azonban, hogy a művészeti ellenőr-
feésl a legmesszebbmenőm biztosítsák 
o városok a magnk számira. Szeged 
főként arra ügyeljen, hogv a szabad-
téri Játékok jS«őjél bízfosilsa éspedig 
Dlyan meggondolások alapján, hogy 
ez országos probléma kell, bogy le-
gyea a jövőbea! 

A Művészeti Tanácsról szólva Bélh 
Béla elmondotta, hogy 49 tagból ált, 
mindegyik művészeti szakma: zené-
szek, irók, képzőművészek, építészek, 
iparművészek, színészek és fii mm ü-
szek 7—7 tagot delegált. A tanács el-
nöke Kodály Zoltán, az irómüvészek 
részéről Veres Péter, Ziiahy Lajos, 
Ka sík Lajos, Illyés Gyula, Darvas 
Jézsef és Mára? Sándor, a színmű-
vészek részérőt Bajor Gizi, Gobbl Hil-
da, Kárpáti Aurél, Sonitay Artúr, Ma-
jor Tamás, Tárkonyi Zoltán és Bőik 
Béla a tanács tagjai. A tanács meg-
alakulását a kultuszminiszter előter 
jeszlésc alapján a miniszterelnök ren-
deletileg hagyja jóvá a közeljövőben. 

A jövő tercei 
Bóth Béla mint az egyelleu valóban 

3 van lg árdista, kísérleti színház veze-
tője már sok érdekes tervet való-
•iitott meg Budapesten. Bemutatta 
Tollaer 'Géprombolók* cimü müvét, 
elvitte a szinpadmüvészetet a gyá-
rakba és sztárné.'kü;;, nagyszerű mű-
vészegyüttesével gouúolkozni és látni 
tanítja meg a negyedszázados rrak-
clós aratom atoll mindéitől e'szokta-
tott közüiiségct. 

— Sztárokkal nem lehet dolgozni — 
mondja mosolyogva. Eddig az Erzsé-
betvárosi Színházban játszottunk, 
ahol éveken át »sárgapít\kés közle-
gény* szerű szinpadi •müvekhez* szok-
tatták a közönségei. Xrhrz nmnka 
volt, amit o'.l végeztünk. Most, junius 
í r t án nyitjuk meg a Magyar Színűi-
«r! s valószínű, hogv hln maid szer-

ződlelek néhány neves színészt is 
azzal a kikötéssel, hogy — nem lesz-
nek sztár o k . . . 

Bélh Béla elmondotta még, hogy 
a sztárrendszer a tegantfszortfUsabb 
valami volt s ezenfelül minden mű-
vészi törekvést elgáncsolt. Ennek meg 
kell szűnnie. Ehelyett kitűnően össze-
hangolt, lelkes művészegyüttessel in-
dult el Bélh Béla a magyar színját-
szás újjáépítésének ntján. A Magyar 
Színházban julius 20-án »Az ember 
tragédiája«-vai nyit a kitűnő együlles, 
mint Bóth Béia mondja, a szegedi 
tapasztalatok alapján. 

— Remélhetőleg a szegedi Tragé-
dia előadás eredményei hasznosak 
lesznek... — mondja. 

A Magyar Szinház további program-
ján Karel Capck »A fehér kór* cimü 

müve szerepel, Giraudoux >Elektrá«-
ja, Szolovjov: »A csendháborító*, 
amelyet a SzovJet-Magyar Müvelé-
tfési Társaság Bóth Béla számára for-
díttat let Cribojedor: »Az ésx bajjal 
jjr < — ezt a klasszikus orosz müvet 
játszák ma is legtöbbet a Szovjet-
ben —, végül Ratti »Judás«-a, ame-
lyet már két eszteadővel ezelólt Sze-
geden akart színre hozatni Bélh Béla 
lerendezi. 

Művészi matincsorozatot nyit meg 
julius 15-én Bótn Béla szintársulata. 
Aristophanes »Nőuralom« cimü mü-
vét mutálják be Heltai Jenő fordí-
tásában, a »Romeo és Juliá«-t, Moliérc 
•Tudós nők* cimü darabját és Bcra-
bard Shaw »Blanco Posnet árulta-
tása* cimü nagyszerű iránydrámáját. 

Bucsnzőul megkérdeztük Bóth Bé-
lától, hogy — Szegeddel kapcsolalo 
san nincsenek tervei? 

— Most ngy érzem, Budapesten ne-
hezebb az épUés mnkája. Ha et|6n 
az Idő. hegy ismét Szegeden lesz 
nehezebb, akiser szIsveHélekkel nj-
rs ttl leszek. . . 

(es. p.) 

Két állandó ingajáratot állítanak be 
Szeged szénnel valá ellátására 

(Szeged, julius 11) B e b r i c s vasut-
ügyi kormánybiztos, aki az orosz ka-
tonai parancsnoksággal egyetértésben 
a vasiiti kocsipark felhasználásának 
ügyét intézi, a napokban keresztúluta-
zott Szegeden. Az iparügyi miniszté-
rinm szegedi biztossága felhasználta 
ezt az alkalmat arra, hogy a szegedi 
szénszállítás fokozása érdekében vago-
nok rendelkezésre bocsátását kérje tőle. 
A kormánybiztos megígérte, hogy Sze-
gni két héten betűt ujabb 50 vagonos inga-

járatot kap, amely egyedül arra lesz beál-
lítva, hogy Szegedre szenet szállítson. 

Az első rendszeres ingajárat 50 ko-
csiból álló szerelvénye vasárnap érke-
zett meg Szegedre, ezt hamarosan út-
nak indítják a bányavidék felé. Igy 
tehát a kormánybiztos által megígért 
járattal együtt két ingajárata lesz Sze-
gednek. ami remélhetőleg mentesiti a 
város üzemeit a szénellátási gondok-
lói. 

Farkas professzort állásvesztésre 
itélie az egyetemi igazolóbizottság 

A bizottság egyéb dönlései 
(Szeged, julins II) Az egyetemi iga-

zoló bizottság kedden délután foglalko-
zott Farkas Béla egyetemi tanár ügyé-
vel. Mint ismeretes, Farkas professzor 
házának cserepezését szakmunkások-
kal és munkaszolgálatosokkal végez-
tette és a cserepező munkásokat kommunis-
táknak szidta, akik ' kötelet érdemelnének«. 
A professzor ügyének első, korábbi tár-
gyalása alkalmával azzal védekezett, 
hogy nem tudta, miszerint a cserepező 
muükások között munkaszolgálatosok 
is vannak és mem azt mondta, hogy a 
kommunisták kötelet érdemelnek, ha-
nem emlékezete szerint azt emlegette, 
hogy — golyót érdemelnének. 

Az igazoló bizottság Farkas Béla 
professzor ügyében komoly ítéletet ho-
zott, A népellenesen viselkedő professzort 
állásvesztésre és nyugdi/veszt ésre ítélte, csu-
pán felesége számára hagyta meg a 
nyugdíjjogosultságot. 

Az ítélet indokolásában kimondot-
ták, begy Farkas professzor mind 
egyetemi tanári, mind dékáni műkö-
dése alatt a fasizmus brutális ténykedéseit 
mindig helyeselte, azonkívül azzal, hogy 
Sopronba magánértékeit menekítette el, 
nagy egyetemi vagyon megsemmisü-
lését eredményezte, ugyanis hogy sa-
ját értékeit mentse, azért vitte magával 
fedőértékképpen, az egyetemi intézet 
értékeit is. Ezenfelül a jóhiszemű orosz 
parancsnokság előtt a magyar szó be-
csületét is veszélyeztette. 

A indokolás kimondja azt is, hogy 
Farkas professzor éppen akkor tartott 
előadást Bécsben, amikor a megszállott 
Magyarországon az internálások és de-
l o.-lálások megkezdődtek. Tekintetbe 
vette a bizottság azt is, hogy a pro-
fesszor ügyének tárgyalása alatt az 
igazság és a tények eherditéiévd kísérlete-
zett. Mindennek alapján kimondotta a 
bizottság, hogy az ilyra egveteini tanár 
nem méltó arra. hogy résztvegyen a 
demokratikus Magyarország további 
munkájában. 

Ugyancsak döntést hozott az egye-
temi igazolóbizottság dr. Bóth Jolán 

orvosnő ügyében, akit szintén állás-
vesztésre ítéltek korábbi, jobboldali 
magatartása miatt. Bóth Jolán azonban 
megelőzőleg önként lemondott állásáról, 
igy az Ítélet már csak formai volt 
Feljelentök, több komolyságot! 

A keddi tárgyalás legfeltűnőbb mo-
mentuma Nóvák István egyetemi fő-
vegyész úgyéhez fűződik. Az egyetemi 
fővegyész ellen Kofsis Endre magán-
tanár tett bejelentést még áprilisban s 
olyan súlyos vádakkal illette a főve-
gyész t, amelyekért népbiróság elé kellett 
volna tUalnt. A tárgyalás előtt 21 órával 
Kotsis magántanár megjelent az iga-
zolóbizottság titkáránál és a bejelentést 
visszavonta. 

A tárgyatáson'a bizottság egvik tagja: 
fancsá Miklós professzor nagy figyelem 
közepette mutatott rá arra, hogy a 
közüuség részéről megdöbbentő komolyta-
lanság nyilvánul meg az igazo'.óeljárá-
sokkal kapcsolatosan. Súlyos vádakkal 
illetnek valakit s azután gondolnak 
egyet és a feljelentést, mint valami 
babaruhát — visszakérik... Több ko-
molyságot és tiszteietet követelt a professzor 
az igazoló bizottság nehéz mvnkája iránt 

Feltűnő körülmény volt az is, amire 
a bizottság egy másik tagja, dr. Zápori 
Dezső mulatott rá —, hogy Kotsis 
magántanár egyik informátora, akinek 
rábeszélésére „megváltoztatta vélemé-
nyét ' Nóvák fővegyészről, jelenleg rend-
őri megfigyelés alatt áll és kötelező mun-
kaszolgálatot kell végéznic. Viszont a 
fővegyész egyik mentő!anu;a kiielen-
tcl te, hogy annakidején csupán „irredenták" 
voltak Nóvák István és társai, akik 
közé ő is tartozott s nem jobboldaliak. 

Az igazolóbizottság Nóvák fővegyész 
ügyét ujabb tanúkihallgatások végeit 
elhalasztotta. 

Véleményünk szerint az ilyen ügyek-
ben az igaz'olóbizoUsúgnak élnie kelle-
ne azzal a jogával, hogy a feltűnően 
viselkedő mentötanukat letartóztassa. Mind-
járt több tisztelet nyilvánulna meg a 
bizottság munkája iránt. 

1 1945 Julius 12. 

Megietent a fasiszta 
és szovjet ellene a könyvelt 
részletes jegyzéke 

A jegyzéket Szegeden egy tár-
gyaló bizottság állította ö**za 
a Magyar Közlönyben Ínyben men-

tolos jegyzék jelent első hival 
felhasználásával. 

Kapható a Délmagyararszág 
kiadóhivatalába* 
és a könyvkereskedésekbe*. 

Határozat Rédel és Bruckner 
professzor ügyében 

Tárgyalta még a bizottság RédU 
László professzor ügyét, aki ellen az a 
vád merült fel, hogy az etmnlt idők 
üldözöttéiben nem méltatlanul hajszolt 
embereket, banem a fasizmus értelmé* 
rése szerinti „számarányt" rontó egvé* 
neket látott s magatartását mindig 
a német propaganda szelleme befolyá-
solta. 

Az igazolóbizottság tekintetbe vette 
Rédei László külföldön is elismert, tu-
dományos értékeit, azonkívül azt, hogy 
őszinte, töredelmes vallomást tett « 
magatartását jóvátenni igyekezett ké 
érre kizárta az előléptetésből és kimondotta, 
hogy rektor, dékán, ifjúsági egyesület vno 
tője nem tehet és tudományos fotyóirobu 

szerkeszthet 

Jugosz láv-magyar ifjúsága találkozó 
íu'iius 15-én. Nagy sportbemutató. 

Bruckner Győző professzor ügyében 
is határozott az egyetemi igazolóbizott-
ság. A bizottság kimondotta, hogy sn-
lyosan elitéti azt, hogy a professzor 
tagja volt a Honszerelet és a Tudomá-
nyos Fajvédő Társaságnak s még akkor 
sem lépett ki, amikor ezek a társasé-

?;ok szélsőjobbra tolódtak. Viszont mér* 
egelte a bizottság, hogy a professzor 

ezekben a társaságokban teljesen pasa-
sziv szerepet töltött be és hogy de-
mokratikus gondolkozású munkatársa^ 
igy maga Szent-Györgyi Albert is igazolt* 
hogy mindig liberális gondolkozása 
volt és a magyar tudományos életnek 
kimagasló érteke. Bruckner professzori 
az előléptetésből két évre kizárták. 

A bizottság igazoltnak jelentette k! 
Dávid Lajos professzort, valamint Ro-
nedek László közkórházi főorvost 

UJ CIM l György Imra 
papír f e l d e i g o z d 
B U D A P E S T , 
D e á k F . -u . l fc 
Adójegyes 

Lepke cigarettapapír 
kizárólagos egyedárusitója. 

Közvetítőt magasan dijazok. 

Budapesten is 
elrendelték a szesztilalmai 

és a zárórahorlátozásl 
(Budapest, julius 11) A MTI jeleutt: 

A „Mai Nap" ir ja: A lap érlesütésn 
szerint rövid idon belül elrendelik a 
szesztilalmat és az éjfélre megállapított 
zárórát előbbre teszik. A hatóságok 
bíznak abban, hogy a fővárosban meg-
romlott közbiztonságban ezzel javulás 
ált be. 

Szeged Városi Szinház 
Igazgató Dr Bárányi János 

Műsor: 
Szerdán, csütörtökön 6 órakor m u » 

kiselőadás Kadnólhy Éva felléptévcli 
V I K T Ó R I A 

Operett 3 felvonásban. Helyárak 2 ÍN 
tői 12 pengőig. 

Pénteken, szombaton, vasárnapi, 
hétfőn, kedden: T a t á r j á r á s . Opo* 
rett 3 felvonásban. 

Vasárnap, 15-én délután 3 órakor 
Radnóthy Kva felléptével: S z O k i l S 
a z a s s z o n y . 

Mozik műsora: 
Ksrzó Mozi: 
Ma és mindennap bemutatjuk J u i y 

Gartand és Mickey Rooney zenés vig* 
játékát „Nem gyerekjáték." 

Belvárosi Mozi 
Ma és mindennap: „óz áldozat -

Főszcrcplök Picrre Blauchar és Vivian 
Románcé 

Csütörtöktől: S z c r c s & U k c o y a 
Színjáték 


