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iztfJi: 

SARI BIRO SZÖGEDEBE. 

{Parasztvigjáték. Uri szomorújáték. Kul-
tura füzértánccal. Vagy amit akartok.) 

Szereplő személyek: 
Sári biró. 
Nyakolaj, erénycsősz. 
Bandi Zsiga, kocsmáros a .Magos Kulturához" 
cimzett fogadóban. 
Gálbandi 
János doktor a kupaktanácsból. 
Imre gazda 
Kritikusok jobb- és ba'fenéken. 

Első és utolsó jelenet. 
(Sári biró a Nemzetiből az egész országon 

keresztül jön és megáll a szögedi fogadó előtt. 
A kupaktanács Nyakolajjal és Bandi Zsigával 
együtt a szakállszáritón ül és fogadja. Még 
pedig, hogy fogadja.) 

Sári biró. Adj Isten, embörök! 
(Hosszú csönd a felelet.) Ejnye, mi a nya-

valya ütött kentökbe, hogy ugy hallgatnak itt, 
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mint a dinnye a fűbe ? Nem láttak még kentök 
soha böcsuletös magyar embört, mi ? 

Nyakolaj (végre megtalálja a hangját.) 
Kend a Sári bíró? 

Sári bíró. Én vónék. (Sercint egyet.) Hát 
kend mög kicsoda ? 

Nyakolaj. Én kérdezek, kend pedig felel. 
Megértette? 

Sári biró. Mög. (Magában.) Hinnye, de nagy 
itt a vendégszeretet, azt a nemjóját nekil 

Nyakolaj. Aztán mondja csak, ki fia kend? 
Sári biró. Móricz Zsiga vót az apám, Isten 

éltesse a világ végezetéig. Az Ady Bandi 
kenyeres pajtása a szülőapám. Első embör 
az kérőm I 

Nyakolaj. A Móricz? Hát persze, perszeF 
A Móricz! Miért nem mindjárt Grünspán 
Talked, mi ? 

Sári biró (Nagyot néz és egy kissé tágit 
a nadrágszijjon.) Zsidóul nem értök kérőm. 

Nyakolaj. Na és a Móricz? A Móric tán 
nem zsidó? 

Sári biró. Majd mit mondlam! Magyar 
az kérőm, még pedig kálomista! De 
olyan magyar, hogy hozzéfoghatót nem igen 
tanál kend ebbe a fridrikös mög wolfos vi-
lágba, a kirielejzomát neki! 

Nyakolaj (hosszasan keresgél az emléke-



sntök 

gj ét} 

I Hát 

felel. 

nagy 
I 
end? 
Isten 
andi 
nbör 

sze f 
spán 

lágit 
röm. 

tán 

gyár 
De 

igen 
3 vi-

éke-

zete tarsolyában.) Megvan már, tudom már. 
Hiszen azt a Móriczot kicsapták az iskolábul! 

Sári biró. Miféle oskolábul? 
Nyakolaj. Hát a Pékár társaságból. Meg a 

másikból is, nem jut hirtelen az eszembe. 
Mert nem jól viselte magát. Mert rendbontó 
volt. Mert földreformot akart. Földet osztani 
a népnek. 

Sári biró. Üvé a juss! 
Nyakolaj. Kuss! 
Gálbandi. A Juss a Bibó Lajosé! 
Bandi Zsiga (helyeslőleg bólint és egy 

sarokházra gondol.) 
Nyakolaj. Egy szó, mint száz, kend rovott 

multu családból származik. Már pedig min-
den ország támasza, talpköve a tiszta er-
kölcs, a megbízható elem és a honpolgári 
hűség a koronás király iránt. Punktum. 

Imre gazda. Éljen, éljen, éljen ! 
Sári biró. Szóval mögkövetöm alássan, el-

möhetök a fenébe. 
Bandi Zsiga. Könyörgöm, csak két napig 

fessenek neki megengedni, hogy hozzám 
szálljon. Megígérem, hogy többet soha nem 
hivom ide! (Kezet csókol Nyakolajnak.) 

Gálbandi. Ha már itt van, ö. m. a f. . . . 
János doktor. Ha már egyszer a Nemzetiben 

is megtűrték . . . 



Nyakolaj. Isten neki, nem bánom, most az 
egyszer. De aztán többet ide be ne tegye 
kend a lábát, mert akkor zsandárral zsuppol-
tatom el, hogy meg se állhat a Burgtheaterig. 

Bandi Zsiga. Most majd vigyázunk rá, 
hogy bajt ne csináljon. Majd szépen kihúz-
zuk a méregfogait. Olyan finom parasztot 
faragunk belőle, hogy még Kószó Pistának 
se* lesz ellene kifogása. 

Nyakolaj. így valahogy mehet. De azután 
takarodjék! 

Sári biró. Mögyök én kérőm. Nagy utam 
van neköm: a magyar Panteonba. Oda bizon. 
Olt vár énrám a Szökött katona, a Falu 
rossza, mög a Baracs Imre. (Sercint egy na-
gyot.) Hanem az istenfáját, Szögedébe nem 
ilyen vendéglátást vártam! 

(A kritikusok és a közönség igyekeznek 
jóvátenni azt, amit a kupaktanács csinált, 
nyakolajat öntvén a Zsirkay Tüzére.) 



HATTYULOVAG, 

Hazai operettminta, érték nélkül. Kezdő 
helyi szerzők számára. Színházakkal szemben 
merénylet. Szövegét irta: Lobkovic. Zenéjét 
szerzé: Cerkovic. Rendezi: Moskovic. 

Miután ujabban divat lett jeles és érdekes 
nagy emberek életét, szerelmét és csalódá-
sát megfelelő klasszikus zene kíséretében 
operettdeszkákra vinni, mi is megpróbálko-
zunk egy hazai jelesnek és érdekesnek ilyen 
módon való szerepeltetésével. Ha Schubert, 
Offenbach és Lavotta jók voltak erre, miért 
ne volna jó korunk hőse, a szép és hóditó 
Friedrich Pista, a vasgyáros és a nők ba-
rátja. Ha bevált jogforrásnak be fog válni 
dalforrásnak is. Ahogy ő bevált. 

Első fölvonulás. 
Friedrich Pista, a gazdag és elegáns bon-

viván beleszeret Őszi Rózsikába, a hervatag 
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szépségű októberi hölgybe. A darab egy tik 
rőipattant belépővel kezdődik a Lánchídon. 

Pista (énekel.) 
Forradalom, forradalom, 
Nincsen ennél jobb alkalom, 
Nincsen szebb hid a Lánchidnál, 
Én leszek az államtitkár. 
Angyalom, ragyogó alkalom ! 

(Forradalmi fox Írottba kezd, amely csak-
hamar csárdásba csap át.) 

A nép kara (fejetlenül.) 
Szép is vagy te, jó is vagy te, 
Bár egy kicsit sváb is vagy te ! 
Egye fene, hogyha nincs más, 
Kezdődik az összeomlás 1 

(Görögtűz, Pista jobbfenéken el.) 

Második fötoonulás. 

Oszi Rózsika elhervadt, Pista kénytelen 
uj ideál után orientálódni. Kitavaszodott, 
Szegeden kormányok alakulnak. Az egyik 
kormány ugy jön, mintha menne, a másik 
kormány ugy megy, mintha jönne. Szünet. 
Pista ezalatt az öltözőben vár, átfesti magát 
fehér rózsaszínre és végül is színre kerül, 
egy kis kerülővel és keringővel, 

Pista (a nagy áriát énekli, érzéssel és ha-
talommal.) 



Én vagyok a jog forrása, 
Egész világ lássa. 
Hogy a kurzus uralmának 
Nincsen elmúlása! 

(Átöleli a Manszot és a Kanszot, az Omkét 
és az Omgét, a Demkét és az Omikét, az 
Okábot és a Beszkárt.) 

A Nép (Zsirkayval élén, tüzesen:) 
Ezt a kerek kurzust járom én. 
Ezt a Friedrich Pistát várom én, 
Ez a Friedrich Pista, de nyalka. 
Ez a kerek kurzus, de tarka ! 

(Lampionos menet, atrocitások, deputációk, 
finálé, amely nem akar véget érni. Pista 
jobbfenéken el megint. Vass-taps.) 

Harmadik föloonulás. 

Alkonyati fény. Napáldozati hangulat. Valami 
van a levegőben. Valami bűzlik Dániában. 
Mi az ma ? miazma ? A Nép megbukik és 
az egységesek kara énekli (minden meg-
győződés nélkül:) 

Meghalt a cselszövő, 
Eltűnt a rút viszály, 
Éljen, ha hir, a hon, 
Éljen Bethlen Stefán l (Haló 
a próza. A prózai v a l ó i é ^ A 

elhatározza, hogy isméi f^veszi ; I \ 



az elejtett fonalat Libera Lis hindu herceg-
nővel és Demo Krata japán királykisasz-
szonnyal, de Moskovic megelőzi. Itt adjuk a 
nagy szerelmi hármas párbeszédét: 

Pista. Imádom magát, kedves Libera Lis. 
Ifjúkorom eszménye és álma volt ön, ezért 
hajóztam át az Óceánon az Uj Világba. 

Libera Lis. Maga hűtlen kigyó. Eldobolt, 
mint egy őszi rózsát! 

Pista. Nem én lettem hűtlen hozzád, hanem 
a kor, melynek gyermeke vagyok I Az élet 
olyan, mint a Lánchíd és én át akartam 
lánchidalni az ellentéteket. (Hevesen átölelné 
a hindu hercegnőt, de az mindig kisiklik 
karjai közül.) 

Libera Lis. Menjen a Manszba! Ott még 
terem virágeső az ön számára I 

Pista. Már nem ! Nagyon drága a virág I 
(énekel.) 

Voltam jogforrás Ősbudában, 
Miniszterelnök s még lehet, 
Hogy egy kicsit restauráltam 
Az uj kurzus is megszeret! (Visszatáncol.) 

(•Egészen bealkonyodott. Egy lakáj jelenti: 
A Vass-menü tálalva van ! A távolban föld-
alatti moraj, de a Ripka-szorosban minden 
csendes. Az utolsó fölvonulás fináléját a 
hatóságok szanálták !) 
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DARABOT A NÉPNEK! 

Színházi játék az igazgatói szobában. 

SZEREPLŐK: 
Direkor (aki több példányban is akad a 

szegedi színháznál.) 
Dramaturg (aki egy példányban se akad 

a szegedi színháznál.) 
Direktor (miután ötvenmillió korona rend-

kívüli segélyt fölvett és százmillió korona 
soronkivüli segélyt kért, miután szivarra gyúj-
tott és utólagosan nem adott előleget.) Gye-
rünk tatám azzal a műsorral. Gyerünk, gye-
rünk. Először is a prózát intézzük el. Mond-
jon valami écát. 

Dramaturg. (Hosszas tűnődés után, miköz-
ben az egész világirodalmon végigment és 
nem talált semmit a fejében.) A csirkefogó 1 

Direktor. Még csak az kellene! 
Dramaturg. (Tovább keres az éji homály-

ban.) A vén gazember! Svihákok! 
Direktor. Csak folytassa tovább ! Becstele-
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nek! Nyomorultak! Az ember, aki ölt! A az 
gyilkos! A félkegyelmű! A suhanc! A ka- me 
landor! Szökött katona I A csibészkirály! Ho 
Mit gondol, az ilyen aktuális darabokat nem és 
fogja betiltani a szinügyi sóhivatal? Maga kei 
Pali! Mondjon valami klasszikusat! go 

Dramaturg (minden tudását és müveíísé- j 
gét latba vetve.) Hamlet, dán királyfi. Tal 

Direktor. Nem lehet tatám, nem lehet, az jó 
egy illetlen darab. Abban egy szép nő lábai -
közölt akar ülni egy wittenbergi egyetemi ig* 
hallgató Hát ez ellen élénken tiltakoznék a ipf 
Mefhosz és a Dafke. De 

Dramaturg. A Dafke is egy ifjúsági ko 
egyesület ? rei 

Direktor. A Dafke az egy öregségi 
egyesület, tatám. Erkölcsös urak szövetsége. tei 
Akiknek a szép már csak érdek nélkül tet- Az 
szik. 

Dramaturg. Az rossz lehet nagyon ! cs 
Direktor. De hagyjuk most a széptani fej- zo 

tegetéseket és gyerünk tovább! Gyerünk ba 
tatám, gyerünk! Az idő pénz és nekem a 
bankba kell mennem. m< 

Dramaturg. A Macbethet mi még nem ad- py 
tuk. Adjuk be a Macbethet! za 

Direktor. Azt, amelyikben az a kiráíygyil- m< 
kosság van ? Meg az a szellemjelenés ? Meg 



ez a kis véres kéz, amelyet nem illatosít 
meg többé Arábiának minden balzsama ? 
Hová gondol, maga szerencsétlen! Elvégre 
és utóvégre kímélni illik mindenféle érzé-
kenységet és amnesztiások is vannak a vilá-
gon ! Gyerünk tovább. 

Dramaturg. Maradjunk az öreg Sekszpirnél ? 
Talán valami vígabbat: A Szentinánéji álom 
jó lesz ? 

Direktor. Abban meg iparosok szerepelnek, 
igen helyleien beállításban. Nem, én az 
ipartestülettel nem húzok ujjat. Ha Pálfy 
Dani megint államtitkár lesz, nem kapok 
koncessziót. Valami más irót kérek ! Valami 
rendesebbet 1 

Dramaturg. (Az ujjain számolja a számot-
tevőket. Végre.) Moliére ? Talán a Tartuffe ? 
Az jó szerep! 

Direktor. Per amorem Dei, tatám! Még 
csak az kellene ! Közéleti tényezőink és má-
solóink sorra bojkottálnának. Mindegyik a 
barátjára ismerne benne I Apage satanas! 

Dramaturg. Hát esetleg, véletlenül valami 
modernet. Izé, no, hogy is hívják azt a nő-
gyűlölőt, aki minden páros esztendőben há-
zasodott és minden páratlan esztendőben 
megbolondult? 

Direktor. Szóval minden páros évben . . . 
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Dramaturg. Megházasodott. 
Direktor. Megbolondult. 
Dramaturg. Igen, igen, Strindberg. 
Direktor. Strindberget nem lehet most ki-

hozni. Strindberget a Libamáj helyi szerzője 
zsidónak tartja és nem köszön neki. 

Dramaturg. Pedig Strindberg nem is zsidó! 
Direktor. Hát talán Móricz Zsigmond az? 

A Libamáj szerzőjének mindenki zsidó, aki 
zseni. B. zs.! 

Dramaturg. No akkor ő egészen bizo-
nyosan nem zsidó Igaz, egy francia egye-
temi tanár Aiszküloszról is kisütötte, hogy 
héber volt. Mert mindig ugy átkozódnak a 
hősei, mint az ótestamentomi próféták. 

Direktor. No, atiól ugyan akár a kurzuslap 
szerkesztője is lehetne! De csak gyerünk to-
vább! Valami szobatiszta, légmentes darabot 
mondjon! Ártatlant, mint a hó! 

Dramaturg. Sasfiók. 
Direktor. Hogyne. A legitimista, szabadkirály-

választó ellenzékiek tüntetnének József Fe-
renc főherceg mellett. A végén bekoronáz-
nék magamnak. 

Dramaturg. Nem lehetne valamit attól a 
Savó Bernáttól? 

Direktor. Most már én kérdezem felőle: 
nem zsidó? 

14 
9 



Dramaturg (a Színházi Pletykák Kis Ká-
téja alapján). Nem. Kizárt dolog. Vörös 
haja van és szakálla, de azért nem másval-
lásu. Ir iró. Ironikus. O mindig mást gondol, 
mint amit mond és igy lehet, hogy a sze-
gedi erénycsőszök előnyösen félreértenék. 
Azt gondolnák, hogy ő is azt gondolja. 

Direktor. Jó, jó, mit bánom én, hogy mit 
gondol, de a haja vörös! Hát ezzel a vörös 
hajjal nálam ma nem lehet megjelenni. Még 
ha pubifrizurája volna, vagy kopasz lenne, 
mint az a D'Annunzió, a Tüz szerzője!. 

Dramaturg. Apropo, a Tüz szerzője! Óriási! 
Hogy ez eddig nem jutott eszembe! Adjuk 
be a Zsirkay darabját, a Pongrác mestert! 

Direktor. A gázgyáros rokonát? 
Dramaturg. Nem, hiszen azelőtt Acs Fe-

liciánnak hivták és nem lehetetlen, hogy leg-
közelebb Zimmermann Farkas néven talál-
kozunk vele a Vigben. 

Direktor. Hát addig is hagyjuk. Hanem — 
minden törik, szakad, — utoljára mégis csak 
ott vagyunk, mint a mádi színigazgató : be-
adom én még egyszer és közkívánatra utol-
jára és ez többé nem fog megtörténni — a 
Nyakolajat. 

Dramaturg. Igen ám, de a domaszéki szél-
malmot elvitte a Palágyi-pár! 
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VIHAR EGY POHÁR VÍZBEN, 
VAGY 

SEKSZPIR SZEGEDEN. 

Dramatis personae: 
Prosperáló, elektrotehnikus. 
Mírandilona, lánya. 
Gondalieri, lirai szerelmes. 
Riff Calibán, felkelős 
Feleki Kláriéi, légtornász. 
Trinkgeld, főur. 
Matrózok, kritikusok, aratók, helyi szerzők 

és egyéb benszülött vademberek. 
Az előadás legfőbb attrakciói: 
1. Beck és Beethoven kisérő zenéi, az 

előbbi személyes vezényletével. 
2. Villámlás és mennydörgés, hajótöréssel. 
3. Szerencsetánc az őserdőben, jazz-banddal. 
4. Babits Mihály sajátkezű fordítása, 
5. Sekszpir-korabeli díszletek. 
6. Amit akartok és ahogy tetszik. 

Szegedi színpaddal szemben paródia. 
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(Első szín: hajó a tengeren, hahó, hahó! 
A tenger megy, a hajó áll, a nézőtéren tengeri 
betegség. Látványos. Mulattató. Három és fél 
méter.) 

Első statiszta. 
A föld forog, a gyomrom is korog 
És gördülékenyek a verssorok. 

(Elsüllyed.) 
(Villámlás, mennydörgés, orgonazúgás.) 
Második statiszta. 

Inog a bárka és ropog a rím, 
Mig Szász Károlynak fordítása kín I 

(Ez is elsüllyed.) 
(Második és utolsó szin: világot jelentő 

deszkákból összetákolt sziget, valódi tápéi 
gyékénnyel. Kőkorszakbeli kulisszák.) 

Prosperáló (rádióállomást szerel fel a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti 
Színház kikapcsolásával.) 

Félig telt ház van. Félig hát üres, 
Azért eljátsszuk e történetet, 
Mert klasszikust és Sekszpirt adni kell, 
Vagy jól, avagy sehogy, szóval sehogy I 
Hiába, mégis csak mozog a föld 
És a mozi mozgat ma tömeget. 
Habár varázsló volnék, nem tudok 
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elentő 
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fel a 
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teli, 
hogy ! 

A film csodáiual már uersenyezni 1 
Jöjj Kláriéi, te szép és fiatal vagy, 
Bűvöld el az agg bírálók szivét, hajh I 

(Kláriéi jön és megfőzi az ifjú kritikusokat.) 
Egy B, listás kritikus. Ez a nő nem eléggé 

légies 1 
Egy laikus. Annyi baj legyen! Szeretem, 

ha a tündérnek formái vannak. 
(Közzene. Körtánc. Cselekmény lassan 

halad. Az ismert operettlibrettó, a szerelmesek 
találkoznak, az ármány működik, de a végén 
bizonyosan egymáséi lesznek. Persze, ezt nem 
maga Sekszpir találta ki, ő nem erőltette meg 
magát, készen vette az egészet Stein és 
Leontól, vagy Tóth és Szakádtól, már nem 
lehet tudni bizonyosan. Hogy a humorról is 
fogalma legyen a tekintélytisztelő olvasónak, 
ime egy párbeszéd Riff Calibán és Trinkgeld 
között.) 

Trinkgeld. 
Röfögj valami viccet, Calibán, 
Hogy ne unjam magam e kalyibán i 

Calibán. 
Böfögnék én, de szerzőm már e korban 
Nem leli kedvét olcsó tréfaszóban, 

(Walzertraum. Marseillaise ) 
Szimbólum ez már. Mélység. Misztikum. 



i rinkgeld (nagyot húz a kulacsból.) 
Még jó, hogy itt can a szilvórium l 

(Megint közzene. Körtánc. Kállay-kettős. 
Lohengrin nászindulója, Szigfrid gyászindulója. 
Volkmann-szerenád. A cigánybáró toborzója. 
Tündeértánc... Mikor Mirandilona mesél, akkor 
a Szűz imája, mikor Gondalieri regél, akkor a 
Rezervista álma a zenekarban. Szabályos időkö-
zökben teljes sötétség a színpadon,hogy a fölös-
leges szereplők és kellékek eltűnjenek. Ezt 
prof. Reinhardt ugy nevezi, hogy: lerámolás.} 

A darab végén Prosperáló leszereli a 
rádiót, első osztályú szabadjegyet vált Nápolyba 
és Milanóba, a librettóit eladja Bús Fekete 
Lászlónak és a rivalda előtt kijelenti: 

Ha tán nem tetszett a darab, 
Azért Sekszpir Sekszpir marad! 

(Elsüllyed.) 
Egy ártatlan kis lány (meggyőződéssel): 

Ez a Sekszpir mindig ilyeneket ir! 
Én. Ne sirj kis lány, amig Zerkovic van a 

világon. 
(A kritikusok megállapítják, hogy • a nagy 

Lándzsarázó ezt a bús vígjátékát Stratfordban 
irta. Szóval helyi szerző volt. Már pedig a 
helyi szerzőkkel szemben elnézéssel kell 
viseltetni.Mindenkit érhet balesetlSekszpirtisl) 
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Df 

HAT KRITIKUS KERES 
EGY PIRANDELLOT. 

(Pirandello-bemutató a szegedi színházban. 
Szóval főpróba. A függöny hirtelen legördül. 
Szóval kezdődik az előadás. A nézőteret várat-
lanul kivilágítják. Egy igazgató keres egy 
közönséget. A nézőtéren azonban csupa 
kritikus ül, akik kákán csomót keresnek.) 

Az első. Mi ez, már vége van a darabnak? 
A második. Dehogy, majd csak az utolsó 

fölvonás végén fog elkezdődni! 
A harmadik. Ó ezek a modern fiatal titánok! 
A negyedik. Nem is olyan fiatal ez a Piran-

dello! Nyugalmazott leánygimnáziumi tanár és 
régen tul jár már az emberélet utjának felén! 

Az ötödik. Ki az a színész, aki azt a kel-
lékest adja? Borzasztóan utriroz! Így nem 
lehet túlozni, barátom! 

A hatodik. Az véletlenül egy kellékes, kér-
lek alássan! 

Az első. Az a tűzoltó kitűnő! A maszkja 
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elsőrendű! Olyan, mintha az életből lenne 
merítve! 

A második. Az ugyanis egy valódi tűzoltó, 
könyörgöm! i 

Főrendező, egyúttal igazgató (a nézőtéren 
szaladgál). Egy kis csöndet kérek! 

A harmadik. Menjen föl a szinpadra,f?és 
ottan beszéljen! 

Főrendező. Pardon, ez igy van az instrukció* 
ban! (Eltűnik.) 

A negyedik. A Kaszab túlságosan merev! 
Nem gondolja, kartárs ur? 

Az ötödik. Azt hiszem, ez is igy van az 
instrukcióban, hiszen ő most csak egy szerep! 

A hatodik. A direkció mereven ragaszkodik 
az ilyen szerepeihez. A Téli balladában is, 
emlékszik? 

Főrendező (a színpadon). A kritikusok . . . 
(Nem folytathatja, mert): 

A színpadon levők (kórusban). Pfuj, pfuj ! 
Főrendező. Őszintébben kérem, őszintébben ! 
A színpadon levők (kórusban). Lehetetlen! 

Lehetetlen! 
Az első. Ez is benne van a szövegben? 
A második. Majd megnézem a lekszikonban. 
A harmadik. Mit, te lekszikon utón indulsz? 
A negyedik. Bocsánat, azt akartam mondani, 

hogy az olasz eredetiben. 
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Az ötödik. Mikor lesz ennek vége? 
A hatodik. Mikor fog ez már elkezdődni? 
(A füjgöny hirtelenül felgördül, hogy várat-

lanul lc gördüljön. A háttérben a legközelebbi 
operettujdonság zongorapróbája. Az előtérben 
a frankhamisítást tárgyalják. A nézőtéren egy 
ktiiikus elájul, mire öntudatra ébred, kiderül, 
hogy egy helyi szerző.) 

Az első. Ez a Herczeg Vilmos mindig azzal 
a négy szóval jön elő. 

A második. Hót nincs igaza? Tökéletesen 
igaza van! Ilyen ragyogóan intelligens és ilyen 
pompás egyéniségű művész igazán többet 
érdemelne! 

A harmadik. Vigyázz Ádám, elárulod magad! 
Mi itt kritikusok vagyunk! Nekünk itt a bírálat 
a dolgunk, nem a hódolat! 

A negyedik. Hát a kritikusnak nincs szive ? 
Nincsenek a kritikusnak érzékei? 

Az ötödik. Jó, jó, ezt a zsidó mondja a 
Velencei kalmárban. Engem nem lehet falhoz 
állítani. 

A hatodik. Én már meguntam a várakozást. 
Az alapeszmét kerestem eddig, de nem jött. 
Elmegyek egy spriccerre. Hátha abban meg-
találom! 

Főrendező. Világosságot! Még több vilá-
gosságot ! így ! (A színpadon és a nézőtéren 
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teljes sötétség. A függöny felgördül. A büj-
/ében hat szinügyi bizottsági tag keres egy 
vészkijáratot.) 

Az első. Én már láttam ilyet. A peleskei 
nótáriusban is a nézőtérről megy a színpadra 
Szilágyi Aladár. 

A második. A postásfiu és a húgában is 
Nyáray Tóni. 

A harmadik. Hát a Vörös malom kutya ? 
A negyedik. Meg a Színházi képtelenségek! 
Az ötödik. Még szép, hogy a színpadon is 

játszanak! 
A hatodik. Nincs semmi uj a Szuffiták 

alatt! 
Főrendező. Bravó, ezt jól csináltad, Lado-

merszky Matyi! 
Ladomerszky. Ne mondjon ilyet, főrendező 

ur, mert az a szigorú kritikus ur megesz 
engem holnap! 

(Függöny hirtelenül felgördül, hogy várat-
lanul legördüljön. Szóval az előadás gördü-
lékeny.) 

Főrendező. Most kezdődik az előadás! 
(Az összes szerepek és szereplők vacsorázni 
mennek. A kritikusok is. Ők színészeket 
vacsoráznak.) 
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( m . .71. 

BUKTAVAL BICSERD A NAGYOT. 
- SZOMORÚJÁTÉK. -

Most hirdették ki a Magyar Tudományos 
Akadémián az ezidei Teleki-pályázat gyér 
eredményét. Fájó szívvel értesülünk ebből, 
hogy már a titkos drámaírók is megfogyat-
koztak szép hazánkban. (A szegedi helyi szer-
zők, ugy látszik, nem tartják magukhoz mél-
tónak, hogy Pestre pályázzanak.) Egyetlenegy 
pályamüvet talált a tekintetes biráló bizottság 
megemlítésre méltónak, amelynek A kereszt 
jelében a cime és Kurzus a jeligéje. Ugyanez 
ü pályamű a háború elején A győ-
zelem jegyében és a forradalom közepén 
A nép nevében cimmel is futott, mindig siker-
telenül. Szegény. Vannak, akik a Pongrác mes-
ter szerzőjének nevét gyanítják a tüzhalálra 
szánt jeligés levélben. Miért ne? Mi azonban 
nem csüggedünk és nem engedjük elpusztulni 
a tisztes akadémiai tragédiaipart. Nem és nem ! 
De az is bizonyos, hogy haladni kell a kor-
ral, melynek csupán úszója, nem vezére az 
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egyén. (Még csak azt se lehet rá mondani, 
hogy szabad úszója volna. Ma inkább fulla-
dozója.) 

Ma már nem lehet se első keresztények-
kel, se utolsó kurucokkal győzni, még az 
Akadémián se. Éppen ezért tragikus hős gya-
nánt korunk apostolát, sőt messiását, a nagy 
Bicsérdyt választottuk, akinek szerelmi histó-
riája egyúttal cselekvényét alkotja a drámá-
nak. A shaksperei, sőt katonai dikciót meg-
tartottuk és a bölcselő részekben Madách 
példáját se vetettük meg. íme egy remekbe 
készült részlet, az úgynevezett nagy jelenet 
az utolsóelőtti fölvonásból: 

Bicsérdy (a hivő tömeghez beszél, akik 
között nagy számmal találhatók B listások, 
napidijasok, néptanítók, titkos drámairók, kar-
dalosok, zöldségárusok, de nem találhatók 
sertésvágók és koplalós kocsisok): 

Főtápszerünk az élet lakomáján 
Növény legyen csak: borsó, lencse, bab, 
Paszuly, tök, dinnye, ananász, barack, 
Paradicsom, uborka, körte, alma, 
Cseresznye, meggy, banán, dió, füge, 
És jelszavunk először: koplalás, 
Másodszor és harmadszor: bőjtölés, 
Negyedszer és utolszor: semmi többi 
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B-lis fások, napidijasok (lemondással): 
Ó Mester, ezt mi már régóta tudjuk 
És gyakoroljuk, (bis hundert — alig I) 
Bicsérdy (csekély nyugdijára támaszkodva 

mondjej: 
lm itt vagyok: tizenhat kis szobámba 
Vonultam a hiu világ elől 
A föld legszebb pontjára, egy szigetre, 
Hová ezrével jönnek a rajongók 
S ellátnak minden földi jóval engem, 
Sonkával és kaláccsal, — mit beszélek!— 
Sáskával és mézzel, gecsületemre! 
(Könyveit részletfizetésre ajánlja — melegen.} 
Berger Noémi (elragadtatással megsúgja 

neki): 
Tölts vélem egy kúrát, nagy jérjiu 1 
Bicsérdy (hogy a profán népség ne hallja): 
Finom gyümölcs vagy, hallgass és szeress ! 
(Megnézi a nő telekkönyvi kivonatát, meg-

eszik egy datolyát, kinevezi helyettesét és el 
Noémivel.) 

Helyettes Bicsérdy: 
Le, le a vegetáriánusokkal, 
Kik mesterünknek szent tanát gúnyolva 
Megfőzik a kolompért és tököt 
S a vöröshagymát is párolva adják / 
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Bicsérdysták (fölpaprikázva): 
Le a gaz áriánusokkalI Ámen! 
Hírnök (jön és pihegve szól): 
Hívek, testvéreim, barátaim ti 
A vackorban, kökényben és eperben. 
Oly hirt hozok, melytől a főzelék 
Feltétlenül méreg lesz gyomrotokban 
És koplalás nélkül szikrázni fog 
A szemetek, ó szörnyű áru/ás, 
Bicsérdy hússal él s pedig libával! 
(A hivek megrendülve állanak. A hirnök 

előveszi a destruktív pesti újságokat és el-
olvassa a szenzációs riportokat az adakaléi 
mester viselt dolgairól, nemkülömben a sop-
roni bicsérdysta esetét, akinek halálát huszonöt 
szem datolya és egy csésze tea okozta.) 

Egy ébredő fakir (mint alvajáró): 
Destrukció, hát vakmerő kezeddel 
A jótékony titoknak fátyolát is 
Széttéped koplaló szemünk előtt? 
El Ceylonba, olcsóbb ott az élet 
S több a banán és kevesebb a lap, 
Amely mindent leleplez és megir. 
Jertek velem mind! Áldás és bicséret! 

28 



SZÖGEDI SZÍNHÁZ: 
A SZEZON SLÁGERE. 

Fájó szívvel hallom, hogy derék színészeink 
valósággal éheznek és fáznak nyári állomá-
sukon, a kies és dus Hódmezőn. Mint a szí-
nészek barátja, (a színésznőkről nem beszé-
lek) azonnal társadalmi mozgalmat indítottam 
magamban és mivel mindenki azt ad, amije 
van és aki gyorsan ad, kétszer ad, azonnal 
irtam egy helyi slágerdarabot, amellyel kihúz-
hatják szezonjuk szekerét a sárhelyi kátyúból. 
A darab egészen lokális és aktuális, copyright 
by Kukutyin, a zenéjét majd csak megszerzi 
hozzá egy szemfüles karmester. Díszletek sem 
kellenek az előadásához, egészen sekszpiri 
szinpadon is meg lehet játszani, civilben, min-
den nélkül. 

ELSŐ FÖLVONÁS. 

Egy szegedi színház igazgatói irodája. A 
falakon színészek és színésznők arcképei, a 
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falak mellett színészek és színésznők rém-
képei. Jelenkor. Elseje. Gazdasági válság. Az 
igazgató megsemmisülten rogy az ócska pam-
lagra, miközben bodor füstkarikákat és gond-
felhőket ereget. 

A kar (kórusban körülállja). Kenyeret a 
népnek 1 Kenyeret a népnek! Kenyeret a 
népnek 1 

Igazgató. Nekem sincsen egy betevő fala-
tom. Az utolsót tegnap tettem be az Olasz-
Magyar Bankba. Most megyek a városi signoria 
elébe és a podesta lábaihoz borulva kérni 
fogom a szubvenciót. Ha nem kapom meg, 
akkor kijelentem, hogy olyan kulturbotrányt 
csinálok, amilyenre még a legöregebb szin-
ügyi bizottsági tag se emlékezik. 

A kar (kórusban): 
Szubvenció, szubvenció, 
Mindennapi kenyerünk, 
Direkció, direkció, 
Ezt szerezd hát meg nekünk / 

(Mind el a Csirkefogó és a Csókos asz-
szony próbájára.) 

MÁSODIK FÖLVONÁS. 

A városháza közgyűlési terme. A karzatokon 
a Népség és Katonaság. A padsorokban kopasz 



Matuzsálemek, ősz Nesztorok és vén Doyenek, 
mint a Város atyái, nagyatyái és dédatyái. 
Balogság és magyarság Jobbfenéken. Idő: a 
tizenkettedik óra után pár nappal. 

Első szónok. A szegedi szinházi kultura 
válságban van. Ez a nagy város nem lehet el 
szinház né lkü l . . . 

Pétör bácsi. Nem adunk egy vasat se töb-
bet 1 Nem köll a komédia! Kultura, kussl 

Első szónok. Segíteni kell a színészeken, 
hiszen ők is emberek. 

Második szónok. Ebben egyet értek előttem 
szólóval, de nem értek vele egyet . . . 

Balogság és magyarság. Szavazzunk! Sza-
vazzunk, szavazzunk! (Kormányos Benő a fejét 
a földön görgeti, Fógel Ede a rendezés és 
színjátszás modern problémáiról tart szabad 
előadást vetített képekkel Szeless doktornak, 
a közgyűlés hazafias lelkesedéssel leszavazza 
a szubvenciót és végezetül kimondja, hogy 
szabad folyást enged a szegedi szinházi ter-
mészet örök törvényeinek, amelyek szerint 
minden direktor halandó és soha se volt még 
ugy, hogy valahogy ne lett volna. Ügyelő ur, 
ide reflektorfényt kérünk, amely a helyzet 
magaslatán világítja meg közéletünk jeleseit 
és elégtelenjeit.) 
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HARMADIK FÖLVONÁS. 

Ennek elején — mindent a szemnek, sem-
mit az észnek — modern revüképekben be 
lehet mutatni a szegedi szinház énekes, zenés 
és táncos agóniáját. Szerepel Salaváry művé-
szeti iparfőfelügyelő, mint vendég és napidíjas 
utazó. Hanyag eleganciával és nagyúri mo-
dorban megkérdezi a drámai apát, hogy érzi 
magát ? Köszönöm, jól — feleli a drámai apa 
és Salaváry jelenti odafönn, hogy a Sipka-
szorosban minden csöndes. Szerepel a Szin-
ügyi Bizottmány, amely tudomásul veszi a 
havi műsort, azzal a megjegyzéssel, hogy 
a Szökött katona reprize alkalmából a le-
venteoktatást sértő kitételek elhagyandók, 
nemkülömben a Hamlet szeméremsértő meg-
jegyzései is kerülendők. Szerepel az örök 
Faragó, a bolygó szegedi a háttérben, szere-
pel még egy sereg hitelező és kevés közön-
ség. Ez utóbbi végül alig játszik szerepet. 
A műsoron egyébként Zerkovicz szerepel, 
hetenkint átlag egy, operettel, egy daljátékkal 
és egy revüvel. Átlag. Átlagon alul. Minden 
kritikán alul. Végezetül kényszeregyezség. 
(Lásd Próbaházasság.) Félreverik a hirharan-
gokat. 

A kar (a városi tanács, a szinügyi bízott-

32 



ság, a szinészegyesület és a sóhivatal tag-
jaiból áll és körülveszi az igazgatót.) 

Az igazgató vízbe Jult, 
Mentsük meg őt, mentsük meg őt, 
Veszélyben a színházi kult 
Ura, uram segítsd meg őt/ 

(Csöd. Függöny legördül, kar fölfordul ) 
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HERCZEG, HÁTHA MEGJÖN A TÉL IS? 
- KAMARAJÁTÉK. -

Játsszunk színházat l A színházban mosta-
nában úgyse játszanak, állítólag november-
ben már lesznek előadások. Addig A szerző' 
dések az égben köttetnek cirnü melodrámát 
próbálják a szegény színészek. A közönség 
pedig, az édes, aranyos közönség legföljebb 
az egyetemre járhat, hiszen a numerus clau-
sust már enyhítették és igy többen gyönyör-
ködhetnek A pitypang szerepe a római köl-
tészetben cimü klasszikus előadásban. Mi 
pedig ezennel megnyitjuk a Szögedi Színház 
uj szezonját ezen a helyen. Ez a színház nem 
kap szubvenciót az államtól és fűtési segélyt a 
várostól, az igazgatója saját szakállára játszik. 

Ezúttal egy részletet mutatunk be a közel-
jövőben történő tragikomédiából, amely Ha-
lálos csönd címmel és jelleggel fog menni, 
mendegélni. Az alapeszme könnyebb megér-
tése végett csak annyit, hogy a darabban sze-
replő podeszta napiparancsban adja ki, hogy 
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színházról pedig, amely nincsen, említés se 
tétessék I Aki ez ellen vét, Széksértést követ 
el és a helyi szerző egyetlen főművének el-
olvasására ítéltetik. 

Szín: a torony alatt. Idő: titkos ülés. Sze-
mélyek: a tanács tagjai. 

A podeszta pipára gyújt, a kulturszenátor 
szivarra, a pénzügyi szenátor cigarettára, az 
ügyész pedig nótára gyújt. 

A kulturszenátor (utazásait mesélve és a 
füstbe merengve). Egyszóval, nagyon kedves 
kis város. Van gőzfürdője, polgári lányisko-
lája, csendőrlaktanyája, vigadója, parkja, szin... 

Az ügyész (elhárító mozdulattal). De Bandi-
kákn, hová gondolsz ? 

A kulturszenátor (angol hidegvérrel és 
dupla gallérral). Szóval van színtiszta fajbora 
és van svájci tehenészete. 

Mind (megkönnyebbülten föllélegzik). 
A pénzügyi szenátor (szintén a füstbe mereng-

ve és a költségvetésre gondolva). Igaz is, Szent 
Istvánkor fönn voltam Budapesten, hogy az 
idegenforgalmat emeljem és tanulmányozzam. 
Hát nálunk is kellene már csinálni valamit 
Szent István napján, hogy legalább a kör-
nyéket behozzuk a városba. Láttam én Pes-
ten ökörsütést, Duna ünnepélyt, de nekem 
legjobban tetszeti az a szin . . . 
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Az ügyész (szemrehányó és lesújtó tekin-
tettel). De kérlek, vigyázz a szavaidra I Nem 
vagyunk a vaáli erdőben I 

A pénzügyi szenátor (könnyed eleganciá-
val). Szóval, a szintetikus filozófia tetszett 
legjobban, amelyet Spencertől árusítottak 
igen jutányosán. 

A kulturszenátor (kulturfölényesen mo-
solyog). 

A podeszta. De most már térjünk a tárgyra. 
Mindenekelőtt és mindenekfölött az egye-
temre. 

A hulturszenátor. Ez a város egyetemes 
érdeke. f 

A podeszta. Azután jön a tanyai vasút. 
Azután jönnek az üres telkek. Azután jön 
egy nagy üresség. Azután jön egy másik 
nagy üresség. Azután jön egy harmadik nagy 
uresseg. És csak azután lehet szó szin . . . 

Mindnyájan (megdermednek az ijedtségtől. 
A kullurszenátor nagyot sóhajt. A pénzügyi 
szenátor nagyot ásit. Az ügyész nagyot üt 
botjával a vagyonfelügyelő beadványára). 

A podeszta (isteni nyugalommal folytatje). 
Mondom, hogy csak azután lehet szint val-
lani a városi földek uj bérlete ügyében. 

Mindnyájan (mintha egy nagy kő esett volna 
le a szivükről). Hát persze, hogy persze! 
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A podeszta. Most pedig lássuk a kultur-
ügyeket! 

A kulturszenátor. (Miután mindent elreferált.) 
Hátra volna még itt egy uj ajánlat, amely 
éppen most érkezett be hozzám és amelyben 
az ajánlattevő igen előnyös feltételek és 
nagyon kedvező kikötések mellett a legtelje-
sebb készséggel, a város közönségének érde-
keit szem előtt tartva hajlandó lenne a már 
hónapok óta húzódó válságot közmegelége-
désre és végérvényesen megoldani és el-
vállalni a szegedi . . . 

Mind (megdöbbenve néznek egymásra). 
A kulturszenátor (vigan pöfékelve referálja 

tovább) közterek és sétányok tisztaságának 
megóvását és ecélból saját találmányú szaba-
dalmazott Castitas védjegyű szemét- és hulla-
dékfelfogó kosarainak gyors és biztos fel-
állítását. (Diadalmasan néz körül. Altalános, 
élénk helyeslés.) Most pedig, miután a kultur-
ügyekkel végeztünk, gyujtsunk rá még egy 
finom s z i . . . 

Mind (ijedten). De Bandi! 
A kulturszenátor (nevetve). Nem színházra, 

ó nem, szivarra,,uraim, csakis szivarra! 
A podeszta. Én már csak inkább pipázom ! 
(Künn a hónapok óta hiába várakozó és 

éhező Népség és Katonaság döngeti az elő-
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szobaajtókat. Kenyeret, kenyeret! kiáltások 
Éles tenor, éhes bariton és szomjas basszus. 
Benn az ügyész kevélyen mereng el a vagyon 
felügyelő legújabb számláján.) 

A toronyban delet harangoznak. Kész a 
kocsi a tanyára. A Gólya a legújabb adomát 
meséli a Népségnek és a Katonaságnak, 
amely ugy veszi, mint a falat kenyeret. Egyéb 
kenyerük egyelőre ugy sincsen. De majd 
gondoskodik róluk az, aki a mezők liliomát 
felruházza, vagy az, aki a költségvetést be-
ruházza. Herczeg, hátha megjön a nyár is? 
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FILMEZÜNK. 

A híres magyar Hortobágyra bevonult a hó-
dító és bódító idegen művészet: a német 
rendező, az osztrák primadonna, a francia 
bonviván, az angol görl csinálják a slágert, 
a Cardasjürstin magyar változatát. Gyönyörű 
magyar propaganda ez: állami támogatással, 
hivatalos pártolással a jogászokat és kanászo-
kat, a paprikás gulyást és villogó gatyát, a 
gémeskutat és a melomalját, a Mikoscht és 
a Marischkát a maguk szűzi premier planjá-
ban bemutatják az ámuló és bámuló világnak. 

Ide nézz müveit nyugat: Itt van a nyereg 
alatt puhított és jupiter lámpáktól, kivilágos 
kivirradt magyar nemzeti népművészet Liane 
Haid, Hans Schwartz, Bonnet és Harold 
Pester Lloyd által képviselve I Az eszmét 
sugallta Pékár és Beszkár, a kivitelt vállalta 
az Uja és a Kufa / De ha már Debrecen 
megelőzött bennünket a kivitelben és a föl-
vételben, mi se maradjunk mögötte gondolat-
ban és mondolatban és képzeljük el, hogy az 
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idegen művészek hazai köntösben minket is 
szerencséltetnek magas és karcsú megjelené-
sűkkel és a legsötétebb Felsőközponton el-
játszák a hatalmas és diadalmas, ezer kilo-
méteres és negyven manométeres második 
magyar mozioperettet, amelynek cime Die 
Pusztabetyárin. 

Ezen a grandiózus filmen Charlotte Rózsa 
(Mia May) szerepel, a tanyai paprikakirálynő, 
aki bokorugró szoknyájával, tüzrőlpattant nyel-
vével és horribilis áraival terrorizálja a sze-
gedi piacot. A kisgazdatársadalomnak ez a 
Katalin cárnője varázsos lényével, de különö-
sen lényének varázsával (a feliratokért Alász 
Plajbász vállalja a felelősséget) elbűvöli és 
elbájolja a város nagy diktátorát, Mister 
Suesztert (Ramon Nouarró), akinek eddig még 
senki se tudott ellenállni. A mister mesteri 
ékesszólása lefegyverezte összes ellenfeleit, 
még az agyafúrt és furfangos Montanus és 
Kormanus (Zoro és Huru) is kénytelenek 
voltak beadni a derekukat neki. Charlotte 
Rózsa azonban zamatos és magyaros vendég-
látással és emberlátásával, mint a nép nem 
is olyan egészen egyszerű gyermeke annyira 
megfőzte egy nagyszabású etnográfiái és füg-
getlenségi hatvanhetes népünnepély alkalmá-
ból (harangszenteléssel, városépítéssel, levente-
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avatással, kisajátítással, zsákbanfutással, dr. 
Tóth Imre magasan szárnyaló és mélyen szántó 
beszédével, csőszfogadással és lepényevéssel) 
a daliás és delejes mister Suesztert, hogy az 
egy romantikus lendülettel (premier planban) 
megígérte neki, hogy a tanyai vasút végállo-
mását egyenesen a színház kapujába helyezi. 
Mellékesen azt is megígérte neki hogy a 
színházat házi kezelésbe veszi Magyar Pétor 
és ördög Vince dramaturgok prózai és zenei 
fölügyelete mellett és gondoskodni fog, mi-
szerint az Aigner- és Somogyi telep műkedvelői-
ből alakult elsőrendű és rangú színtársulat a 
Hegedűs-turné kiadásaiból megmaradt egy-
milliárd állami szubvencióval külföldön is be-
igazolja a szegedi külvárosi kulturfölényt. 

A filmen természetesen Szeged és vidéke 
összes nevezetességei és érdekességei sorra-
rendre elvonulnak, igy látható az eszményi 
nivó feltöltve, a hires Móra-városrész, amint 
viz alatt van és amint kinn van a vizből, a 
nyolcszögletű torony négyszögesítése, a teiek-
értékadó és egy egész kész városrész eltün-
tetése a föld színéről munkaalkalmak létesí-
tésével, a közgyűlési vihar egy pohár vízben 
és végül, de nem utoljára látható a szegedi 
városi színház mint szanatórium. 

Alkalmi tudósítónk beszélgetett az uj ma 
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gyar nemzetközi filmvállalkozás egyik sztár-
jává!, az Abádszalókon világhírű Ruth Randá-
val, aki az uj mozidrámában Csina Palkát 
személyesiti. A gyönyörű fiatal művésznő, aki 
a polgári életben báró Wasserleitung-nnV, a 
dúsgazdag petróleumkirálynak neje, szívesen 
állott rendelkezésünkre és tolmács segítségé-
vei,a következő dialógus fejlődött ki: 

Én. Hogy tetszik a mesternőnek városunk ? 
Ő. Hercig, hercig, hercigl Látja, milyen jól 

tudom már magyarán? Nicht wahr? (Közben 
megvillogtatja ékszereit és megzörgeti a wert-
heimkulcsait.) Imádok a művészet! Szeretek 
a magyar I Rajongok a Pékár I A buszfa, ó, a 
buszta, azzal a végtelen üres semmivel, a 
mindenségit, wunderschön! Nicht wahr? 

Én. Na ja 1 De azért a Balkán se kutya I 
(Gondolok magamban valami zamatos magya-
rosat, de a híres hazai vendégszeretet nem 
engedi, hogy kimondjam. Majd, ha a sztár szé-
pen visszamegy oda, ahonnan jött.) 
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A NÉPSZÍNMŰ RENESZANSZA. 

A pesti irók mór megcsinálták a népszínmű 
reneszánszát a Newyorkban és az Apolloban, 
kisgazdásifotfák a segédjuhászt, bokorugratták 
a bazsarózsát és edtateremtették az Iciget. 
Gyönyörűség volt hallani, mikor Finum Ro-
zália csípőre tett kézzel a valutadifferenciák 
miatt perlekedett élete párjával és mikor 
Göndör Samu a belterjes gazdálkodás és az 
okszerű talajmüvelés titkaiba avatja be Feledi 
Bubit. Mit a pesti irók nem egészen dicste-
lenül és autó nélkül kezdtek, hadd folytassa 
azt a vidéki költő teljes dicsőséggel és min-
den nélkül. A népszínművet tovább kell 
reneszanszolni, mert külömben kátyúba reked 
és,hat Csuda Mihály se húzza ki belőle. 

En ugy gondolom hogy a népszínműben 
a hasznost kell egyesíteni a kellemessel, a 
harangszentelést a névnappal, az aranyközép-
utat a fajvédelemmel, a kisüstöt a hordóval, 
a villogó gatyát a diszmagyarral és a filegó-
riát az allegóriával. 
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Jelen népszinmüvünk tárgyát a közel jövő 
eseményeiből merítettük, de címszereplőnk 
viszont a közel mult, mondjuk a tegnap egyik 
nevezetes hőse. Az egész alkotás még csak 
vázlatosan van meg, a szerző bevárja a vá-
lasztásokat és csak akkor dönt arról, hogy 
a darab végén a szerető szivek egymáséi 
lesznek-e, vagy pedig csődbe mennek. 

PISTA BÁCSI. 
Szögedi népszinmü-reneszanszdráma, ének-

kel, tánccal, szüreti ünneppel, faiskola-fölava-
tással, programbeszéddel, Ígéretekkel, váltók-
kal és tanyai vasúttal. Szerepel benne, hazafias 
alapon, a társadalom minden rétege, feleke-
zeti és osztálykülömbség nélkül, de zsidók 
csak italmérési engedéllyel. A szereplők 
mind népies nyelven beszélnek, egyszóval ki 
zsargonban, ki palócosan, ki tótosan, ki svá-
bosan, ki finn-ugorul, ki arabusul, sőt akad, 
aki szögedi dialektusban kezdi és ófelnéme-
tül végzi az egyetemen. 

Szin: egy tanyai csárda ivója kármentővel 
és fényűzési adóval; katolikus legényegylettel 
és ébredő szegénylegénnyel, aki éppen a 
csongrádi bálból jött lóhalálában. A fehér és a 
vörös asztaloknál választók a választottjaikkal 
enyelegnek és a földreformot emlegetik kü-
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lönféle mennyei és földi hatalmakkal kapcso-
latosan. Jobbfenéken a tanyai vasút pöfög és 
hozza a kulturát és végrehajtót, balfenéken 
a földmunkások sejtje alakul. A falakon 
Méhely Lajos és Eckhardt Tibor, a mai faji-
ság e két nagy bajnokának önarcképei és 
Magyar Bortermelők és Fogyasztók Nemzeti 
Szövetségének proklamációja. Alkonyodik a 
kurzusnak, de még látni lehet, amint Pista 
bácsi saját kérelmére a Lemondani cimü 
népdalt elénekeli 48-ik Rácz Laci kísérete 
mellett. A háttérben fináncok motoznak, elő-
térben az uj választások kiírása. 

Pista bácsi (panyókára vetett tekintéllyel 
jön, lát és nem győz csodálkozni). 

Befordultam a kormányba, 
Rágyújtottam a tárcámra, 
Azaz rágyújtottam volna, 
Ha le nem mondottam volna. 

Kisgazdák kara (minden meggyőződés 
nélkül). Hogy vót, hogy vót! 

Pista bácsi (szintén), Ölég vót az neköm 
egyször is, ö. m. a. L Piros hajnal, fehér 
álom, zöld remény, a pusztában árva Gerle 
lettem én. 

(Lampionos szerenád.) 
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Első kisgazda. Isten hozta, Pista bácsi! 
Isten hozta, István gazda I 

Pista bácsi. Magamtul gyüttem, Nagyon jól 
mögy mán az ország dóga, hogy engömet is 
nélkülözhet. (Begyűri a süvege tetejét, ugy 
várja a költségvetési vita elejét. Többen 
ellenzékbe mennek.) 

Már most ide még egy harmonikus, idil-
likus, kibékítő és kielégítő megoldás kellene. 
A legjobb befejezés megfejtőjének ezennel 
díjmentesen és a költségeket nem számítva 
fölajánlom a harmadik kerület képviselő-
jelöltségét. Önjelöltek kíméljenek! 
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>̂ EN RABINDRANATH SZÖGEDÉBE. 

idil- A Közel Jövőből jelentik nekünk: 
ene. Az ősz költőt a szegedi paprika és halászlé 
nnel világhíre végre elhozta városunkba is. Fehér 
lifva elefántoktól vont autóján, amelyből a város 
ielő- kocsiját kifogták, fehérruhás leányok és leven-

'ék sorfala között vonult be a nobeldijas 
ölapitványi poéta, akit Wolff dr. cicerói és 
receptirói latinsággal üdvözölt. Tagore vála-
szában megdöbbenve jelentette ki, hogy ő 
sajnos, nem tud franciául, mivel görögpótlóra 
járt. Az ünnepi menetben élénk feltűnést 
keltett Faragó Ödön hetvennégytagu csapata, 
akik a Taijun festői jelmezében mint ébredő 
japánok ballagtak. 

Az előkelő idegen tiszteletére rendkívüli 
díszközgyűlés volt a torony alatt. A díszköz-
gyűlés egyetlen tárgya a színházi szabad-
jegyek megszorítása volt. Rabindranathnak 
különösen megtetszett egy lelkes városatya, 
aki dallamos halandzsa nyelven emlegette a 
destrukciót. 



— Ez a legnagyobb Buddha városunkban, 
— mondotta neki szakállas kartársa a kar-
zaton, miközben a közgyűlés föloszlásnak 
indult. 

— Ez az öregek gyülekezete — jegyezte 
meg szelíden mosolyogva az agg próféta és 
lelki szemei előtt a válaszfások réme lebegett. 

Este a színházban a hindu költőre való 
tekintettel A bajodért, a közkedvelt kalmand-
ranath dalmüvét elevenítették föl, amelyben 
különösen a kis Beke Alice tapintott az ősz 
dalnok elevenére. Színház után 38. Rácz 
Lacit hallgatta meg a Mester. Rabindranath 
Tagore, mint fajrokonát köszöntötte a jeles 
cigányprímást és meghívta kalkuttai főisko-
lájának zeneelméleti tanszékére. Majd jó-
ízűen megvacsorázott az érdemes vendég. A 
menü keleti szokás szerint a következőkből 
állott: halpaprikás, mi gondja van rája, töltött 
káposzta oldalassal, túrós csusza tepertős po-
gácsával, piros és fehér borok, zárórameg-
hosszabbítással. Az öreg urnák éjfél után 
olyan jó kedve támadt, hogy valódi indiai 
charlestont járt Lévay Ferenccel. A fényesen 
sikerült estének egyetlen incidense a világ-
hírű bölcs titkárának igazoltatása volt fele-
lőtlen elemek által, de a titkár Dobaindranath 
Kagore ébredő hindu fővezér és Modi pro-
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fesszor névjegyeivel pompásan kivágla magát. 
Reggel a fajvédelem helyi orgánuma vezér-

cikkben foglalkozott a dologgal és annak a 
gyanújának adott kifejezést, hogy ez a Rabi 
Ndra Nath lag Oreság azonos lenne azzal 
a bizonyos olaszliszkai hitsorsossal és általá-
ban és különösen. 

Ennek dacára az ősz poéta a körülmények-
hez képest elég jól érezte magát, délben egy 
kis napkúrára befeküdt a most épülő gyermek-
klinikára, ahol Szép Ernő hatása alatt három 
verset irt a hulló falevelek halhatatlanságéról, 
majd megtekintette a víztornyot, amely sze-
rinte a lahorei pagodára emlékeztet. Délután 
a Dugonics-Társaság vendége gyanánt ben-
gáli tűzzel olvasta föl legújabb népdalait. A 
legnagyobb sikert azzal a költeményével 
aratta, amelynek visszatérő soraiban a hadi-
kölcsönök valorizációját és a nyugdíjügyek 
rendezését követelte. Ezután minden feltűnés 
nélkül visszavonult lakosztályaiba, hogy zavar-
talanul élhessen élete egyetlen és kiirthatat-
lan nagy szenvedélyének : az autogramirásnak. 
Lapunk zártakor még mindig él. s^q?^ 
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SZTERENYI SZOGEDEBE. am 
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A népies nemzeti irányt és a konszolidá- ^ 
ciót óhajtja szolgálni ez a rövid, de velős én 
kisgazda jelenet. Műkedvelő politikusoknak toll 
igen alkalmas, közéleti kabarénak nélkülöz- j 
hetetlen. (A 

Szin: kortesalsótanya Idő: választás előtt. nal 
Szereplők: Szterényi báró, kegyelmes urak, szt 

kormányfőtanácsos urak, főkortesek, népek. 
Ez utóbbiak most még mélyen tisztelt vá- rát 
lasztó polgárok, két hét muíva pedig hallja . 
kend parasztok. Evés, ivás, programbeszéd 
A párt egységes. Az eredmény kétséges. bá 

Szterényi (a helyzet magaslatán áll. Disz- ka 
magyarban és nagy zavarban van. Nem tudja eg 
biztosan, hogy embörök e vagy ömbörek ? au 
Előtte a Tájszótár és A magyar nép élce 
szép hegedüszóban. Alatta Peták, Halbűr, di< 
Kjsguci, Savanya, Lukláb, Csamangó és 
Ördög, az uj hét vezér, néhány néppel. Mö- be 
götte változatos közéleti mult és a listavezető.) ka 
Dicsértessék Bethlen István ! Pálinkás jó rög- lu< 
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gelt és minden jót ömberek! (Általános élénk 
derültség. A listavezető egén a dics elborul.) 
Nem kiméivé választási költséget és fáradsá* 
got, elgyüítem ide, hogy szinről szinre lát-
hasson engem szeretett népem, imádolt fajom, 
amelynek képét szivemen fogom viselni. 

Pétör bácsi. Mi lössz a kisvasuttal? 
Szterényi. (Két kulacsával babrál) Tudom 

én nagyon jól, hogy hol szőrit a csizma, tisz-
tölt polgártársaim ! 

Pétör bácsi. Mög hogy mitül döglik a légy! 
(A csendőrök tapintatos atrocitást alkalmaz-
nak a közbeszólóval szemben és mozgási 
szabadságában kissé meggátolják.) 

Szterényi. Én büszkén vallom, hogy jó ba-
rátságban voltam Kossuthtal. 

Pétör bácsi. Kossuth apánkkal? 
Szterényi. Nem éppen Kossuth apánkkal, 

bár azt is megtehettem volna, hanem a fiunk-
kal. Ez a barátság életem legszebb kardja és 
egy munkában talpalt élet után most olyan 
auspiciumokkal indulok e küzdelembe 

Pétör bácsi. Most mög mán az Auspitzzel 
dicsekszik 

Szterényi. Én nem szeretek ígérni, de azt 
be szoktam váltani. Mert, tisztelt választó 
kamara ki korán kel, maga esik bele és sok 
lud tovább ér, éhes disznó aranyat lel, több 
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nap, mint kerület és az egységes párt az or-
szág támasza,, talpköve. (Egyhangú helyeslés.) 

Főkortes Éljen Sztörény vezér onokája! 
Peták. Mint a fölső és alsó kisgazda tár-

sadalom egyik oszlopa, bátorkodom előter-
jeszteni a mi kívánságainkat. Mi tulajdonkép-
pen nem kívánunk semmit se, de különösen 
semmi rosszat nem kivánunk. Mi egyebet se 
kívánunk, mint gazdasági oskolát, egy kis 
tanyai kultúrpalotát, postahivatalt, azonfölül 
kápolnát ámpolnával, röndös utakat, a vad-
vizek lecsapolását, a Fehértó kiszárítását, az 
adó leszállítását . . . 

Istenes Szélpál Illés. Testnek föltámadását 
és az örök életöt. Ámen. 

Szterényi. Megígérem. 
Pétör bácsi. írásba ad ja ! Szó szellő, Ígé-

ret levegő. Az írás beszél. 
Szterényi. De akkor kentek ís adják írásba, 

hogy megválasztanak. 
(Á pusztázó osztogatja a pártvacsorára szóló 

meghívókat. Berger gróf, Szterényi báró, a 
kormányfőtanácsosok kara tanyaháztüznézőbe 
mennek. 

Pétör bácsi (pipára és nótára gyújt): 

Hajlik ide, hajlik oda, 
Majd elválik még, hogy hova / 
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HÁZI KEZELÉS. 

(A közel jövő énektelen és tánctalan revüje 
számtalan változással. Irta Fodor László fenő 
nyomán egészen szabadon Bús Fekete Faragó. 
Vidéki színpadokkal szemben biztató kilátás.) 

Első jelenség. 
(A torony alatt. A Szinészeti Művészeti 

Hivatal ügyeletes szobája A szinészeti csend-
biztos, aki plen puvoárral ül íróasztalánál, 
éppen a szinészeti húspénztáros heti rap-
portját vizsgálja felül. Az udvar mélyén egy 
ügyelő vezetése alatt a kardalosok fát vág-
nak. Művezető nagy aktatáskával és mély 
hódolattal jön.) 

Művezető. Legalázatosabb szolgája, csend-
biztos uram! 

Csendbiztos. Mi a fészkes fenét hoz már 
megint a nyakamra ? Torkig vagyok ezzel a 
sok komédiával! 

Művezető. Könyörgöm alássan, csak a heti 
műsort. 
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Csendbiztos. Gyerünk, kérem, gyerünk, 
mert nekem még moziba is kell mennem. 

Művezető. Hétfőn Hamlet dán királyfi, mér-
sékelten leszállítva, könyörgöm alássan. Egy 
kis klasszikust is kell adni a népnek. 

Csendbiztos. Ebben valami bűzlik — 
Dániában. Nemde? 

Művezető. Mindenféle bűzt kihagyunk be-
lőle. Jelszónk: húzd, ki tudja meddig húz-
hatod. Ha méltóztatik parancsolni: olajjal 
szagtalanítva könyörgöm alássan! 

Csendbiztos. Mehet I Gyerünk egy táblás 
Házzal beljebb ! 

Művezető. Kedden Cifra nyomorúság, uj 
díszletekkel. 

Csendbiztos. Horafio, ez nem gazdálkodás! 
Mi a fészkes fenének kell a cifra nyomoru-
sághoz uj díszlet ? Gyerünk csak tovább ! 

Művezető. Szerdán Játék a kastélyban. 
Csendbiztos. Akkor az uj díszleteket tessék 

a kastélyban felhasználni! Tovább Tovább ! 
Művezető. Csütörtökön Bánk bán, dísz-

előadás. 
Csendbiztos. Mehet, de tessék jól vigyázni 

a békétlenekre ! Nehogy megint fizetésjavitást 
kérjenek ! Csendet és rendet kérek ! 

Művezető. Pénteken Farsangi lakodalom. 
Csendbiztos. Ugyan kérem, hova gondol, 
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pénteken, amikor szigorú bojt van, lako-
dalmat ! 

Művezető. Hát mit adjunk, könyörgöm 
alássan ? 

Csendbiztos. Adják a notre-damei torony-
őrt, abból legalább szolgálati hűséget tanul-
nak az alantasaink, vagy adják a szegény 
ifjú történetét, vagy a lovosdi árvát, ezekért 
legalább nem kell jogdijat fizetni. 

Művezető. Kívánsága parancs, csendbiztos 
uram. Szombaton Az aranyember . . . 

Csendbiztos. Azt nem ajánlom. Abban csem-
pészet fordul elő, jövedéki kihágás, házasság-
szédelgés és többszörös gyilkossági kísérlet. 
Tündérlak Magyarhonban jobb lesz Ripacsos 
Pista dolmánya szintén jó. Lumpácius vaga-
bundus megint jó. Minden jó, ha jó a vége 
különösen jó. 

Művezető. Ahogy méltóztatik. Vasárnap 
délután A bor és este Annuska. 

Csendbiztos. Inkább délután Annuska és 
este a bor. Ez a helyes sorrend, terringette. 
Most pedig kegyelemben elbocsátom. Mehet I 

(Művezető jobbfenéken az iktatóba el. A 
kardalosok egy ügyelő veztésével szenet lapá-
tolnak.) 
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Második jelentkezés. 
Művésznő. (Szolgálati jeggyel és tempe-

ramentummal jön.) Kezeit csókolom magassá-
gos uram! 

Csendbiztos. Ezer szerencséd, szép húgom, 
hogy magasságos uramnak szólítottál, mert 
éppen most akartalak B. listára tenni, útikölt-
séggel és sötét kilátással a jövőre. 

Művésznő. Mivel érdemeltem én ezt, magas-
ságos jó uram ? 

Csendbiztos. Mert tegnap este erős indisz-
pozicióval küzdöttél. A mai fajvédő kritika 
nagyon zordonan nyilatkozik északi oldalról 
és keleti bájaidról. Most az egyszer még 
megbocsátok, de többé elő ne forduljon! 

Művésznő, (némán meghajol és távozik. 
A kardalosok egy ügyelő vezetése alatt havat 
söpörnek.) 

Harmadik jelentés. 
Helyi szerző, (egy szekér kézirattal jön.) 

Alázatos tisztelettel hozom az uj darabot. 
Csendbiztos. Mi a címe? 
Helyi szerző. Vaszilii. 
Csendbiztos. Orosz tárgyú ? 
Helyi szerző. Orosz. 
Csendbiztos. Cár, vagy szovjet ? 
Helyi szerző. Kalaposinas. 





TE CSAK PIPÁLJ, FARAGÓ! 

(Házi kezelésben, sok levonással. Vidéki 
városokkal szemben intő példa. Színészek is 
szerephez jutnak benne. De a vezetőszerepek 
a torony alatt vannak.) 

Wauer (szini pályafölvigyázó). Kérem a 
napj jelentést! 

Ügyeletes (haptákba vágja magát). Pálya-
fölvigyázó urnák jelentem alássan: tizen-
három ember és huszonnyolc szinész. 

Wauer. Szóval ? 
Ügyeletes. Szóval és írásban: tegnap este 

tizenhárom néző volt a nézőtéren és huszon-
nyolc szinész volt a színpadon. A tizen-
háromból kettő és fél fizető 

Wauer. Hogyhogy fél? 
Ügyeletes. Félárat fizetett. Hatan voltak a 

köztisztasági telepről, hároman az árvaszéktől, 
egyen a sziniigyi bizottságból. 

Wauer. Egyéb baj nem történt ? 
, Ügyeletes. Az utolsó fölvonást elhagyták. 
Érdeklődés hiányában. Mert már csak egy 



lélek maradt a nézőtéren, az is aludt. Egy 
ébredő, aki tüntetni akart. 

Wauer. Köszönöm. Kérem az előirány-
zatot. 

Színházi irodatiszt. Parancsára. A heti 
menü a következő: csuszpájznak jó lesz az 
Aranyhattyu, disznóságnak az Osztrigás Mici. 
Kompótnak tálaljuk a Tévedések vigjálékát. 

Wauer. Helyes. Most pedig intézzük el a 
közel jövő problémáit. Hamarosan önkéntes 
tűzoltó bálát rendezünk a színházban, utána 
tenyészállatkiállitást, azután disznótoros vacso-
rát, azután pedig városi közgyűlést tartunk, 
amelynek minden egyes száma a színházzal 
foglalkozik. 

Irodatiszt. Nem lesz ez cirkusz? 
Wauer (mély meggyőződéssel). Nem, ez 

kabaré lesz, ö. m. a. f. Hogy el ne feledjem, 
a házi szerzőt meg kell bizni, hogy vegye 
házi kezelésbe a Sztrogoff Mihály cimü régen 
bevált és kipróbált darabot. Alakítsa át a 
helyi viszonyoknak megfelelően és nyújtsa 
be a városi mérnökséghez Sztrogoff Mihály 
utazása Szegedtől Domaszékig cim alatt. 
Szeged az úgyis a magyar Moszkva és a 
díszletek úgyis megvannak még a Nikolájtól. 

Diszletmester. A szélmalom, amelyik nem 
forog. 

V 
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Wauer. A szélmalom, amelyik visszafelé 
forog. Igaz, mi lesz a mai próbafiiléssel ? 

Irodatiszt (elhiilve). Miféle próbafűtéssel, 
esedezem ? 

Wauer. Hát a legközelebbi éjjeli újdonság 
próbájával, amelyen kipróbálják, hogy meg 
lehet-e ezzel főzni a közönséget? 

Alrendező. Meglesz, ahogy elrendelni mél-
tóztatott. 

Wauer. A segédjegyző ur lesz szíves egy 
javaslatot kidolgozni a segédszinésznők kor-
pótlékának megállapítása ügyében. Nem-
külömben egy másik javaslatot, hogy ezután 
a színház minden egyes tagja díjmentesen 
használhatja a szabad királyi városi színmű-
vész cimet és jelleget. 

Egy szab. kir. színész. És mi lesz a sza-
badjegyekkel ? Hat neveletlen árvám szeretne 
egy kis hatósági csuszpájzt fogyasztani es-
ténkint és önök a törvény holt betűihez 
ragaszkodva, ridegen, mereven és kereken 
elutasítanak a kérésemmel a városi mu-
zeumba I Bezzeg a házi barátok és házi 
kritikusok kapnak. 

Wauer. Nagyon sajnálom, egyelőre nem 
adhatok. Majd ha az üzem jól megy, akkor 
talán. Majd, ha roskadásig zsuffolt házak 
lesznek, akkor igen. Majd ha fagy a nyáron, 
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esetleg. Majd ha a nivót fölemeljük és a 
helyárakat leszállítjuk, ki tudja ? Majd ha 
a tanyai vasutat egyetemesitik és az egyete-
met városiasitják. Kérem a kommünikét! 

Fődramaturg (hozza, a hivatalosan meg-
állapított színházi és művészeti tájszótárral). 

Wauer (elolvassa és ellen jegyzi). Jól van, 
csak egy kissé több optimizmust kérek. És 
máskor tessék jól vigyázni arra, hogy Schil-
ler neve ne, kerüljön Somogyi Szilveszter 
neve mellé. És az operettet elég lesz ezen-
túl egy tével irni. Közigazgatás egyszerűsítése 
végett. 

Szab. kir. főszinész. Gazdálkodás, dr. Ho-
ratio, gazdálkodás I Városi gazdálkodás. 

(Egy B. listára helyezett kedélyes apa a 
Falu rossza kerekes kútjába ugrik) 

Faragó (egy jó szerepre gyújt.) Nincs a 
teremtésben pörvesztes, csak Andor Zsiga. 
Instállom, nekem mit oszlott ki a tekintetes 
tanács ? 

Wauer. Te csak pipálj, Faragó ! 
Faragó (még egy jó szerepre gyújt). 
Kardalosok kardala (a most készülő házi 

operett fináléja gyanánt): 

Tekints ide, tekints oda, 
Egy sincs köztük ostoba, 
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A CSODÁLATOS MANDARIN. 

Ez egy fantasztikus színjáték, amely alapjá-
ban véve nem is olyan fantasztikus, mint ami-
lyen fantasztikusnak látszik. Történik a közel 
jelenben, eszményi nivón, a torony és a suba 
alatt. Szereplői ismert közszereplők a köz-
gyűlésen. A tanács tagjai tanácstalanul nézik 
az üres padsorokat és a roskadásig megtelt 
karzatokat. A tisztviselők szavazó-állásban vár-
nak az adott jelre. Maradt itthon kettő-három 
városatya is, akik kilencven és száz év között 
ingadoznak. Még jó békebeli termés vala-
mennyi. 

Az elnöki székben ül az Automata. Szeged 
szabad királyi városának autonómiája ugyanis 
veszélyben forog, részint a magas kormány, 
részint a külső kormányzók részéről. Ezt a 
veszélyt elhárítani van hivatva (hogy közigaz-
gatásilag és hatóságilag fejezzük ki magunkat) 
az Automata. Ez az Automata egy csodálatos 
szerkezet, a modern városrendezési tehnika 
páratlan remeke, amely nem csupán megszó-



falásig, de azon tul' is ugy hasonlif a minden-
kori polgármesterre, mint, mondjuk, egyik 
színigazgató a másik színigazgatóra, vagy, 
mint az egységes párt pótképviselője a másik 
párt pótképviselőjére. Már most ez az Auto-
mata elnököl és a közgyűlés a legteljesebb 
mértékben engedelmeskedik e legfelsőbb aka-
ratnak. 

Az Automata, úgyis mint szabad királyi 
autokrata, először fölolvassa polgármester havi 
jelentését. Az Automata, miután a jelentést egy-
hangúlag tudomásul vette, bizalmat szavaz ön-
magának. Szőnyegre kerül természetesen a 
városi színház kérdése is. (Ez az a szőnyeg, 
amelyet átlag minden hónapban egyszer ki-
porolnak nálunk.) Az egyik városdédatya, aki 
még a nagy árviz bölcsőit ringatta, hozzá akar 
szólni a kérdéshez. Fölemelkedik a helyzet 
magaslatára, ajkát szózatos panaszra nyitja, 
de ebben a pillanatban az Automata elhárító 
mozdulatot tesz, homloka kigyullad és villám-
lás és mennydörgés között a következő kinyi-
latkoztatást teszi: 

— Ne fáradjon jó ember, úgyis tudom, 
hogy mit akar mondani! Majd én mindjárt 
minden villamos ivlámpánál világosabban és 
minden városi autójáratnál gyorsabban meg-
cáfolom, amit maga hosszasan és unalmasan 
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fejtegetett volna, ha magának szava volna 
itten. A színház, az én vagyok, mint ahogy 
a város én vagyok! Idegen ellenérveid ne 
legyenek előttem, faragott művezetőt ne csi-
nálj magadnak. Tessék csak nyugodtan rám 
bizni az egészet, ha a vágóhidat elintéztem, 
majd elintézem én ezt a művészetet is. Nem 
olyan nagy kunszt, mint ahogy némely szak-
értők gondolják. Több dolgok vannak, földön 
és egen, közüzemben és hatósági kezelésben, 
mintsem bölcsészeti fakultásotok álmodni ké-
pes. Ezzel az ügyet a magam és a város ré-
széről elintézettnek tekintem, kérem az urakat, 
akik egyhangúlag mellettem állanak, ne ülje-
nek föl mindenféle külső befolyásoknak ! 

Hirtelen megnyomja a gombot, mire az 
egész közgyűlés föláll és szerenádot rendez 
az Automatának. Egy száztizenkilencéves ag-
gastyán ülve marad, de ő már 1914 tavaszán 
elaludt és azóta mesterséges törvényhatósági 
levegővel táplálják. 

A színház ügyét igy házilag elkezelve, az 
egyetem dolgát is baliagi dűlőre viszik. A 
költségvetést persze automatikusan megsza-
vazzák. Ezalatt a közgyűlés tbc. tagjai lassan-
kint részint jobb hazába költöznek, részint 
jobblétre szenderülnek, részint örökre el-
némulnak. Végre is csak egyetlen egy tag 



marad az utolsó pad szélén, aki állandóan vi-
harosan helyesel és folyton ezt hangoztatja : 

— Nem engedjük a polgármesterünket I 
Gondos vizsgálat után kiderül, hogy ez az 

utolsó tag is automata, az Egységes Városi 
Párt gyárában készült, házi használatra, hasz-
nálat után muzeumba helyezendő hatvanhét 
évi jótállás mellett! 

(Ezenközben pedig a mindenkori polgár-
mester Shakespeare tragédiáit olvassa és 
Hamlet dán királyfi viszonya a szegedi egye-
temhez cimü tanulmányán dolgozik, amely 
korszakot alkot és amelyben kimutatja, hogy 
a numerus clausust már a legsötétebb közép-
korban is alkalmazták Dániában, hiszen még 
Hamlet és Horatio is külföldi egyetemen vol-
tak kénytelenek hallgatózni, viszont a temetői 
jelenetben bizonyos célzásokat tesznek az 
Adám családfájára és esetére. Finita la 
commedia). 
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A CSŐVEZETŐ ÉS A MŰVEZETŐ. 

(Páros életkép házi kezelésben, műkedvelő 
színigazgatók számára. Copyright by Fodor 
és Bauer) 

A titkos tanácsülésen a belügyi tárca 
keretében a színház jövőjéről tárgyalnak. 
Két tanácsos tanakodik. 

Első. À színház jó üzlet. Jó üzlet a szín-
ház. Színház a jó üzlet. (Háromszor lekopogja.) 

Második. Csak rendesen kell vezetni. Csak 
ügyesen kell irányítani. Csak okosan kell 
intézni. (Háromszor is rágyújt a pipájára.) 

Első. A fő a művezető. Jó művezető nél-
kül nem megy a szinház, A közönség se 
megy. 

Második. De jó darab is kell, Már pedig 
mostanában nem irnak jó darabokat. Még a 
Ladányiban is csalódtunk. Már a Zerkovic se 
a régi. Molière se ir már ugy, mint valami-
kor. Hiába, mások ma a gazdasági viszonyok. 

Első (egy aszkéta és esztéta fanatizmusá-
val.) Mégis csak a művezető a legfontosabb. 
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A művezető személyén fordul meg a dolog* 
A művezető olyan, mint a csővezető. 

Második. (Kérdőjellé meredve néz maga 
elé.) 

Első. Már pedig ez igy van, kérlek. A 
csővezető irányítja a vizet, a művezető irá-
nyítja az izét . . . a művészeti részt. Mert a 
színháznak nem csupán üzleti része van. Leg-
alább a kritikusok azt mondják. 

Második. És mit gondolsz, ki lenne a legal-
kalmasabb erre az izére . . . erre az irányí-
tásra ? 

Első, Hát ez nem olyan könnyű kérdés. 
Mindenesetre megfelelő ember legyen a meg-
felelő helyen! 

Második. Szóval olyannak kell lennie, mint 
egy csővezetőnek. 

Első. De olyannak is, aki viztoronymagasan 
emelkedik ki a többiek közül. (A falakról 
részint bánatosan, részint kárörömmel néznek 
le Almássy Endre, Palágyi Lajos és Andor 
Zsiga arcképei. Aki ezután jön, az már csak 
csővezető lesz. Akarom mondani művezető). 



A NAGY BESZÉD. 

Hónapok óta hirdeti a városi színház, hogy 
előadja Shakespeare Julius Caesar-ját, egye-
lőre az ifjúság számára. De ugy látszik, késő 
öregség lesz a szegény ifjúságból, amire ez 
a klasszikus ige testté válik. Mi ugy tudjuk, 
hogy nem csupán Mussolini iránt való köte-
les tapintatból halogatják ezt a tragédiát, 
amelyben nem jó vége lesz egy diktátornak 
és nemcsak azért nem veszik elő, mert julius 
Caesar szerepére ném találnak elég kopasz 
művezetőt. Ellenkezőleg, ugy értesültünk, hogy 
az örökbecsű müvet házi kezelésbe vették és 
saját belső titkos dramaturgiai tanácsosukkal 
aktuális revüvé alakíttatják ót és mint tavaszi 
újdonságot mutatják be a közgyűlésen. 

Alkalmunk volt betekintést nyerni a szabad 
királyi átdolgozásba, amelynek értelmében 
Császár Gyula (julius Caesar) a dráma egyik 
póttagja, hiába lépi át a csatornázási program 
Rubiconjót és hiába hódítja meg a britanniá-
sokat, elvérzik egy kövezési gondolaton, de 
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utóda Pefricus Antonius nagy beszédeket mond 
a külvárosi nép előtt és az ígéret földjére 
vezeti a körúton tul táborozó és sátorozó pan-
nóniás és symphóniás légiókat. Itt közöljük a 
színházi intendáns kegyes engedelmével az 
áprilisi fölvonás nagy jelenetét, amelyet Venne-
rius görögpótló költő irt át ujszegedi modorban. 

Pe t r i cus Antonius (ezüst serleggel az 
emelvényre lép. Egységesek és ébredők 
fasiszta módon üdvözlik.) 

Rómaiak, körútiak, barátim, 
Fölvirradt áprilisnak elseje 
S a külvárosban még sötét az éj. 
Alig dereng egy lámpa és remény 
S talán csak néhány kormány főtanácsos 
Akad, ki boldog és elégedett, 
De lesz még egyszer ünnep a körúton 
Kivül, belül, mert él még jó atyánk, 
Dicső podesztánk, uj diktátorunk, 
Ki gondol ránk, sőt a beláthatatlan 
Időn belül igéri, hogy a külső 
Városrészek egyszer rendezve lesznek ! 
Ezért mély tisztelettel a tekintély 
S állás iránt, azt indítványozom most, 
Hogy ezt a bölcs, fontolva haladó 
Nagy vezetőnket küldöttség keresse 
Fel és hódoljon néki... 
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Egy hang a n é p b ő l : 
Mire jó ez ? 
Pe t r i cus Antonius : 
Elég a szó, itt nem politizálunk. 
És most mindenki menjen csöndesen 
Oda, ahonnan jött, körútiak, 
Rómaiak, bezárom az ülést 
És megnyitom az iveket. 
Egy hang a n é p b ő l : 
Gyerünk. 
Találkozunk Filippinél az uj 
Köztörvény hatósági bizottsági 
Tagok választásánál Vederemo! 
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I . . . . 

HÁZI KEZELÉS SAJÁT SZAKÁLLAMRA. 

S Z É P ILONKA H E R V A D Á S A . 
TRAGÉDIA DALBAN ELBESZÉLVE. 

A művezető ült hosszú, méla lesben és a 
közönség felajzott érdeklődésére várt egy jó 
darabot. De jó darab se be, se ki. 

— Megvagy ! — szólt hosszas keresés után 
gyönyörrel, a Vértes vadonában, vagyis a 
színház könyvtárában fölfedezve Szabados és 
Szávay régen porladozó remekét. Hervadása 
liliomhullás volt. 

— Addig éljen, mig egy-két házat vonz! 
— kiáltott fel lelkesüllen és kitűzte. A darab 
ment, a közönség nem ment. 

Szép Ilonka hervadt, mert azóta, hogy 
megszületett, az idő haladt és fölvonultak 
hadvészülte képpel Bus Fekete, Farkas és 
Harmath Imrék, Zerkovic és Eisemann... 

Hiába bolond a bolond, hiába hull a hó, 
hiába minden evolúció, hiába minden attrak-
ció, hiába, hiába, hiába ! Szép Ilonka elher-
vadt bújába. (Mint fenn ) 



A művezető jött és állt a puszta, üres 
házban Ők nem nyugosznak és egy uj dara-
bot próbálnak, mert az üzemben nem lehet 
fennakadás soha! 

Jók voltak még: Vörösmarty Mihály versei. 
Jók még Ady Endre versei is. Jók lesznek 
még a Kassák versei is. 



A HÚSVÉTI CIKK. 
(SAJTÓBEMUTATÓ.) 

Mióta Deák Ferenc híres húsvéti cikkét 
megirta, azóta valóságos köz szükégleti cikk 
lett a magyar lapokban a húsvéti cikk. A 
lelkiismeretes szerkesztő már Szilveszter éj-
szakáján is arról álmodozik, hogy kivel iratja 
és hogy miről szóljon ? Ezt a publicisztikai 
műfajt rendesen és állandóan a különböző 
közéleti tényezők és tekintélyek kultiválják, 
kormányfőtanácsostól fölfelé. Szép, hosszú, 
hófehér szakálla van ennek a műfajnak, szép, 
hosszú mondatok hullámzanak benne, Ieg-
többnyire szép, hosszú gondolatok nélkül. 
A húsvéti cikknél nem is ez a fontos, hanem 
a szerző magas állása vagy rangja, esetleg 
magas életkora. A húsvéti cikknek (természe-
tesen a Deák Ferencé kivétel!) olyannak 
kell lennie, mint a falusi boltban vásárolt 
otkolonnak: színtelennek, szagtalannak és 
ízetlennek, de kell, hogy legyen benne egy 
adag optimizmus, egy adag arany középszer 
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és egy adag lendületesség. Kell, hogy maga-
san szárnyaljon, de ne nagyon és kell, hogy 
mélyen szántson, de ne túlságosan. És okvet-
lenül kell benne valami altatónak lenni, 
amelytől a húsvéti sonka és tojás után az 
olvasót édes szender lepi meg és legalább 
álmában érzi, hogy lesz még egyszer ünnep 
a világon! 

E sorok irója elhatározta, hogy az idén 
házi kezelésbe veszi a legnagyobb és leg-
jobb neveket és húsvéti cikket irat velük, 
így egy egész szekérre valót szállíthat ezúttal 
ebből a nélkülözhetetlen műfajból, sőt a kül-
demények egyrészét elteszi pünkösdre és 
karácsonyra is. (A bennük foglalt jókívánsá-
gok és reménységek még mindig aktuálisak 
lesznek.) íme, beérkezésük sorrendjében a 
legérdekesebb és legérdemesebb húsvéti házi 
dolgozatok a világ minden tájáról: 

Tisztelt Uram! 
Egymillió dollárért megígérem Önnek, hogy 

kedvező idő esetén talán irni fogok. Ha meg-
tisztelő ajánlatomra nem reflektál, akkor kérek 
ezért a rövid, de jelentős müvemért azonnal 
huszonötezer dollárt. Nem azért, mintha egy-
általában szükségem lenne a pénzre, amely-

76 



nek értékét nem ismerem, de mert becsüle-
tes üzletember vagyok. 

George Bemard Shaw. 
Hallom, hogy egynémely kritikusok a szü-

letési bizonyítványom és egyéb származási 
okmányom iránt érdeklődtek Szegeden. Meg-
nyugtathatom őket, én ifjúkoromban ferenc-
rendi voltam. Igen bizony, molnérferencrendi. 

Jarnai Ernő 
Örömmel értesültem drámámnak, A diktá-

for-nak szegedi fogadtatásáról. A két előadás 
tiszta jövedelmét ezennel ünnepélyesen föl-
ajánlom a szegedi kritikusok nyugdijegyesü-
letének. 

Jules Romains. 
Ti csak még meg, de mi már csak igy ugy ! 

Csing Cseng Csüng, 
az északi diktátor. 

A magyar kultuszminiszter római utja a 
legjobb szándékkal volt kikövezve. Miután 
a kövezési program kész, a magam részéről 
a Corvinák után szívesen átengednék néhány 
vidéki egyetemet a magyaroknak. Mert ugy 
tudom, hogy ezeknek meglehetősen szűkében 
vannak. 

Fedele. 



A nemes városnak magyaros vendégszere-
tetét hálásan köszöni és szolgálati éveinek 
legszebb emlékei közé sorozza: 

Almássy, Pa lágyi, Andor 
és Faragó. 

A jövő hónap végén már nem lesz szá-
momra hónap vége. Szegény magyar Írótár-
saim, akik nem örökölnek, milyen szomorú 
sorsuk lesz nekik. Ők tovább is kénytelenek 
örökbecsű müveket alkotni, hogy megéljenek. 

Egy Baumgarten örökös. 

Te csak pipálj, Tersánszky! 
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A HÁROM GRÁCIA. 
EPILÓGUS, NÉHÁNY VÁLTOZATBAN. 

Szin az ország legelső müintézetének bejá-
rata. Ki itt belépsz, hagyj föl minden remény* 
nyel, hogy még egyszer vidéki színigazgató 
leszel és csődbe jutsz! A kiskapu előtt a 
történelmi padon üldögél a szegedi színház 
három volt direktora. Az egyik fokosa nyelére 
támaszkodva, a másik kiveti hasát a szép 
verőfényre, a harmadik rágyújtott a pipára. Á 
neveiket kegyeletből elhallgatjuk. Eleget irtak 
róluk az újságok, különösen a törvényszéki 
rovatban. 

Az első (népiesen, a nemzeti Színpadi 
kisgazdák modorában). Hát biz az nagy hálát-
lanság volt, amit azok velem cselekedtek ! 
Hat ökörrel sem húznak vissza engem többé 
abba a városba igazgatónak ! Föláldoztam 
a szép fiatalságomat és mi lett a vége? Most 
itt ülök és várok egy szerepre, hogy végre 
megmutassam, mi lakik bennem I Ilyen kor-
ban már nem szívesen játszik az ember! 
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A második (az olasz biborosok fölényes 
előkelőségével). No, ami azt illeti, játszani 
mindig szerettél, kedves kartárs, csak nyerni 
nem igen szoktál ! Engem meg folyton játszat-
nak és végül is kiderült, hogy aki rossz volt 
vidéki szinházi pandúrnak, az egészen jó nem-
zeti színház szegénylegénynek. 

A harmadik (a direktori marsallbotot a 
zsebében hordozva). Ami a szegénységet 
illeti . . . Az a kis ezerholdas birtok és az a 
kis átruházási jövedelem, igazán nem lehet 
panaszod a sorsharagra I 

Az első. Hát valamiből csak élni is kell 
egy levitézlett direktornak. A művészetből csak 
nem élhetünk ? Hiszen, amikor színházat igaz-
gattunk, akkor se a művészetből éltünk! 
Nekem már csupán az a csekélyke tőkém 
maradt meg, amit az állandóan növekedő 
deficitből félretettem öreg napjaimra. Nem 
mondom, a könyvtáramat is eladtam három-
szor és persze a ruhatáramat is négyszer, a 
díszleteimet is ötször, de az az igazgató 
vesse rám az első követ, aki tantiémet fize-
tett a klasszikusoknak! 

A harmadik. Magam két szerény sarokházat 
birtam csak megtakarítani. Ebből kell eltarta 
nom tizenkéttagu családomat, amelyet hatta-
gura kellett redukálnom. Nem is beszélek 
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arról, hogy huszonnégytagu hitelezőimet is el 
kellett tartanom — ígéretekkel I 

Az első (sóhajt). Mi vagyunk a három 
grácia, ha jól emlékezem a mitológiára. 

(Ebben a percben egy negyedik csatlakozik 
hozzájuk.) 

A negyedik (a francia márkik hanyag ele-
ganciájával). Pardon, uraim ha nem csalódom 
sorstársak vagyunk. Auch io sono direttore. 
Azaz, hogy voltam király Beóciában. 

A három grácia (szolidaritásán). Bocsánat, 
kolléga ur, de már besetzt I Minden hely el 
van foglalva ! Talán a Kamara színháznál tes-
sék megpróbálni! 

81 



TÓTÁGAS. 

Szabályos szatirikus bohózat nótákkal és 
interpellációkkal. Kisgazdákkal szemben me-
rénylet, irodalommal szemben kísérlet. Ren-
dezték a színházban, a parlamentben és a 
közéleti cirkuszban. Copyright by dr. Tóth 
Ágost 

DÍSZELŐADÁS. 

Tele ház. Emelkedett hangulat. Ezt a han-
gulatot a tanyai kirándulás emelte, ahol a 
kisgazda társadalom nem kímélte a baromfit 
és a homok levéből is tudományos alapos-
sággal merítettek. Nagy siker. Szerzőt szám-
talanszor kihívják, mig csak rá nem teszik a 
vasat. Már mint a vasajtót. Az urak egymásra 
néznek, de egyelőre nincs semmi különösebb 
mondani valójuk. Annál több van a szerző-
nek Több, mint kellene. Egy kisgazda nézője 
is van a darabnak, de őt az első fölvonás 
közepén elnyomja a buzgóság. Csak akkor 
ébred föl, amikor a bakter bezengi az éjfelet, 
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Dal: 
Ki tanyája ez a darab, 
Mint a Bodri, egyre harap, 
Vagy alusznak, vagy nem hallják, 
Holnap möginterpellálják / 

(Előadás után a banketten találkozunk.) 

ELSŐ FÖLZUDULÁS. 

Másnapra virradóra kitör a vihar az ország 
házában. A kisgazdák vezére az egész tábor 
villámlása és menydörgése melleit támadja 
a szerzőt, az egyetemet, a színházat, a fő-
ispánt, a polgármestert, a rektort, a direktort, 
a faktort és a doktort, a Herczeget és a 
Kozmát, mindenkit, akinek csak valami köze 
volt ehhez a szentivánéji álomhoz. Klebels-
berg, mint a nyárfa áll a földmives elemek 
viharában, mint a rezgő nyárfa a Berkes 
bandájának sirvavigadó nótájában. A kultúr-
fölény mosolya eltűnik, a tótágas árnyéka 
rávetődik az egész közéletre. íme egy részlet 
a nagy főrgetegből, amely a kupola alatt 
kopogott, mint a juniusi jégverés: 

Pocok Bálint (a padot verdesi, magából 
kikelve): A mi véres verejtékünkkel tartjuk 
el az ilyen embereket! Mi itt éjjel, nappal, 
félen, nyáron támogatjuk a magas kormányt, 
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huzzuk a keserves napidíjakat, állandóan 
élénken helyeselünk a miniszternek, levonjuk 
a konzekvenciákat, beadjuk a derekunkat, 
szögre akasztjuk a íöntartott elveinket és 
akkor jön egy kaszakapakerülö tollforgató, 
aki nyilvánosan kifiguráz bennünket! 

Andris gazda. Hallatlan! Nem fogjuk 
tűrni! El kell csapni azonnal! 

Pocok Bálint (kontrázik). A minisztert kell 
elcsapni! A főispánnak a fejét kell venni! 
A polgármestert Kukutyinba áthelyezni! 

Andris gazda. Az egyetemet eltörülni a 
föld színéről! Faiskolákat szaporítani! Kivi-
teli engedélyeket! 

Kunapé (fölébredve időszakos álmából). 
Mi van azzal a Mészöllyel? Kisüstön kellene 
megfőzni az ilyen Mészölyöket! 

Egy hang (balfenéken). Törkölyt az öregnek! 
Mándli Samu. Az a Mészöly Gedeon ez 

előtt bizonyosan Iczig Dávid volt! Hogy meri 
az ilyen megsérteni a fajtánkat! 

Májer gazda. Most hallom, hogy valami 
kalendáriumot is irt. Talán még a csíziót is 
ő csinálta! 

Pocok Bálint. A teheneket is valószínűleg 
ő rontotta meg! 



Dal: 
Tótágasra állott a párt, 
Szorítsd Kúnó azt a tanárt, 
Mig a tanárt szorongatod. 
A tárcádat megtarthatod I 

ELSŐ MEGNYUGTATÁS. 
Még nyílnak a padban vádakra az ajkak, 

még áll a Tótágas a T. Ház előtt, de a 
kultura minisztere már olvassa a drága kis 
levélkét, amelyet a tanár ur megirt és amely-
ben egyenkint és külön-külön bocsánatot kér 
mindenkitől, akit darabjával megbántott, a 
nagyérdemű közönségtől és a mélyen tisztelt 
kritikusoktól, a színháztól és az irodalomtól, 
minisztertől és a rektortól, a főispántól és a 
főrendezőtől, a karoktól és a rendektől és 
legelsősorban a dicsőségesen uralkodó kis-
gazdatársadalom minden rétegélői, a falu 
bírójától a falu bolondjáig, ha talán akarat-
lanul és ártatlanul megsértett volna valakit 
szatirikus hohózatával. Maradok Szegeden 
alázatos szolgája. 

Pocok Bálint. Ez már döfi! Irgalmazzunk 
és kegyelmezzünk meg veszendő életének! 

Mándli Samu. Én nem irgalmazok! En 
nem kegyelmezek! 
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Májer gazda. Egyelőre várakozó állás-
pontra helyezkedünk. Mindenesetre bevárjuk 
a fejleményeket. Népgyűlésen tiltakozunk az 
ilyen törekvések ellen. 

Kunapé. Ugy van I Fenének kell az ilyen 
kultura 1 (Többször rosszalólag a szójára 
ütöget.) 

Dal: 
Szeretnék szántani, 
Hat ökröt hajtani, 
A kormány kerekét 
Kezemben tartani. 

NAGYTAKARÍTÁS. 

Mindenki marad a helyén. Az összes kana-
pékat kidobják. Mindennek a szerző az 
értelmi szerzője, aki „férfiasan és magyaro-
san vállalja a felelősséget és visszaszívja a 
darabot". Kiderül, hogy a szatirikus bohózatot 
senki se olvasta, se az egyetemen, se a 
városházán, se a színháznál. Mindenki azt 
hitte, hogy az egy hazafias irredenta propa-
gandadarab, a szerző is azt hitte. A Tuljehér 
Újság munkatársának bosszúja az egész, aki 
közben Maró Gergely darabont kalendário-
mát is a Tótágas írójának számlójára rótta. 
A főrendiházban is megvédelmezték az egye-



temi szerzőt, aki jó magyar ember, az ősei 
kisgazdák voltak, ő maga mindig fehér volt, 
különösen akkor fehéredett el, amikor ez az 
istennyila a siker derült egéből lecsapott rá. 
Most egy nagy tanulmányon dolgozik, a 
saját kárán okulva, a magyar szatirikus bo-
hózat fejlődésén Mészölytől Gedeonig és 
vissza. 

Dal: 
Róka tövén költ a ruca, 
Kákán csomót lel a drusza, 
De ahol a humor terem, 
Azt a Házat jól ismerem. 

EPILÓG. 

Hir szerint a közel jövőben a Fedák 
Corporation átiratja Mészöly darabját Ame-
rikára és a Magyar Filmalap Mayer János 
átdolgozásában filmre viszi a Tótágast. A 
szöveget Sokorópátkai Szabó István és Palacsi 
Dénes irják. Külfölddel szemben propaganda. 
Kiviteli engedély ügyében Pékár Gyula dönt. 

87 



NYARALÁSI GONDOK. 

Zártkörű jelenet a torony alatt. A tanács 
titkos ülést tart. Természetesen a színházról 
van szó, amelyet most házilag kezelnek. És 
amelyről csak keztyüs kézzel szabad nyilat-
kozni. Akasztott ember házában nem jó Wim-
merről beszélni. 

A főigazgató (suba alatt). Én nem nagyon 
töröm magamat ezért a Vásárhelyért. Viszont 
Vásárhely se nagyon töri magát a szegedi 
társulatért. 

A kultúrmérnök. Vásárhely nagyon közel 
van, ez a baj. A vásárhelyiek akármikor be-
jöhetnek Szegedre és megnézhetik az elő-
adásokat, Már amelyiket meg lehet nézni. Én, 
bevallom, az árviz óta nem voltam színház-
ban. Akkor nagyon magas volt a nivó. 

A csőuezető. A színház nivója? 
A kultúrmérnök. A viz nivója, 
A főigazgató. Szóval Vásárhely nem kell. 

Mi se kellünk Vásárhelynek. 
A számviuő. Talán Makóra lehetne menni? 
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ot t meg nem ismernek annyira bennünket. 
A főigazgatóv Az legalább messze van 

Jeruzsálemtől. És ott legalább terem babér 
a számunkra. 

A kultúrmérnök. Ha babér nem is, de 
hagyma bizonyosan terem. 

A csőuezető. Gyula se lenne rossz. Gyu-
lát is meg lehetne próbálni. 

A kultúrmérnök. Már Kisfaludy is azt mon-
dotta : Gyulám, Gyulám, életem reménye! 

A főigazgató. És Gyulán kevés a kisgazda. 
A csőuezető. Ez pedig nagyon fontos szem-

pont. Hallom, hogy Erkel Ferenc is ott szü-
letett. Szóval operettváros. Nekünk való város. 

A főigazgató. Most már csak azt kellene 
tudni, hogy ezek az állomások mit szólnak 
hozzánk ? 

A számoioő. Átiratot kell intézni Makóra 
és Gyulára. Ha minden rendben megy, a 
hivatalos uton, akkor szeptemberre meg-
tudjuk, hogy a nyári szezonra hová lehetett 
volna mennie a társulatnak. 

A főigazgató. Természetesen a program 
az időjáráshoz igazodik. A Mészöly féle kalen-
dánom szerint nyáron nagyon meleg van, 
tehát lehetőség szerint könnyű magyar dara-
bokat kell beadni a népnek. A Limonádé 
ezredes például igen üditő. 
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A kultúrmérnök. Csak a helyi szerzőkre 
kell nagyon, de nagyon vigyázni 1 Szeren-
csére arrafelé nincsenek egyetemi tanárok I 
De azért az óvatosság nem árt. A tűzoltó-
főparancsnok darabját csak hatósági enge-
déllyel lehessen bemutatni, mütanrendőri 
bejárás után. 

A főigazgató. Nekem volna egy igen termé-
keny ötletem! Ezzel, azt hiszem, kinn vagyunk a 
vízből! Miért ne maradhatna ez a társulat 
a nyárra Szegeden ? Mi akadálya van ennek? 

A csőoezető. Remek I Igazán semmi aka-
dálya sincsen 1 Strandfolyamokat is rendez-
hetünk a színházban. Leventék kisgazdáktól 
lefelé a felét fizelik. 

A kultúrmérnök. A gőzfürdőt szépen be-
csukjuk és ezt az üzemet a nyáron a színház 
veszi át. 

A főigazgató. Helyes! Miután igy a kul-
iurát elintéztük, áttérhetünk a komoly dol-
gokra. (A többi már a nyilvánosság bezárá-
sával történik.) 



PÁRISBA KÉNE MENNI. 

Parisban fölharsant a megváltó ige: Világ 
színházai egyesüljetek I A nemzetközi kong-
resszusra fölvonulnak a németek (akik lega-
lább ilyen módon diadalmasan bevonulnak 
Párisba), fölvonulnak a nagy- és kisóntánt-
beliek, fölvonulnak a négerek és kínaiak, a 
futuristák és dadaisták, az oberammergauiak 
és salzburgiak, sőt a tizenkettedik óra utolsó 
negyedében a magyarok is elszánták magu-
kat, hogy Simonyi óbester nyomón szabadon 
berobognak a világot jelentő szajnaparti 
deszkákra. A budapesti Vígszínházát érte a 
szerencse, hogy az Odeon színpadán, ahol 
Molnár Ferenc Hattyúja haldokolt, megmu-
tassa, mi a magyar becsület! A Noszty fiu 
esetét viszik a francia rivaldók elé Tóth Ma-
rival és az Ocskay brigadéros árulását mutat-
ják meg a gloire nemzetének. 

Csak természetes, hogy erre a hirre a 
szegedi Házi Színház hivatalos körei is 
megmozdultak és ha mór nem lehet Vásór-
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helyre menni, miért ne kéne Párisba ? A 
Nemzeti Színház úgyis lemaradt erről a 
világversenyről, mert Hevesi Sándor ismeret-
len helyen piheni ki a szezon fáradalmait, 
illő tehát, hogy a legújabb magyar színház-
típus, a legeredetibb hazai színházi speciali-
tás, a szegedi szabad királyi Házi Kezelés 
áldásai az egész müveit emberiség köztuda-
tába menjenek át. 

Az összes csővezetők és kulturgazdák ak-
cióba léptek tehát és rendkívüli magángyü-
lésen tanácskoztak a turné sorsa felől. Cső-
vezetőktől kiszivárgott hirek szerint a nagy 
internacionális színházi vigaszversenyen dísz-
előadás keretében a szegedi színházi szezon 
országos viszonylatban is abszolút nagysikerű 
és hatású eredeti alkotását, a Tótágast akar-
ják bemutatni, természetesen egészen az 
európai helyzethez alkalmazva. E célból ve-
gyes bizottságot alakítottak, amely alsó- és 
felsőtanyai kisgazdákból, alsó és felső iskolai 
tanárokból, alsó és felső kártyajátékosokból 
verődölt össze és amelynek diszelnökei Ma-
yer és Klebelsberg miniszterek. A magyar 
népszinmüirodalom e páratlan kihatású remek-
müvét az összes szegedi helyi szerzők egy-
séges igyekezettel próbálgatják talpra állítani 
Dobaytól Tarjánig és Wennertől Müllerig. 
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Csak egy irtózatos nehézség merült föl, 
amelyet eddig még nem sikerült sehogysem 
kiküszöbölni. Ez a darab címében van, amely-
hez a szerző következetesen ragaszkodik. 
Más egyébhez már nem is ragaszkodik, mint 
ahogy hires levelében megírta. Már pedig a 
tótágast nem lehet a világ semmiféle náció-
jának az idiómájára se lefordítani. A tótágas 
magyar különlegesség, akár a Csáky szal-
mája, az Orbán süvege, a Bodóné borára, a 
Bernát istennyilája, a Pista mustja, vagy a 
Csicsóné három lánya. A tótágast nem lehet 
lefordítani, csak fölfordítani lehetne. Illetőleg 
visszafordítani. Ha a Tótágassal nem tudnak 
zöld ágra vergődni, akkor nem marad hátra 
más, kénytelenek lesznek Nyakolajat ekszpor-
tálni Párisba. 
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OK JÖNNEK. 

Teljesen megbizhatatlan forrásból jelenti 
alkalmatlan tudósítónk, hogy Chamberlin és 
Levine, Budapest megkerülése ufán Szegedre 
érkeznek. Látni akarják az eszményi niuó 
városát, ahonnan a kurzus jelszavai fölrepül-
tek. A torony alatt lázasan készülődnek a két 
világhírű vendég méltó fogadtatására. Miután 
megállapodtak abban, hogy ez a Chamberlin 
nem azonos azzal a Chamberlainnal, aki a 
tizenkilencedik század alapvető antiszemita 
könyvét irta, titkos ülésen nyilt szavazással 
elhatározták, hogy az előkelő amerikai ide-
geneket felekezeti és faji különbség nélkül 
mint az egységes párt vendégeit fogadják. 

Az állomáson az egyesült állami dalárdák 
a Mért oly borús ? és a Magasan repül a 
daru eléneklésével üdvözlik őket. Wolf Ferenc 
doktor magasan szárnyaló beszéde után a 
repülő orvosok beviszik a városba a két 
jeles utazót. A szegedi egyetem természete-
sen diszdoktoraivá avatja Chamberlint és 
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Levinét és ez esetben hajlandónak mutat-
kozik arra, hogy eltekintsen a numerusz-
klauzusz szigorától. Az ünnepélyes avatáson 
Mészöly Gedeon a szálló igékről fog érte-
kezni, különös tekintettel a tótágasra. Este 
ezer teritékes bankett lesz az alsóközponti 
repülőtéren. Ez alkalommal több ezer szár-
nyas kerül teritékre és a hangulat igen emel-
kedett lesz. Utána a Házi Színházban dísz-
előadásul a Repülj fecském megy, azaz hogy 
már csak ballag. 

Beavatatlan források szerint az egyik ven-
déget, Levinét a város átengedi az izraelita 
hitközségnek. 
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KÖLTŐI VERSENY. 

Pesti mintára nálunk is lesz nagy szent-
istvánnapi ünnepi játék Újszegeden. Az ökör-
sütésen, lepényevésen, zsákbanfutáson és 
világposfán kivül költői verseny is lesz, ame-
lyen tizenkét költő és Mészöly Gedeon vesz 
részt, A verseny tárgya: Újszeged szépségei-
nek és jóságainak magasztalása illő tisztelet-
díj fejében és ez idegenforgalom emelése 
érdekében. A költői verseny zsűrije a szegedi 
költői iparpártolók széles köréből fog ki-
kerülni. Módunkban van a versenyző müve-
ket a szögedi színház nagyérdemű közönsé-
gének előre bemutatni. A legjobb vers ju-
talma Újszeged monográfiája a szerb meg-
szállás alatt. A legrosszabb vers jutalma 
költőjének öntudata és Kiss Menyhért összes 
munkái. íme a pályázó költemények betű-
rendben: 

Babits Mihály verse: 
Bolyongtam busán búgva 
Mint helyettes tanár 
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A dalok ligetében, 
Mig harsogott a nyár. 

Ma már nem én bolyongok, 
Bolyongjon a bolond, 
Baumgarten borul rám 
S már sima a porond. 

Farka» Imre dala: 
Átmegyek a Tiszahidon 
S ott vagyok a magyar Lidón. 
Megkeresem, megtalálom 
Az én uri társaságom. 

A 

Juhász Gyula Szonetjét helyszűke miatt a 
héttői számban közöljük. 

Karinthy Frigyes verse: 
Főfasor száz, 
Most főn a láz, 
Bár helyes a rím, a sor, 
De tudd meg olvasó, 
Főfasor száz, 
Ezt nem találsz, 
Mivel legfeljebb félszáz szám van 

Egyáltalában. 
Különösen nyárban. 
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Kassák Lajos verse: 
Most egész értelmesen fogok irni. 
De nem erőltetem meg magamat 
Népünnepély. Belépti dij. 
Nincs szabad bemenet a kertbe. 
Proletároknak kívül tágasabb. 
Az universum valamivel nagyobb méretű. 
Szervezzétek meg az organizációt 1 
A Dokumentum egyenként kapható! 

Kosztolányi Dezső verse: 
Dadám, az édes, barna, pisze, áldott, 
Sokszor kivitt az ujszegedi parkba 
S mig rímeket firkáltam én a porba 
Egy közös törzsőrmesterrel cicázott. 
Kicsiny szivemben ekkor csöndben ébredt 
Valami sejtés, hogy mily mély az élet, 
Kitágultak a távol horizontok 
És éreztem, hogy a dadám ma boldogi 

Kozma Andor versét a legközelebbi Nyílt-
térben hozzuk. 

Somlyó Zoltán versét a forgalmi adó-
ellenőr zárlata alá helyeztette. 

Szép Ernő kis versikéje: 
Újszegeden vígan, mint a 
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Szó, repül a forgóhinta, 
Táltosom te vagy, faló, 
Kék ló, tiszta ló I 

Tóth Árpád verse: 
Újszeged, 
Csöndes est, 
Az Estet megveszem. 
Nyersen 
Egy őszi barackot eszem 
S elolvasom a versem 
Szerelmesen. 

Vargha Gyula versét a költői iparkamara 
átküldötte a statisztikai hivatalba. 

Zsolt Béla verse rádión hallható. 
A költők kötelesek arcképes igazolvány-

nyal megjelenni. Fekete ing nem kötelező. 

• • • ' 
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ELŐZETES HÁZI JELENTÉS 
A JÖVŐ KEZELÉSRŐL 

Méltóságos Polgármester Un 
Nagyságos Tanács! 
Tekintetes Szinügyi Bizottság / 
Nagyérdemű Közönség1 
Kedves Kritikus / 

Uj korszak kezdődik a szegedi városi szín-
ház történetében, amelyet joggal aranykornak 
nevezhetünk. A színház vezető művezető ve-
zére nagyrészben már befejezte az uj társulat 
megszervezését. Egy két elsőrendű tag szer-
ződtetése hiányzik csupán, igy például nincs 
dramaturg, főrendező, tragikus és tragika, 
hősnő és naiva, jellem és komikus, csekély-
ség. A szerződtetéseket a tiszti főorvos és a 
tüzoltófőparancsnok véglegesiti, akiket alul-
írottak előzetesen és kíméletesen tájékoztat-
tak az egyes szerepkörök kitöltéséről. Kivá-
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fosztottunk néhány színészt és színésznőt 
Budapestről, a Fővárosi Kávéház állandóan 
feltűnő törzstagjai sorából, bejártuk az egész 
országot és mindenütt nyomort, válságot, 
deficitet és konzorciumot találtunk. Kiegészí-
tettük a társulat keretét a fiatal szinészgene-
ráció néhány reményteljes tagjával, akik a 
Reményt fogják eljátszani a szezon folyamán. 
A színtársulatot olyan módon igyekeztünk 
összeállítani, hogy az lehetőleg alkalmas le-
gyen színdarabok előadására. 

Az uj igazgatóság kultiválni fogja a dráma 
minden műfaját, ahogy azt Hevesi Sándor 
dramaturgiája a mellényzsebben előírja, ki-
véve talán az operát, mert az költséges és 
fáradságos. Időnkint bemutatóelőadásokat is 
fogunk rendezni, sőt régi újdonságokat is fel-
elevenítünk. 

Különös gondunk lesz arra, hogy a szegedi 
színház kísérleti színház is legyen, vagyis 
olyan fővárosi és helyi szerzőkkel is meg-
próbálkozzék, akiknek bemutatására a buda-
pesti direktorok nem mernének vállalkozni. 

Reméljük és elvárjuk, hogy a szegedi 
közönség hatóságilag támogatni fog bennün-
ket. Az érdeknélküli tetszés, vagyis a művészi 
szépek híveinek figyelmét előre felhívjuk arra 
a hat görlicére, akiket a magasabb nivó 
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DALIÁS IDŐK. 

Negyvenfokos lázzal készülnek városunkban 
az országos dalosversenyre. Ég a nagy ter-
vektől a rendezők agya, kedv, remények, Lil-
lák, tarka képzelek és karakán ideák röpköd-
nek a levegőben. Működnek az agyak, de 
baj van az ágyakkal. Az ágyakkal, amelyek 
nincsenek. Már pedig hatezer dalos a meg-
felelő számú kis családdal bizony aludni is 
akar Szegeden, ha már elfáradt a dalolásban 
és^ mindabban, ami nálunk a dalolással ős-

I idők óta velejár. (És ami miatt néha a dalos 
bereked.) Az asztalok csak megvolnának, a 
jó fehér, piros és tarka asztalok, de az ágyak, 
az ágyak 1 Éppen ezért külön nagy ágybizott-
ság alakult, amely a kiváló Schöberl szelle-
mében mindent elkövet, hogy az éjjeli és 
nappali dalosból legalább hajnali alvót csinál-
jon. A Danitó Pista szobrának talapzatánál 
egy diszágyat helyeznek el, amely közönséges 
alkalmakkor gyepágy gyanánt szolgál. Vásár-
helyi Pál ladikjában is van két férőhely dalo-
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sok részére. A viztoronyt is ki akarják bérelni, 
erkélyhasználattal és a toronyalatti sóhajok 
hídját, amelyen szintén elfér néhány dalos 
zarándok és még hídpénzt se kell neki fizetni. 

A figyelmes és udvarias kávésok testületi-
leg ajánlották föl a kávéházaik előtt elterülő 
kioszkokat és kikötőket erre az emberbaráti 
célra. Akinek e tekintetben egészséges és 
díjmentes ötlete van, az a város becsülete 
érdekében forduljon bizalommal Juróczy Mi-
hályhoz, vagy az OFB kirendeltségéhez. (Eset-
leg az egyetemi építkezések vezetőségéhez.) 

Nagy gondot okoz a bevonuló dalosok 
méltó fogadtatása is Abban nincsen semmi 
ellenkezés, hogy az állomáson mindenekelőtt 
a világhirü * szegedi norvég himnuszt fogják 
eljátszani nekik. (Tempó Banda Marcia). 

A szerenádok ügyét is egy külön e célra 
delegált szakbizottság intézi. Ennek vannak 
fáklyás és lampiOnos albizottságai. Sajnos, 
sok a szép leány Szegeden és kevés az a 
hatezer dalos. És nemcsak a szép leányokat 
tisztelik meg éjjeli és hajnali énekkel, hanem 
mindazokat az érdemes és értékes férfiakat, 
akik a magyar dal kultusza terén már eddig 
is hervadhatatlan babérokat szereztek. így 
szerenádot kap a derék Scherman Kálmán, 
akinek ablakai alatt a fóti dal egy szegedi 
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változatát adják e!5. (Fölfelé megy borban az 
ár, jól teszi.) Vénig Gyula hajnali álmát a 
Magasan repül a daru, szépen szól hangjai-
val édesítik meg. Az egyetemi rektor lakása 
elolt hamisítatlan dunántuli Mészöly-nótákat 
énekelnek. Ocskay Kornélnak is eldalolják: 
Még azt mondják nincs Szegeden hőstenor... 

Ezek csak kiragadott részletek, mint a jó 
öreg Aszalay mondaná, pikánt vázlatok a nagy 
sürgés-forgásból, amely a szegedi idegenfor-
galmat megelőzi. És látni kell König Pétert, 
amint megy, fut, rohan, próbáról-próbára, ká-
véházból vendéglőbe és vissza, a dal, a dal, 
a dal diadala érdekében, mig végül már Klug 
Péternek kezdi érezni magát. Lesz még ün-
nep a világon, még pedig augusztus derekán 
Szegeden. Addig is : fiaim, csak énekeljetek t 
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DALOSOK 
ÜNNEPÉRE VEZÉRLŐ KALAUZ, 

VAOY 
A SZEGEDI IDEGENFORGALMI 

A MELLÉNYZSEBBEN. 
(Célszerű szegény tanácsadó a gazdag vá-

rosban.) 
I. Szeged története dióhéjban. 

Szegeden századokon keresztül nem tör-
tént semmi. Szeged a történelmet, igen oko-
san, rábizta más városokra. Néha megengedte, 
hogy itt is legyenek események, de 6 maga 
nem vett tevékeny részt bennük. Szeged a 
földmiveléssel és közigazgatással volt el-
foglalva. A szabadságharc után Bonyhádi és 
Rózsa Sándor uralkodtak Szegeden. Bonyhádi 
a szegényeket zaklatta, Rózsa Sándor a gaz-
dagokat. A legnevezetesebb akkor esett meg 
Szegeddel, mikor a Tisza elöntötte. Ennek 
köszönheti a Tisza Lajos-körutat és a Tisza 
Lajos szobrot. A Tisza szállót is ennek köszön-
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heli. Szegeden egyszer forradalom is volt, 
ennek ellenkezőiéről Kelemen Béla könyve 
győz meg bennünket 

2. Szeged népe. 
Szeged őslakossága benszülöltekből állott, 

de ezek kivesztek. Helyüket tisztviselők fog-
lalták el (Lásd : Tatárjárás, török világ, Bach 
korszak, mamelukok, A, B, C lista, szorosan, 
nem szorosan.) 

3. Szeged közélete. 
Néha ilyen élet is van Szegeden, különösen 

nyáron, amikor a különböző pártok és fele-
kezetek különböző regattákba tömörülnek. 
Általában a lakosság vagy egységespárti, vagy 
külvárosi, de a külvárosiak is lassankint be-
olvadnak az egységesbe. (Lásd: vacsorák 
a Klebelsberg tiszteletére, marhapaprikás és 
túrós csusza. Jegyek már csak korlátolt szám-
ban és megbízható jellemek részére föntartva.) 

4. Szegedi középületek. 
Elsősorban a hatalmas, modern Zenepalota, 

Zipser és Kőnig tervezte, amelynek egyelőre 
nem tudnak megfelelő teret és időt találni. 
A diszes Királyi Tábla, jelenleg Ferenc József 
Tudományegyetem. A karcsú , Leányiskola, 
jelenleg Királyi Tábla. A szép Állami Főgim-
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názium, jelenleg Természeiiani Intézet, Dugó» 
nics András szülőháza, jelenleg lebontva. 
Más költők szülőháza, hasonló esettel. Schulek 
Frigyes dómja, Foerk által végrehajtva. 

5. Szegedi szobrok. 
Ezek közül legérdemesebb néhány élő köz-

életi nagyságé, amelyek garantált életnagy-
ságban és diszmagyarban láthatók. Hozzájuk 
nyúlni tilos l 

6. Szegedi irók, művészek, 
A szegedi irók üres óráikban hirlapirással 

és öngyilkossági tervekkel foglalkoznak. Ezek 
a tervek néha lapalapitásban vagy könyv-
kiadásban merülnek ki. A szegedi képirók 
és képfaragók nomád életet élnek Páris és 
Tápé között, leginkább növényevők, de egy-
mást is kénytelenek néha megenni. Zálog-
házba járnak és szegényjogos temetésben 
részesülnek. (L. A festő halála.) A muzsiku-
sok többnyire szegény tlótások. A színészeket 
legújabban házilag kezelik. 

7. Szegedi specialitások. 
Ezek közé tartozik a paprika és a papucs, 

valamint a halászlé és a helyi szerző. Ez 
utóbbi sülve-főlve a színház körül található. 
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UTÓSZÓ, 

VAGY AHOGY TETSZIK. 

Miért nem előszó? Mert az előszót nem szokás 
elolvasni. Minél előkelőbb név irja, annál kevésbé. 
Az előszó rendesen arra szolgál, hogy a könyv 
szerzőjével szemben bizalmatlanságot keltsen az 
olvasóban. Az utószó viszont alkalmat ad a szer-
zőnek, hogy a közönségtől bocsánatot kérjen. 

* 
Ez a SZÖGEDI SZÍNHÁZ úttörő kísérlet, amely 

a hiányzó szegedi kabarét akarta pótolni. A pesti 
kabaré egészen más, mint a párisi, ez a szegedi is 
ennek a mi városunknak aszfaltjából igyekezett 
kinőni. 

Szabad-e sir ni a Kárpátok alatt? — kérdezte Ady 
Endre, én pedig azt kézdeztem, hogy szabad-e 
nevetni a torony alatt? 

* 

A szegedi szatíra nem volt, hanem lesz és talán 
némi érdeme a SZÖGEDI SZINHÁZ-nak, hogy ezt 
a miifajt elkezdette. Egy darab kortörténet van 
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ezekben a kis darabokban és ha cserepekből 
olvassák ki Babilon és Ninive históriáját, ki tudja, 
ezeknek a tarka szellemi cserepeknek is hasznát 
veszi még a jövendő Reiznere és Czimere? 

* 

Mészöly után különösen nehéz dolog szatírát 
irni városunkban, de azért még mindig könnyebb, 
mint komolyan megmondani az igazat. Én leg-
alább soha nem kaptam sajtópört senkitől ezekért 
a szögedi színházi dolgokért, amit más műfaji cik-
keimről nem mondhatok. Minden szatírának annyi 
a fajsúlya, amennyi az általa kiszorított ostobasá-
gok és félszegségek térfogata. Remélem, hogy eb-
ben a tekintetben is elértem valamit. 

Nem kell lenézni a kritikának ezt a lenge és 
játszi formáját. Nagy ősei vannak: Aristophanes, 
Juvenalis, Aretino, Moliére. És a Iliivel gk 
Matyi Szegeden. 

A Szögedi Színház valóban eszményi nívója 
szabad színpad. Nincsen házi kezelésben, nem 
ellenőrzi a szinügyi bizottság, nem ismer tekin-i 
télgeket és csak egy helyi szerzője van, Gyalu, 
akit Shakespeareből mindenki ismer és szeret. Ez 
a színház a város haladása érdekében dolgozik, 
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tollal és tőrrel, iróniával és vitriollal. De az egész 
csak játék, tessék barátságos arcot vágni 
hozzá. 

• 
Ez a színház leginkább a színházzal foglalkozik, 

de a közéleti cirkusz akrobatái és bohócai is 
szerepelnek benne. Az elmúlt évek aktualitásai, 
apró és nagy komédiái adták a témát. Ha egyik-
másik darabocska vesztett aktualitásából, annyi 
baj lengyen, a szegedi közélet csak nyer vele. 
A szatíra elérte célját, a szatíra mehet! 

* 

Ezennel ünnepélyesen bocsánatot kérek minden-
kitől, kormány főtanácsostól a helyi szerzőig, ha 
valakit megbántottam. És a béke és barátság 
jeléül ime itt adom sajátkezű parolámat: 










