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Bevezetés 

Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltár-
ban 1719-1886 és 1886-1919 című köteteinket követi e kiadvány 
1920-tól 1945-ig, a Szegedi Városi Színház Szegedi Nemzeti 
Színházzá alakulásáig. Néhány dokumentum a nemzeti színházzá 
alakulásra vonatkozóan későbbi időpontban keletkezett, így az 
időhatárt kibővítettük 1950-ig. 

Az 1950-ig terjedő időhatárt indokolja az is, hogy Szeged 
Város Tanácsa, majd Szeged Város Polgármesteri Hivatala és Sze-
ged Város Törvényhatósági Bizottsága 1950-ig működött. Ezek i-
ratai képezik e kiadvány forrásanyagát. 

1950-ben a tanácsok megalakulásával a színház a Szeged Vá-
rosi Tanáccsal való kapcsolatában új státusba került. Szeged Vá-
rosi Tanács végrehajtóbizottsági és tanácsi jegyzőkönyvei, s 
Szeged Városi Tanács Művelődésügyi Osztálya anyagának feldolgo-
zása külön kiadványt igényel. 

A Szegedi Nemzeti Színház saját kezelésében lévő anyagának 
feltárása (egyrészt terjedelme miatt is) külön kiadványban le-
hetséges . 

E kötetben a Szegedi Szabadtéri Játékokra vonatkozó iratok-
ból csak a Szegedi Városi Színház működéséhez szorosan kapcsoló-
dó tanácsi és polgármesteri hivatali iratok kaptak helyet. A Sze-
gedi Szabadtéri Játékoknak mint intézménynek a nagy terjedelmű, 
de csonka évkörű (1936-1938) iratanyagát külön célszerű m e g j e -
lentetni . 
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Levéltári források 

E köte t levéltári forrásai egyrészt gazdasági jellegű iratok 
(költségvetések, támogatás igénylések, leltárak, az. épület 
karbantartásával, modernizálásával kapcsolatos ügyek). Jogi 
iratok is szerepelnek (különféle szerződések, engedélykérel-
mek, játszási engedélyek, periratok stb.). Művészi vonatkozá-
sú iratokhoz soroljuk a műsortervezeteket, a színügyi bizott-
ság jegyzőkönyveiből a színház műsorára, rendezésre, díszle-
tezésre, színészek közreműködésére vonatkozó megjegyzéseket, 
bírálatokat, s a törvényhatósági bizottsági tagok interpellá-
cióit. A magánjellegű iratok főként ajánlkozó levelek, pályá-
zatok színigazgatói állásokra, érdeklődő levelek a színházi 
válsággal kapcsolatosan. 

A levéltári anyag kutatásához szükséges megjegyeznünk, 
hogy Szeged Város Tanácsának, Szeged Város Polgármesteri Hi-
vatalának iratai e korszakban is az iktatószámok mellett levél-
tári számot kaptak. Ez a gyakorlatban úgy érvényesült, hogy 
egy levéltári számhoz a különböző keltezésű és iktatószámú 
iratok sokaságát csatolták (egyrészt érvényesítették azt a 
szempontot, hogy azonos tárgyú iratok egy helyre kerüljenek, 
de legtöbb esetben nem ez érvényesült, mivel az iratok nagy 
része több tárgyú), így különböző tárgyú és keltezésű iratok 
is kerültek egy szám alá. Az 1930-as évektől pl. egy-egy év-
ben a színházi jellegű iratok mind egy levéltári szám alá 
kerültek, de ezekben az előző és az utáni} következő: évek 
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iratai is helyet kaptak. 
E fenti megjegyzést azért tesszük, hogy a kutatók némileg 

tájékozódjanak az iratok bonyolult rendszeréről. 
A több éves feltáró munkánk (iktatókönyvek, mutatókönyvek, 

tanácsi jegyzőkönyvek átnézése, a sokszor pontatlan, nehézkes 
stílusú iratok olvasása, időrendbe helyezése, rövid, de pontos 
tartalmat adó ismertetése) reméljük, hogy esetleges hibái el-
lenére is kedvező fogadtatásra talál úgy a Szeged színháztör-
ténetét feldolgozó kutatók, mint a városukat szerető szegediek 
körében . 

A levéltári anyag esetleges időbeli és tárgyi hézagai el-
lenére is olyan apró, de fontos momentumokkal gazdagíthat, me-
lyet a sajtóban és egyéb forrásokban nem találhatnak meg. 

E gondolatokkal ajánljuk kötetünket a tisztelt olvasók fi-
gyelmébe . 
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Szeged színháztörténetének áttekintése 
a levéltári források tükrében 

1920-1950 

Ez az áttekintés, mint a címe is mutatja, csak igen vázlatos 
lehet, ha egyéb forrásokat nem kutatunk, mivel e kötet nem 
tanulmány szinten vállalkozik erre, így a levéltári forrása-
nyag "összefoglalásául" fogadják el. 

1920. június végén lejárt Almássy Endre színigazgató szer-
ződése. A városi tanács által kiírt pályázati feltételek szo-
katlanul súlyosak voltak, így a korábbi évekhez viszonyítva az 
érdeklődés elmaradt. A pályázatra Almássy Endre jelentkezett 
ismét és Betlen (Bruckner) László kaposvári színigazgató. A ta-
nács a szerződési feltételeket megváltoztatta oly módon, hogy 
a színigazgatók ne bérleti ajánlatot tegyenek, hanem a várost 
terhelő költségek fedezéséhez a jövedelem egy bizonyos hányadát 
ajánlják fel. A megváltoztatott szerződési feltételek után hét 
ajánlat érkezett: Almássy Endre szegedi, Faragó Ödön kassai és 
Palágyi Lajos miskolci színigazgatóé. A többi pályázó kezdő, il-
letve kisebb színházak vezetője volt. Almássy Endre személye új-
ból nem jöhetett számításba. Műsora nem mindenben felelt meg a 
"nemzeti irányú " követelményeknek. Társulata a legnagyobb volt 
az országban, de társulatát sem a színház művészi követelményei-
nek, sem a tagok képességeinek megfelelően nem foglalkoztatta, 
és. mivel társulati összhangot sem tudott teremteni, ezért a 
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"színházi kérdés" állandóan napirenden szerepelt. Várható volt 
a színtársulat felbomlása. 

A pályázók közül Palágyi Lajos személye látszott a leg-
megfelelőbbnek, aki a miskolci színházat, mint a felső-magyar-
országi színikerület egyik színházát vette át, és rövid időn 
belül az ország vidéki nagy színházai sorába emelte. Társulata 
között az egyetértést fenntartotta. Palágyi Lajos anyagi tekin-
tetben is biztosítékot nyújtott a városnak, ugyan a proletár-
diktatúra alatti magatartása miatt bűnvádi eljárást folytattak 
ellene, de hasonló természetű vád a többi számbavehető színi-
gazgató ellen is felmerült. Miután Palágyi Lajos átvette a szín-
ház vezetését, a nyomasztó gazdasági helyzet, a kevés szubven-
ció már az első színházi évadban éreztette hatását. A deficit-
tel járó évad után a városnak segélyben kellett részesíteni a 
színészeket. A város lemondott a színház nyers bevételeiből ki-
kötött részesedéséről, fűtésre pénzt biztosított és felhatal-
mazta az igazgatót, hogy a színházi helyárakat szabadon álla-
pítsa meg. A rohamosan dráguló életviszonyok, a vigalmi adó eme-
lése miatt már a felsőbbhatósági jóváhagyás előtt is segélyt 
kellett biztosítani a városnak az 1922/1923. színházi évadra. 
Palágyi Lajos színházigazgatói működése idején a nehéz gazdasá-
gi helyzet ellenére is művészi előadások sokaságát mutatták be. 
Palágyi Lajos konfliktusba került a művészi követelmények köz-
vetlen ellenőrzésére jogosult színügyi bizottsággal. Az opera-
előadásokat nem vállalta, "mert azok csődbe kergetnék egész 
társulatával együtt" . A színügyi bizottság pedig éveken át küz-
dött az operáért, amíg elérte, hogy az opera-előadások tartása 
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alól nem mentette fel az igazgatót. Sőt, a városnak szerződés-
ben is lefektetett jogai voltak az operák bemutatására. Ezért 
Palágyi Lajos 1923 augusztusában lemondásra kényszerült. 

Ez után Andor Zsigmond vette át a színház vezetését. Igaz-
gatói működése idején nagyobb szabású, művészi követelményeknek 
megfelelő zenei előadásokat mutattak be. Ehhez a színházi ze-
nekart kibővítette, s a zenekari árok átalakítása is megtör-
tént. Andor Zsigmond a vállalt követelményeknek - hogy Szeged 
közönségének kultúrigényét minden tekintetben kielégítse, és 
a színházat arra a nívóra emelje, melyet Szeged, mint az or-
szág második legnagyobb városa megkíván - nem tudott eleget 
tenni a várossal kötött bérletátruházásön alapuló szerződési 
kötelezettségek szerint. Feleslegesen nagyszámú társulata tisz-
tességes megélhetésének biztosítása és az egyéb kötelezettségek 
újabb és újabb terheket jelentettek. Andor Zsigmond 1924. janu-
ár 18-án színigazgatói megbízatásáról lemondott. Ezt még a hó 
végén visszavonta, mivel a színház pénzügyi mérlegének egyik 
akadályát megszüntette. A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
rium színháztámogató körrendelete hatására Szeged város kimond-
ta, hogy nem tartja a színházat jövedelemszerző intézménynek. 
Felemelte a színház városi segélyét, s egyéb támogatások bizto-
sításával a legjobban támogatott színházak sorába emelkedett a 
szegedi Városi Színház. 

Színműpályázatot hirdettek. Több eredeti bemutatót tartot-
tak (Bibó Lajos A juss c. drámáját itt adták elő először, Lige-
ti Juliska és Kiss Ferenc nemzeti színházi művészek vendégsze-
replésével). A budapesti Renaissance .Színház, az Operaház, a 
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Nemzeti Színház, a Magyar Színház művészeinek vendégfellépései 
(Törzs Jenő, Hont Ferenc, Darvas Lili, Faludi Kálmán stb.) mel-
lett világhírű énekesek is szerepeltek a szegedi színház szín-
padán. 

1926-ra Andor Zsigmond olyan fizetési zavarokkal küzdött, 
hogy már félő volt az, hogy a színházi előadások megtartása is 
előbb-utóbb lehetetlenné válik. A városi törvényhatóság úgy 
látta, h o g y a színház támogatásának végső határáig elment, s 
a színigazgatói válság lezárult azzal (Andor Zsigmond és a vá-
ros perbe keveredett), hogy a városi hatóság a színház felett 
ismét szabadon rendelkezhetett. 

Faragó Ödön, volt kassai színigazgató elfogadta a tanács 
ajánlatát. Átvette Andor Zsigmond színházi társulatát és fel-
szerelését, s a szegedi színház évadját, mint igazgató, 1926 ok-
tóberében megkezdte. Faragd Ödön már 8 hetes igazgatói működé-
se után közölte a várossal, hogy 2 millió korona a deficitje, 
s rövidesen fizetési kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. 
A tanács által biztosított támogatás sem oldotta meg a fennálló 
nehézségeket. A színházi válság megoldása ismét napirendre ke-
rült. Faragó Ödön 1927. január elején a színügyi bizottság ülé-
sén előadta, hogy az Andor Zsigmond által szervezett 94 tagot, 
mint a konzorcium alkalmazottait kénytelen volt szerződtetni a 
zenekaron és a műszaki személyzeten kívül, de a napi kiadásait 
a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudja a színház bevételéből fe-
dezni, mivel a színház látogatottsága gyenge, a társulat tagjai-
ból is hiányzik a kötelességtudat és a fegyelem. Faragó Jenő a 
gazdasági helyzet okozta gondok megoldásán fáradozva a színház 
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művészeti vezetésére kevesebb energiát tudott szentelni. Fela-
jánlotta a városnak, hogy vegye kezelésbe a színházat, és kös-
sön a tagokkal új szerződést. 

1927. február l-jétől elfogadták Faragó Ödön lemondását, 
a színház házikezelésbe került. A színház vezetésével Dr. Fodor 
Jenő tanácsnokot bízták meg. Faragó Ödönt művezető igazgatónak 
szerződtették. 

A tanács fenti határozatra azért kényszerült, mert látta, 
hogy az első világháború óta uralkodó színházi válság következ-
tében a színház vállalkozó színigazgató által történő vezetése 
nem járt eredménnyel, és kiváló színigazgatók váltak meg a szín-
háztól. Faragó Ödön 1927 áprilisában kénytelen volt távozni a 
szegedi színháztól. Az évad végéig a színház kezelésével Mátray 
Ernő rendezőt bízták meg. 

Az 1927/28-as évadra Tarnay Ernőt, a Magyar Színház rende-
zőjét szerződtették művezető igazgatónak. 

1928 áprilisában Dr. Fodor Jenő polgármester-helyettes le-
mondott a színház ügyvezető igazgatói tisztségéről, a színház 
vezetésével Dr. Pálffy József tanácsnokot bízták meg. A polgári 
zenekar felállításának ügye is napirendre került, mivel a kato-
nazenekar lemondta az előadásokat. 

Az 1928/1929-es évad első féléve eredményes volt. A nyári 
szünetben Makón vendégszerepelt a társulat. 1929 májusában Rá-
kosi Szidit hívták meg vendégszereplésre. Szilágyi Aladár 40 
éves színészi jubileumát ünnepelték. Alapi Nándor az Országos 
Kamaraszínházzal több estén át vendégszerepelt. 

Az 1928/1929-es évad végén a tanács a színház zavartalan 
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működéséhez bizonyos takarékossági intézkedéseket szükségesnek 
tartott. Viszont előírta, hogy a művészeti igazgató csak a leg-
jobb színészeket szerződtetheti, mert az előadások eddigi elis-
mert színvonalát fokozni kell. A színház fűtőberendezési, vilá-
gítási, kárpitozási és tatarozási munkáit is elvégeztették a 
nyár folyamán. 

Az 1929/1930. évad veszteséggel zárult, de mégis, a házike-
zeléses rendszer fenntartására hozott határozatot a törvényha-
tósági bizottság 1930. szeptember l-jétől 1931. szeptember 1-
jéig fenntartotta. Ez a rendszer egyrészt biztosította művészi 
színvonala megtartását, és a város teljes anyagi támogatását a 
színház céljaira fordították. 

Az 1930/1931-es évadtól országos pályázatot írtak ki. A 
26 pályázó közül Kürthy György kapta meg a színház vezetését. 
Az ő működési ideje alatt is a legfontosabb megoldandó kérdés 
az volt, hogy miképpen lehetne kilábalni a nehéz anyagi helyzet-
ből. 

1931 februárjában a város törvényhatósági bizottsága már 
ismét a színház bérbeadási feltételeit tárgyalta. Az operaelőa-
dások tartására külön költségvetést is megállapítottak. Az igaz-
gatói állás betöltését a színügyi bizottság véleményének kikéré-
se mellett a polgármesterre bízták. A nyári állomás biztosítása 
miatt is az igazgató-választás és a színtársulat megszervezése 
halaszthatatlanul sürgőssé vált. 

Az érdeklődők és a pályázók (Onger István, Sziklai Jenő, 
Tolnay Andor, Görög Sándor, Andor Zsigmond, Kürthy György) kö-
zül Görög Sándort, az eddigi titkárt tartották anyagi helyzete 
miatt a színház vezetésére a legmegfelelőbbnek. 1931. szeptem-
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ber l-jétől kezdődően 1 évre vállalatba adták a színházat. A 
házikezelés megszűnt, a színházi ügyek a szervezeti szabályren-
deletnek megfelelően ismét a városi hatóság közművelődési ügy-
osztályához kerültek . Görög Sándor tervei között szerepelt az 
ifjúsági és katonai előadások rendszeresítése, valamint havon-
ként egy opera-előadás és színiskola nyitása. 

Görög Sándort tervei végrehajtásában támogatta a város. 
Már 1931 novemberében méltányolta azt az erőfeszítést, melyet 
a súlyos gazdasági helyzetben 124 színházi dolgozó érdekében 
kifejtett, s ezért 5000 pengő óvadék-jellegét megszüntette, 
de a súlyosbodó anyagi válságát ez sem oldotta meg. Az 1931/ 
1932-es évad végén a színügyi bizottság ülésének tanúsága sze-
rint a színészek már 6 hete nem kaptak fizetést. Görög Sándor 
megfelelő művészi fokon vezette a színházat, de anyagilag tönk-
rement. 1932 júliusában Szeged város Görög Sándorral megkötött 
szerződéséti azonnali hatállyal felbontotta. 

Polgármesteri határozattal Dr. Szedő Miklós budapesti la-
kost hívták meg az 1932/1933. színi évadra igazgatónak, aki 
szeptember 3-án bejelentette, hogy a pályázattól visszalép. 

A jogilag üresedésben lévő színigazgatói állásra Görög 
Sándor volt színigazgató és Sziklai Jenő Sopron körzeti kon-
cessziós színigazgató jelentkezett. A közgyűlés titkos szava-
zással egy évre Görög Sándort választotta meg. 

A szegedi színtársulat 1933. február 26-án konzorciummá 
alakult át. Vezetője Herczeg Vilmos lett, ezért Görög Sándor-
nak a szerződésen alapuló jogai megszűntek. A város a színház 
használatát ideiglenesen megengedte. E csonka szezonban a szín-
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ház konzorcium kezelésű maradt. 
Az 1933/1934-es évadra pályázat mellőzésével Sziklai Je-

nőt - eddig Székesfehérvárott működő színigazgatót - hívták meg, 
A közgyűlés bérleti szerződését 1934. szeptember l-jétől kezdő-
dően három évre olyan feltétellel meghosszabbította, hogy ha a 
város pénzügyi helyzete szükségessé teszi, úgy a városi segélyt 
csökkenti. Sziklai Jenő társulatával a Király Színházban, Kecs-
keméten, Győrött és Szolnokon is tartott előadásokat. Több ere-
deti bemutatót tartottak, s neves színészek vendégszerepeltek 
operákban, operettekben. Sziklai Jenő színigazgató működése (a 
darabok nívós előadása, pazar kiállítása) a város elismerését 
váltotta ki. Sziklai szerződését 1941. szeptember 1-jéig meg-
hosszabbították. (Bánky Róbert és Alapi Nándor színigazgatók 
társulata nyáron többször vendégszerepelt Szegeden, sőt a szín-
házat előadások tartására egyesületek, iskolák, intézmények 
vették igénybe.) Sziklai Jenőnek azonban a megváltozott viszo-
nyok és a körülmények kényszerű hatására 6 évi küzdelmes igaz-
gatói működés után el kellett hagynia Szegedet. Ugyanis a ter-
mészetbeni szubvencióként adott világítási támogatást a szín-
ház a város kimutatása szerint több ezer pengővel túlhaladta. 
Ezt ugyan a város a készpénz szubvencióból levonta, de 4200 
pengő tartozás még fennállt. Sziklai Jenő a városi segély ter-
hére a színházban olyan szolgáltatásokat adott, amelyekre a 
szerződés szerint nem volt kötelezhető, ez a magasabb színvona-
lú előadások érdekében történt, és ebből anyagi haszna sem szár-
mazott . 

Az 1939/1940-es évadban a helyhez kötött társulatok helyé-
be a cseretársulati rendszer lépett. A Színművészeti és Film-
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művészeti Kamara Szegedre a 4 legkitűnőbb cseretársulatot 
osztotta be. (Bánky Róbert próza és zenés vígjáték, Ihász Ala-
dár operett, könnyű vígjáték, Kardoss Géza próza és zenés víg-
játék, Tolnay Andor operett és vígjáték.) Ez a cseretársulati 
rendszer kifogásolható volt, mert nem felváltva adták elő a 
prózai és zenés darabokat, és a közönség szervezése is gondot 
jelentett. így a közgyűlés kimondta, hogy 1940. szeptember 1-
jétől az állandó színtársulatot visszaállítja. Az 1940/1941. 
és az 1941/1942. évadban Kardoss Géza volt a színigazgató. Az 
opera-előadások tartása is nehézségekbe ütközött, mert a katona-
zenekar kiegészült a Filharmonikus Zenekarral, ez magas költsé-
get jelentett. A fővárosi színészek is csak magas fellépési 
díj ellenében voltak hajlandók játszani. A színházi látogatott-
ság gyenge volt. A társulat nyári állomáshelyein (Szolnok, Hód-
mezővásárhely, Szabadka) is játszott. 

Az 1942/1943. évadban Bánky Róbert lett a színház vezető-
je. Ez az évad is súlyos anyagi áldozatot jelentett a színház 
vezetőségének. (Sok híres fővárosi színész szerepeltetése, dísz-
letek és ruhák előállítása.) 

1941-ben a nézőtéri, 1942-ben a színházi személyzet által 
használt helyiségeket hozták rendbe. Közben a színpad berende-
zése majdnem használhatatlanná vált. 1943-ban ezt a korszerűsí-
tést is elvégezték. 

1943-ban itt szerveződött meg az ország harmadik önálló 
operatársulata. A háborús években a színház üzletmenete tovább 
romlott. A gázsik kifizetésével is problémák adódtak. A Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztériumtól az ígért operai szubvenció 
is elmaradt. 



1944. március 19-től a szezon végéig az általános színhá-
zi dekonjuktúra miatt a színigazgatónak 114.000 pengő ráfize-
tése volt. 1944 őszétől konzorcionális alapon működött a szín-
társulat. Bárányi János színigazgatót követte Lehotay Árpád és 
Vaszy Viktor, akik vezetésével már 1945 őszén szép sikereket 
ért el a színház, miután a halaszthatatlanul legszükségesebb 
átalakítási, javítási munkákat elvégezték. 

1945 novemberében a szegedi színház ügyében a város és az 
állam jogi helyzetét tisztázták. A Minisztertanács a szegedi 
Városi Színházat nemzeti színházi rangra emelte (Szegedi Nemze-
ti Színház). A város a tulajdonát képező színházépületet díjta-
lan használatra átengedte az államnak, ameddig a Miniszterta-
nács a színház állami jellegét fenntartja. A színház fenntartá-
si és beruházási költségeinek 80 %-át az állam, 20 %-át a város 
fedezi, s a város adja a fűtést és a világítást. 

Az új státussal új korszak kezdődött a színház életében. 
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RÖVIDÍTÉSEK 

BM Belügyminisztérium, belügyminisztériumi 
c. című 
DEMKE Délmagyarországi Közművelődési Egyesület 
DMKSZ Délmagyarországi Közművelődési Szövetség 
gh. gazdasági hivatal 
h. helyettes 
HM Honvédelmi Minisztérium 
Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság 
kgy. közgyűlés, közgyűlési 
Kr. korona 
M. melléklet 
M. E. miniszterelnöki 
MOVE Magyar Országos Véderő Egylet 
ny. nyugalmazott 
P pengő 
SzVPH Szeged Város Polgármesteri Hivatala 
SzVT Szeged Város Tanácsa, Szeged .városi Tanács 
SzV Th B Szeged Város Törvényhatósági Bizottsága 
Ta tartalom 
Tá tárgy, cím 
tc. törvénycikk 
th.biz.tag törvényhatósági bizottsági tag 
VKM Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
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I R A T O K 





1230 . 

Tá 1920. január 26. Almássy Endre színházi bérbevételre 
vonatkozó ajánlatainak tárgyalása 

Pr SzVT ir. 276/1920. lt. sz. 
Ta Almássy Endre 12 éve áll a színház élén, és a 

bérleti szerződését 10 évre szeretné meghosszabbítani. 
A "nemzeti újjászületés" munkájában feladatot akar 
vállalni. 

H A tanács a kérelmet nem teljesíti, mert a színházat pá-
lyázat útján akarja kiadni. 

1196. 

Tá 1920. január 26. Almássy Endre színigazgató kérelmének 
tárgyalása a színházi helyárak felemelése ügyében 

Pr SzVT ir. 148/1920. lt. sz. 
Ta Az iratcsomó tartalmazza a szegedi színtársulat 

megválasztott képviselőinek a színházi helyár emelésre 
vonatkozó kérelmét, és a tanács kiküldött bizottságá-
nak jegyzőkönyvét. 

H Az 1920. január 26-i tanácsülési véghatározat szerint 
a városi tanács a számvevőség javaslatára a színházi 
helyár emelést nem engedélyezi. 

M A színtársulat kérelmében feltüntetik a színtársulat 
tagjait, illetményüket és a drágasági pótlék összegét. 
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1269 . 

Tá 1920. március 2. A kormánybiztos főispán levele a városi 
tanácshoz 

Pr SzVT ir. 148/1920. lt.sz. 
J a A főispán felhívja a tanács figyelmét, hogy a szemér-

met megtagadó társadalmi helyzetképek ne kerüljenek műsor-
ra. A Csókbakter, a Szerelem vására és a Szenvedély című 
darabok a jóízlést sértik, drasztikusak, az erkölcsöt el-
durvítják . 

1198. 

Tá 1920. március 8. Almássy Endre színigazgató helyár emelési 
kérelme 

Pr SzVT ir. 148/1920. lt.sz. 
Ta Almássy Endre újabb kérelmet adott be a tanácshoz az 

elutasító véghatározat után. A színigazgatónak az első el-
utasító határozat után a "kis fizetésű tagok sztrájk moz-
galmát" úgy kellett elsimítani, hogy 200-300 koronás gyors 
segélyt osztott ki (7600 korona összesen). A kis fizetésű-
eknek még ezen kívül kiosztott 7400 korona gyors segélyt. 

H A tanács a gazdasági viszonyok lényeges változásának fi-
gyelembe vételével az elsőrendű színházi helyek felemelé-
sére határozatot hozott. A többi hely árait változatlanul 
hagyta . 
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1199. 

Tá 1920. április 10. A városi színházban előadott művek el-
lenőrzése 

Pr SzVT ir. 1118/1920. It. si. 
Ta A városi tanács megállapította, hogy olyan darabok 

is színre kerültek, amelyeknek művészi vagy irodalmi ér-
téke kifogásolható. 
A színházi szerződés értelmében a színigazgató köteles 
jelesebb hazai és külföldi színműveket beszerezni és 
színre hozni, lehetőleg még abban az idényben, és úgy, 
mint ahogy a fővárosi színpadokon színre kerültek. A 
szerződés olyan rendelkezést nem tartalmaz, hogy a ta-
nács a fővárosban sikert aratott darab előadását betilt-
hassa. 

A városi tanácsnak nincs felhatalmazása a cenzúra gya-
korlására . 

Erről értesítette a tanács a kormánybiztos főispánt, mi-
vel az a városi színházban előadott művek ellenőrzését 
kérte. 

1200. 

Tá Kecskemét, 1920. április 17. Mariházy Miklós színigazgató 
pályázata 

Pr SzVT ir. 1118/1920. lt. sz. 
Ta Mariházy Miklós pályázatot küld a szegedi színház 

vezetésére. Előadja, hogy 20 éve áll a színészet szolgá-



latéban. 2 évet vendégszerepelt, 1902-ben az aradi 
színház tagja lett. 6 évig mint rendező, színész és 
helyettes igazgató működött. 1908-tól 12 éve Kecske-
méten színigazgató. Társulatát kiváló erőkből szer-
vezte. Felszerelése a legkényesebb igényeket is kie-
légíti. A bruttó jövedelme 5 %-át ajánlja fel a vá-
rosnak . 

1201. 

Tá 1920. május 29. Páholy biztosítása a színügyi bizott-
ság tagjainak 

Pr SzVT ir. 2778/1920. lt. sz. 
Ta A francia városkormányzó távozása után a haszná-

latára bocsátott páholyt a színügyi bizottság hivatal-
ból kirendelt tagjai részére kell bocsátani (a színü-
gyi bizottság működése is szünetel). 

1202 . 

Tá 1920. június 8. A Keresztényszocialista Párt vezetősé-
gének levele a városi tanácshoz 

Pr SzVT ir. 148/1920. lt. sz. 
Ta A Keresztényszocialista Párt vezetősége felháboro-

dással vette tudomásul, hogy Almássy Endre színigazga-
tó színre hozta Gábor Andor a Farsang tündére c. darab-
ját. 

A párt kérte a tanácsot, hogy törvényadta hatalmánál 
fogva hasson oda, hogy ne mételyezzék a magyar nép er-

26 kölesét a kommunisták munkáinak bemutatásával. 



1230 . 

Tá 1920. június 10. A polgármester levele a főispánhoz 
Pr Szeged város főispánjának ir. 553/1920. sz 

SzVT ir. 4486/1923. lt. sz. 
Ta A polgármester beszámol a főispánnak a színigazga-

tói pályázat lefolytatásáról és eredményéről. A színi-
gazgató Palágyi Lajos lett. Palágyi Lajos miskolci szín 
igazgatói működése alatt 1920-ban izgatás elleni bűnvá-
di eljárás alá került. Palágyi Lajos pályázata mellett 
az ellene folytatott vizsgálatra vonatkozó iratok (nyo-
mozati iratok, vádirat, igazoló eljárás eredménye stb.) 
a 4486/1923. lt. szám alatt találhatók. 

1204 . 

Tá 1920. június 15. Mérnöki hivatal előterjesztése 
Pr SzVT ir. 276/1920. lt. sz. 
Ta A mérnöki hivatal a színházi rendszabályzat módo-

sítására javaslatot tesz. 
A módosítás a tűzrendészetre, a színházi felügyelő, a 
gépész és házmester alkalmazására vonatkozik. 

1205 . 

Tá 1920. június 24. Tanácsi előterjesztés tárgyalása az 
1919. évi költségvetés pótlásaira 

Pr SzV Th B kgy, jkv. 36/1920. sz. 
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Ta Az 1919. évi költségvetésben engedélyezett kiadási 
tételek egyes árain túllépések mutatkoztak. A városi 
színház működéséhez 3062 korona póthitel szükséges. 

H A közgyűlés a tanácsi rendelkezést jóváhagyja. 
A véghatározatot jóváhagyás végett a Belügyminisztéri-
umhoz felterjesztik. 

1206 . 

Tá 1920. június 30. A színház bizottsági átvétele 
Pr SzVT ir. 148/1920. lt. sz. 
Ta 1920 június végén lejárt Almássy Endre színigaz-

gató szerződése. Az előzőleg 1917. június végén lejárt 
6 éves szerződés szerint a városnak joga van a színi-
gazgátótól két teljes díszletet visszatartani. 
Ezek ellen Almássy Endre fellebbezett. A 394/1911. sz. 
kgy. határozat szerint a város eladta díszleteit a 
színigazgatónak, de a várost illető díszletek az el-
adottak közé nem sorolhatók. 

1207 . 

Tá 1920. július 7. A színházi karszemélyzet kérelme 
Pr SzVT ir. 3819/1920. lt. sz. 
Ta A színházi személyzet kérelmére július 17-re és 

18-ra a tanács - előadások tartására - a színházat 
átengedi . 
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1269 . 

Tá 1920. július 12. A városi színház bizottsági átvételé-
nek jegyzőkönyve 

Pr SzVT ir. 1567/1920. lt. sz. 
Ta A színház bizottsági átvételével kapcsolatban lel-

tározás történt. 

1209 . 

Tá 1920. augusztus 4. Tanácsi előterjesztés tárgyalása 
Almássy Endre színházi igazgató fellebbezése tárgyában 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 123/1920. sz. 
Ta A közgyűlés a városi tanács 14891/1920. számú 

véghatározatát - melyben megállapította, hogy Almássy 
színházi igazgató az 1911-1917-es évekre szóló színhá-
zi szerződés értelmében tartozik két teljes díszletet 
a városnak átadni, s rendelkezett az esedékes díszle-
tek kiválasztása iránt is - a fellebbezés folytán fe-
lülvizsgálta, s a véghatározatot indokainál fogva hely-
ben hagyta. 

1 2 1 0 . 

Tá 1920. október 1. Tanácsi előterjesztés tárgyalása Al-
mássy Endre színházi igazgató fellebbezése tárgyában 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 173/1920. sz. 
Ta A közgyűlés a városi tanács 21002/1920. számú 

véghatározatát, melyben kimondta, hogy a színház igaz-
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gatója és a tiszti orvosok között az ügyeletes díjak 
ügyében felmerült vitás kérdés elintézésére a tanács 
nem illetékes. Almássy színházi igazgató fellebbezése 
folytán felülbírálat alá vette a 21002/1920. számú és 
annak alapjául szolgáló 17952/1920. számú véghatároza-
tokat. Indokainál fogva helyben hagyta. 

1211. 

Tá 1920. október 21L Tanácsi előterjesztés tárgyalása az 
1921. évi költségvetés tárgyában 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 221/1920. sz. 
Ta Az 1921. évi költségvetésben a tudományos és 

művészeti célfeladatokon belül a városi színház költ-
ségeire 48.397 koronát irányoznak elő. 
A költségvetést jóváhagyásra felterjesztik a Belügy-
minisztériumhoz . 

1212. 

Tá 1920. november 24. Tanácsi előterjesztés (31248/1920.) 
sz. tárgyalása Palágyi Lajos színházi igazgató felleb-
bezése tárgyában 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 317/1920. sz. 
Ta A közgyűlés Palágyi Lajos színházi igazgató 

fellebbezésére elengedte a színházi nyers bevételéből 
járó 1921. január végéig terjedő időre szóló 5 %-os 
részesedést. Az egyéb kedvezmények megadását nem enge-
délyezte . 
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1230 . 

Tá 1921. március 23. Tanácsi előterjesztés tárgyalása 
Palágyi Lajos színházi igazgató fellebbezése tárgyában 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 161/1921. sz. 
Ta A közgyűlés a városi tanács 3381/1921. számú vég-

határozatát Palágyi Lajos színházi igazgató fellebbezé-
sére felülbírálta, és azt részben megváltoztatta. 

H A közgyűlés kimondja, hogy Palágyi színigazgatónak 
200.000 korona városi segélyt szavaz meg az 1921. évi 
június hó végéig tartó színházi évadra. 
A következő évadra az eredeti szerződés feltételei az 
irányadók. 

A véghatározatot jóváhagyás végett felterjesztik a 
Belügyminisztériumhoz. 

1214 . 

Tá 1921. június 23. Belügyminiszteri leirat tárgyalása 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 346/1921. sz. 
Ta Palágyi Lajos színházi igazgató részére a 161/ 

1921 kgy. számú határozattal megszavazott 200.000 ko-
rona segélyről szóló véghatározat jóváhagyását a Bel-
ügyminisztérium megtagadta. A törvényhatósági bizott-
ság tudomásul vette. A közgyűlés a színtársulati tagok 
kérelmére, melyben 200.000 korona fűtési kiadásnak a 
társulati tagok javára történő visszatérítését kérik, 
határozatot hoz. 
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H A szegedi színház azon tagjai, akik cz utolsó évadban 
mint színészek működtek, segélyt kapnak az esetben, ha 
az illetők ezért személyesen jelentkeznek. Ennek fede-
zete a rendkívüli segélyalap. 

1215. 

Tá 1921. július 19. A főispán levele a belügyminiszterhez 
Pr Szeged város főispánjának ir. 384/1921. sz. 
Ta A főispán nem ért egyet a polgármester fellebbe-

zésével, melyben vétót emelt a törvényhatósági bizott-
ság határozata ellen. A bizottság a deficittel záruló 
színházi évad után a színészeknek segélyt szavazott 
meg. A főispán kéri a belügyminisztert, hogy a bizott-
sági határozatot hagyja jóvá. 

1216. 

Tá 1921. augusztus 6. A színtársulat Szegeden maradt tagja 
inak kérelme 

Pr SzVT ir. 4557/1921. lt. sz. 
Ta Szilágyi Aladár, Barna Andor, László Tivadar szege 

di színészek augusztus 15., 20., 21-re városi színház-
ban színielőadás rendezésére kérnek engedélyt. 

H A színházigazgató javaslata alapján a tanács az enge-
délyt kiadja. 
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1230 . 

Tá 1921. szeptember 29. Tanácsi előterjesztés tárgyalása 
a színtársulat tagjainak segélyezéséről szóló belügy-
miniszteri leiratra 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 454/1921. sz. 
Ta A törvényhatóság tudomásul veszi, hogy a szín-

társulat támogatására a költségvetés rendkívüli alapja 
terhére megszavazott 112.500 korona segélyt - a város 
súlyos anyagi helyzetére való tekintettel - a belügy-
miniszter nem hagyta jóvá. 
Az ellen azonban nincs észrevétele, ha a város a szín-
társulat legjobban rászoruló tagjainak 40.000 korona 
segélyt osztana ki. Ezt jóváhagyólag tudomásul veszi 
a közgyűlés, és egyezer koronás részletekben osztja ki 
a segélyt. 

1218. 

Tá 1921. szeptember 29. Tanácsi előterjesztés tárgyalása 
a városi színház támogatása ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 455/1921. sz. 
Ta A rendkívül súlyossá vált gazdasági viszonyok mi-

att a törvényhatóság - szervezeti szempontból, a magyar 
műveltség színvonalának fenntartása érdekében - a művé-
szet fokozottabb támogatását tűzte ki célul. 
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A színügyi bizottság és a tanács javaslatára az 1921/ 
22. színházi év tartamára határozatot hoz a közgyűlés: 

H 1. Lemond a színház alapbevételeiből kikötött részese-
désről . 

2. A színház fűtéséhez 180.000 koronát adományoz. 
3. Felhatalmazza az igazgatót, hogy a helyárakat szaba-

don állapítsa meg (visszaélés, vagy kedvezőtlen e-
redmény esetén ezt az engedélyt visszavonja). 

4. A művészi követelmények közvetlen ellenőrzését a 
színügyi bizottságra bízza. 
A városi segély és a bevételek ellenőrzésére a ta-
nács állandó megbízottakat küld ki. 

5. Feliratot intéz a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
tériumhoz, hogy a szegedi Városi Színházat ugyano-
lyan arányban, mint a város, állampénztárból segély-
ben részesítse. A művészi teljesítmények ellenőrzé-
séhez a színügyi bizottságba tanácskozási joggal 
képviselőt küldjön. 
A közgyűlés kimondja, hogy Palágyi Lajos színigaz-
gatóval 1926. június hó végéig terjedő érvénnyel kö-
tött szerződést egyébként fenntartja. 
A határozatot közhírré tétel után felsőbb hatósági 
jóváhagyásra terjesztik fel. 
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1230 . 

Tá 1921. szeptember. Hódmezővásárhely Városi Tanács leve-
lének tárgyalása 

Pr SzVT ir. 5544/1921. lt. sz. 
Ta Hódmezővásárhely a város nyári színkörében a jövő 

színiidény tartama alatt, a szegedi színtársulat ottani 
szerepeltetését kéri. 

H 1920. augusztus l-jétől hat évre Palágyi Lajos kezelé-
sébe került a színház. Október l-jétől június végéig 
társulatával szabadon rendelkezik, más városokban is 
tarthat előadásokat. 

1220. 

Tá 1921. deceber 21. A főispán levele a belügyminiszterhez 
Pr Szeged város főispánjának ir. 668/1921. sz. 
Ta A főispán kéri, hogy a belügyminiszter hagyja jóvá 

a törvényhatósági bizottság határozatát, amelyben a 
színház anyagi támogatása mellett foglal állást. Elis-
merőleg szól Palágyi Lajos színigazgató működéséről. 

1 2 2 1 . 

Tá 1922. január 13. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 765/1922. lt. sz. 
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Ta Napirenden: 
1.) A VKM 25.000 korona államsegélyt utalványoz a szín-

igazgatónak . 
2.) Bejelentették, hogy az ifjúsági előadásokat rend-

szeresítik (az ifjúsági színielőadásokat rendező 
bizottság) . 

3.) A hatóságok a színházat közművelődési intézménynek 
és ne tisztán üzletnek tekintsék. 

4.) Hódmezővásárhely Város Tanácsa a nyári színkört az 
újpesti színigazgatónak (35 tagú társulat) adja át 
a szintén pályázó szegedivel (70 tagú) szemben. 
A színháznak sem sikerült megfelelő naivát keresni. 

5.) A közönség érdeklődése a színház iránt a rossz vi-
szonyok, és az erős verseny következtében csekély. 

6.) Új darabok második előadására már nem telik meg a 
színház. Az országban a legtöbb darabot itt hozzák 
színre . 

1 2 2 2 . 

Tá 1922. január 25. Tanácsi előterjesztés tárgyalása ifjú-

sági színházi előadások látogatása ügyében 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 29/1922. sz. 
Ta Az ifjúsági előadások rendezésére alakított bizott-

ság kérelmére a közgyűlés 13 előadás költségére 16.380 
koronát megszavaz. (Fedezete a rendkívüli alap). 70 db. 
egyenként 18 koronás jegyet előadásonként engedélyez a 
szegénysorsú és arra érdemes tanulók számára. 



1230 . 

Tá 1922. március 20. A főispán levele Menyhárt Gáspár 
egyetemi rektorhoz, Lippay György tankerületi főigazga-
tóhoz, Gombkötő Antal tanfelügyelőhöz és a Szegedi Ka-
tolikus Kör elnökéhez 

Pr Szeged város főispánjának ir. 163/1922. sz. 
Ta Moliére születésének 300. évfordulója alkalmából 

a színház díszelőadást rendez április 3-án. Pékár Gyula 
Moliere a királynál és a Fösvény című darabokat adják 
elő. 
A szegedi ifjúság minél nagyobb számban tekintse meg az 
előadást. 

M Moliere a királynál című darab szereposztása. 

1224. 

Tá Budapest, 1922. július 20. A miniszterelnök levele a 
főispánhoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 497/1922. sz. 
Ta A miniszterelnök engedélyezi Színház címmel iro-

dalmi és színházi időszaki hetilap megjelentetését 
Márki Nándor lapkiadónak. 
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1199. 

Tá 1922. szeptember 5. A főispán levele a minisztelnökség 
sajtóosztályához 

Pr Szeged város főispánjának ir. 552/1922. sz. 

Ta A főispán támogatja a kiadó kérelmét, amelyben a 
színházi újság kiadásához kedvezményes árú nyomópapírt 
kér. A nemzeti kultúra támogatására hivatkozik. 

1226. 

Tá 1922. szeptember 5. A főispán levele a kereskedelemügyi 
miniszterhez 

Pr Szeged város főispánjának ir. 551/1922. sz. 
Ta A főispán támogatja a színházi újság szerkesztőjé-

nek a kérelmét, amelyben a szerkesztő Gelléri Andor szá-
mára vasúti szabadjegy engedélyezéséért folyamodik. 

1227. 

Tá 1922. szeptember 28. Tanácsi előterjesztés tárgyalása 

a színház segélyezése tárgyában 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 478/1922. sz. 
TA A közgyűlés megállapította, hogy a még mindig sú-

lyosbodó gazdasági viszonyok a színház látogatottságát 
kedvezőtlenül befolyásolják, és a városi színház az ed-
diginél nagyobb támogatásra szorul. 



Palágyi Lajos kérelmére a színügyi bizottság és a ta-
nács javaslatára határozatot hoz a közgyűlés az 1922/23. 
színházi év tartamára. 

H 1. A színház fűtéséhez 500.000 korona hozzájárulást 
biztosít. 

2. A tűzőrségi díjat a városi pénztárból fizetik. 
3. A felterjesztésben kérik a belügyminisztert, hogy a 

rendőri ügyeleti díjakat tárcája terhére folyósítsa. 

1228 . 

Tá 1922. október 4. Palágyi Lajos színigazgató levele a 
főispánhoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 673/1922. sz. 
Ta Palágyi Lajos kéri a főispánt, hogy a kormánynál 

kérelme ügyében járjon közbe. 

1229 . 

Tá Kaposvár, 1922. december 7. Kaposvár város levele 
SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 9883/1922. lt. sz. 
Ta Szeged kérésére rövid tájékoztatást ad Kaposvár 

város Tanácsa a színház működéséről. 
M Előzetes színházi jelentés az új társulatról. 

39 



1230 . 

Tá 1922. december 12. Az Országos Színészegyesület és Nyug-
díjegyesület kérelmének tárgyalása 

Pr SzVT ir. 11679/1922. lt. sz. 

Ta A kormányhatósági lag jóváhagyott alapszabállyal mű-
ködő egyesület pártolótagokat gyűjt az öreg színészek 
megsegítésére. 

H A város tanácsa azt határozta, hogy 5.000 koronával ala-
pítótagként belép az intézetbe. 

1231. 

Tá 1922. december 27. Tanácsi előterjesztés tárgyalása az 
ifjúsági színházi előadások segélyezése tárgyában 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 778/1922. sz. 
Ta A városi színházban az ifjúsági előadásokat az 

1922/23. színházi évben is folytatják. 
H A közgyűlés határozatot hoz, hogy a szegénysorsú és arra 

érdemes tanulóknak előadásonként 30 db. 60 koronás és 
45 db. 40 koronás belépőjegy kiosztását engedélyezi. 
Ezek költségeire a tervezett 14 előadáshoz az 50.400 ko-
rona hitelt megszavazza. 
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1269 . 

1923. január 5. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 
SzVT ir. 4547/1923. lt. sz. 

Napirenden: 
1.) A bizottság elfogadta a két hétre összeállított 

műsortervezetet. 
2.) l'Jimmer Fülöp kifogásolta, hogy a műsorból hiányzik 

az opera. Az operai személyzet nincs kellően foglal-
koztatva . 

3.) Palágyi színigazgató szerint a kar nem képes zenés 
darabok betanulására, mert a prózai és a zenei da-
rabokban is állandóan szerepelnek. Rendkívüli a túl-
hajtás. A város támogatása nem megfelelő, nem elég 
a munkás, a díszítő személyzet. 

4.) Az elnök szerint a mai szerződés nem azonos a régi-
vel. 

A színigazgató most bérbevette a színházat, a város nem-
csak a kötött bevételi részesedést engedte el, de jelen-
tékeny segélyt is adott, s nem zárkózik el újabb támoga-
tás elől sem. 
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1269 . 

Tá 1923. január 19. A színügyi bizottság ülésének jegyző-

könyve 
Pr SzVT ir. 8358/1922. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Az éjjeli előadások ügye. 
2.) A műsor bemutatása. 
3.) A színházigazgató kérelme újabb segélyért. 

H 1. Fokozott ellenőrzésre van szükség. 2. Tudomásul vé-
ve. 3. Pártolólag a tanácshoz terjesztik. 

1234. 

Tá 1923. április 7. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 8358/1922. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A következő két heti műsor bemutatása. 
2.) A délutáni előadások olcsóbb helyárakkal mennek. 
3.) A jövő szezon társulatának ügye. 
4.) A zenekar és a karszemélyzet ellátásának javítása. 
5.) A színház fűtésének ügye. 

H 1-2-3-4 Tudomásul. 5. Javasolják, hogy a tanács lega-

lább a fűtés költségeinek a felét biztosítsa. 
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1269 . 

Tá 1923. április 26. Tanácsi előterjesztés tárgyalása 
Palágyi Lajos fellebbezése tárgyában 

Pr SzVT ir. 327/1923. lt. sz. 
Ta A szavazás eredményeként a közgyűlés kimondja, 

hogy Palágyi Lajos színigazgatónak az 1922/1923. szí-
ni évadra 500.000 korona újabb segélyt szavaz meg, 
továbbá utasítja a város tanácsát, hogy a színházi 
előadások után befolyó vigalmi adó terhére legfeljebb 
3 millió korona értékben már most fűtőanyagot szerez-
zen be. Ezt csak akkor bocsájtja a színigazgató ren-
delkezésére, ha az 1923/1924. évi társulatát a szerző-
dés szerint állította össze. 

1236 . 

Tá 1923. május 25. A színügyi bizottság rendkívüli ülésé-
nek jegyzőkönyve 

Pr SzVT ir. 3039/1923. lt. sz. 
Ta Június, július hónapok szombat és vasárnap esti 

előadásaira a színészek kérelme alapján a színügyi bi-
zottság megadja az engedélyt. 
Az erkölcsi felelősséget Herczeg Vilmos vállalja, a 
rendezést Rátkai Sándor. 

M A színtársulat névsora. Műsortervezet. 
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1269 . 

Tá 1923. június 1. Tanácsi előterjesztés tárgyalása a nyil-
vános vigalmak, mutatványos előadások díjtételeinek föl-
emelésére 

Pr Szv Th B kgy. jkv. 368/1923. sz. 
Ta A rohamosan dráguló életviszonyok, s a város ház-

tartásának érdeke a vigalmak, előadások díjtételeinek 
(engedélydíj) emelése. 

H A pénzügyi bizottság javaslatára a közgyűlés a szabvány-
rendelet módosításával kimondja a díjtételek százszoro-
sára való emelését. 

1238. 

Tá Budapest, 1923. június 4. A VKM levele az SzVZ-hoz 
Pr SzVT ir. 7467/1924. lt. sz. 
Ta A rendőrségi felügyeleti díjak megmaradnak a szín-

házaknál. A VKM eddig 50-50 Kr-t juttatott Palágyi La-
jos színigazgatónak, és folyamatban van újabb 1000 Kr 
kiutalása. 

1239. 

Tá 1923. június 28. Tanácsi előterjesztés tárgyalása a 
színház segélyezésére 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 472/1923. st. 
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Ta A törvényhatósági bizottság hozzájárult ahhoz, 
hogy a tanács az 1922/1923. színházi évre megszavazott 
500.000 korona segélyt még a felsőbbhatósági jóváhagyás 
előtt is előlegképpen folyósíthassa. 

Az 1923/1924. évre a fűtési segély mértéke: 6 vagon kő-
szén és 50 mázsa tűzifa, legfeljebb 3 millió korona ér-
tékben a rendkívüli alap terhére. 

1240. 

Tá 1923. augusztus 17. A színügyi bizottság ülésének 
jegyzőkönyve 

Pr SzVT ir. 601/1924. lt. sz. 
Ta Vita az operatársulat hiánya miatt. A felszólalók 

követelik az operatársulatot, de a színigazgató Palá-
gyi a költségvetésekre hivatkozva nem akarja létrehoz-
ni. Felvetik a távozásának kérdését is. 

1241. 

Tá 1923. augusztus. A szegedi színházigazgatói változás 
ügye 

Pr SzVT ir. 4486/1923. lt. sz. 
Ta A színügyi bizottság, és a törvényhatósági bizott-

ság egy része elégedetlen Palágyi Lajos színigazgató 
működésével. Ö lemond é£ átadja a színházat Andor Zsig-
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mond igazgatónak. Közben Faragó Ödön volt kassai szín-
házigazgató is pályázatot ad be. Végül számos fellebbe-
zés után Andor Zsigmond veszi át a színházat. (A szám 
alatt az ügy részaktái találhatók.) 

1242 . 

Tá 1923. szeptember 1. Több aláírással ellátott kérelem a 

főispánhoz 
Pr Szeged város főispánjának ir. 566/1923. sz. 
Ta A tanácsi határozat ellen fellebbeznek, mert a vá-

ros Andor Zsigmondot választotta színigazgatónak. Az 
ügyben rendkívüli közgyűlés összehívását kérik. 

1243 . 

Tá 1923. szeptember 5. A főispán levele a polgármesterhez 
Pr Szeged város főispánjának ir. 566/1923. sz. 
Ta A főispán az Andor Zsigmond megválasztásával kap-

csolatban beadott fellebbezések nyomán rendkívüli köz-
gyűlés összehívását rendeli el. 

1244 . 

Tá 1923. szeptember 10. Tanácsi előterjesztés tárgyalása 
a színházi szerződés átruházása ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 517/1923. sz.. 



Ta A szavazás eredményeként a közgyűlés kimondja: 
H A városi tanács 24418/1923. sz. (a színházi szerződést 

Andor Zsigmondra ruházza át) és 25494/1923. számú (Fa-
ragó Ödön színházi igazgatónak a színház vezetésének 
átvételére vonatkozó ajánlatát tárgyalás alá nem vehe-
ti) véghatározatait feloldja, s az ügyet visszaadja a 
tanácsnak, hogy a színházigazgatói állást a színügyi 
bizottság véleményének meghallgatásával a szabályoknak 
megfelelően töltse be. 

1245 . 

Tá 1923. szeptember 17. Színház javítási munkálatai 
Pr SzVT ir. 6579/1923. lt. sz. 
Ta A színház bádogfedelének javítása elkerülhetetle-

nül szükségessé vált, mivel 10 éve nem volt javítva. 
A javításra 1,852.000 korona póthitelt engedélyez a 
tanács. 

1246 . 

Tá 1923. szeptember 26. Tanácsi előterjesztés tárgyalása 
a színház javítási munkálataira 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 586/1924. sz. 
Ta A közgyűlés jóváhagyta a városi tanács határozatát, 

hogy a színház javítási munkálatainak költségeire szük-
séges 84.200 korona kölcsönként való felvételétől elte-
kint, és az összeget tárkészlet terhével számolja el. 
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1247 . 

1923. szeptember 27. Színházi gázvezeték rendbehozása 
SzVT ir. 5732/1923. lt. sz. 

A városi színház légszeszvilágítási vezetékeinek 
kitisztítására, jókarba helyezésére a tanács a mérnöki 
hivatal javaslatára 300.000 korona póthitelt engedélyez. 

1248 . 

1923. szeptember 28. A városi színház színházigazgatói 
szerződésének ügye 
SzV Th B kgy. jkv. 646/1923. sz. 

A közgyűlés a városi színház használatára vonatko-
zó szerződést 1923. szeptember 1.- 1926. július végéig 
terjedő időre Andor Zsigmond színigazgatóra ruházta. Az 
1901. évi XX. tc. 8.§. b. pontja szerint közérdekből 
fellebbezésre való tekintet nélkül elrendelték a tanácsi 
véghatározat (27244/1923. sz.) végrehajtását. 

1249 . 

1923. október 16. Az Országos Magyar Színészegyesület 
és Nyugdíjintézet levele a városi tanácshoz 
SzVT ir. 6476/1923. lt. sz. 

Az Országos Színészegyesület igazgatótanácsa a 
folyamatosan fokozódó drágaságra való tekintettel 1923. 



október 16-tól kezdődően újabb létminimumot állapított 
meg a vidéki színházaknál működő művésztagok részére. 
Ez, a legminimálisabb összeg ellenére is, a színházi-
gazgatókra nézve nagy megterhelést jelent. A tagokkal 
szemben vállalt fizetési kötelezettségüknek csakis ab-
ban az esetben tudnak megfelelni, ha a színházi helyára-
kat emelhetik. Kéri az egyesület, hogy Andor Zsigmond 
színigazgató helyár emelési kérelmének a tanács sürgősen 
adjon helyt. 

1250. 

Tá Budapest, 1923. október 23. A VKM leirata SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 8358/1922. lt. sz. 
Ta A VKM a színházügy támogatására újabb engedménye-

ket kíván a várostól. (Fűtés, világítás stb. költségei-
nek a segítése.) 

1251. 

Tá Budapest, 1923. október 23. A VKM levele a szegedi fő-
ispánhoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 644/1923. sz. 
Ta A miniszter részletesen leírja a színészet nehéz 

helyzetét, és tájékoztatást ad arról, hogy az egyes mi-
niszterek milyen kedvezményeket adtak. Közli, hogy a 
városok milyen támogatást nyújtsanak. Egyúttal felszó-
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lit arra is, hogy az államsegély iránt a város kér-
vényt adjon be. Utasít a nyári előadásokkal kapcsola-
tosan is. 

M A városhoz küldött leirat másolata. 

1252. 

Tá 1923. október 25. Színműpályázat felhívás 
Pr SzVT ir. 6852/1923. lt. sz. 
Ta A pályamű lehet szabadon választott prózai, vagy 

nemzeti tárgyú zenés darab. A pályázat jeligés. A pá-
lyadíjjal jutalmazott színmű a szerző tulajdona marad, 
de köteles azt, a mű magyarországi bemutatására a sze-
gedi Városi Színház igazgatójának rendelkezésére bocsá-
tani . 

1253 . 

Tá 1923. október 25. Színműpályázat 
Pr SzVT ir. 6852/1923. lt. sz. 
Ta A színügyi bizottság 1923. október 19-i ülése sze-

rint a tanács tudomásul vette, hogy Andor Zsigmond a 
színház igazgatója, 300.000 koronát adományozott a szín-
mű pályázati kiírásához 1 zenés és 1 prózai színdarab 
jutalmazására. Dr. Szeles József és Back Bernát színü-
gyi bizottsági tagok 50-50.000 koronát ajánlottak fel. 
A város ezért elismerését fejezte ki. A bírálatban 
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részt vesz a színügyi bizottság és a Dugonics Társaság 
2-2 tagja, valamint 2 helybeli szakértő . 

1254. 

Tá 1923. november 5. A főispán levele a belügyminiszterhez 
Pr Szeged város főispánjának ir. 628/1923. sz. 
Ta A főispán kéri a belügyminisztert, hogy a színház 

támogatására hozott határozatokat hagyja jóvá. A levél 
tartalmazza, hogy az 1923/24-es évadra milyen segélye-
ket ad a város a színháznak. 

1255 . 

Tá 1923. november 16. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 4486/1923. lt. sz . 
Ta Napirenden: 

1.) A színműpályázat ügye: 1 pályázat már beérkezett. 
2.) Az ifjúsági előadáson ne szedjenek vigalmi díjat. 
3.) Andor Zsigmond kéri a fűtési segély folyósítását. 
4.) A VKM támogatni szándékozik a vidéki színészetet. 
5.) Egy havi műsor bemutatása. 
6.) A színházi helyárak 25 %-os emelése. 
7.) Vita az éjjeli előadásokról. 
8.) Hódmezővásárhely várossal a színkörre kötött szer-

ződés 1926-ban jár le. 
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H 1. Tudomásul. 2. Elfogadva. 3. Elfogadva. 4. Tudomásul. 
5. Tudomásul. 6. Közgyűléshez terjesztve, tudomásul vé-
ve. 7. A túl "erős" színdarabokat kerülni kell. 8. Tudo-
másul. 

1256 . 

Tá 1923. december 21. Andor Zsigmond színigazgató levele 
SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 8044/1923. lt. sz. 
Ta Mivel a színigazgató jelentős zenekari apparátust 

kívánó műveket szeretne előadni, a zenekari árok nagysá-
gát bővíteni szeretné. 

1257 . 

Tá 1923. december 21. Andor Zsigmond színigazgató levele 

SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 8044/1923. lt. sz. 
Ta A színigazgató azt kéri, hogy a zenekari árok bő-

vítésének kőműves munkálatait a tanács költségeinek ter-
hére végezhessék el. 
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1230 . 

Tá 1923. december 21. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 216/1924. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A színigazgató bemutatja a következő négy hét mű-
sorát . 

2.) A színház zenekarának bővítéséhez átalakítási mun-
kák végzése szükséges, mert a zenekar mai helyén 
nem fér el. 

3.) Dobay tanácsnok javasolja, hogy nagyobb ünnepnapo-
kon klasszikus darabokat hozzanak színre. 

4.) Tóth Imre tanácsnok kifogásolja az Izrael színmű 
színrevitelét, mert sérti a keresztény vallásos ér-
zést. Gaál tanácsnok szerint a mű a párbaj ellen 
irányul . 

1259. 

Tá 1923. december 24. Balogh Károly tanácsnok jelentése 
Pr SzVT ir. 7467/1923. lt. sz. 

A jelentés teljes részletességgel adja a színház bevé-
telait és kiadásait: kiadás 159.881.224 51 Kr 

bevétel 134.910.209 60 " 
ráfizetés 24.971.014 91 " 
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1199. 

Tá 1923. december. Palágyi Lajos színigazgató kérelme 
Pr SzVT ir. 7467/1923. lt. sz. 
Ta Palágyi Lajos színigazgató 100 ezer Kr óvadékának 

kiadását kéri, mivel kötelezettségeinek eleget tett. 

1261. 

Tá 1924. január 1. Andor Zsigmond levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 7467/1923. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond színigazgató 1923. szeptember 4-én 

kelt bérletátruházáson alapuló színigazgatói megbíza-
tásáról lemond, mivel a színház működtetése deficites, 
maga pedig az eddigi művészi színvonalból engedni nem 
aka r . 

1262 . 

Tá Kecskemét, 1924. január 19. Kecskemét város levele 
SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 

Ta Kecskemét város SzVT kérésére beszámol színházá-
nak működési feltételeiről, a városi támogatásról. 
Egyúttal tételesen közli a helyárakat. 



1230 . 

Tá Miskolc, 1924. január 21. Miskolc város levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta Miskolc város szegedi megkeresésre megküldi közgyű-

lési határozatát, amelyben a színigazgatónak adott segé-
lyekről döntött (világítás, fűtés, ingyen épülethaszná-
lat, vigalmi adó stb.). 

1264. 

Tá Újpest, 1924. január 21. Újpest város levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta Újpest város szegedi megkeresésre közli, hogy milyen 

anyagi támogatásban részesíti a színigazgatót. (3 millió 
korona szubvenciót kap.) 

M 1 db. színházi plakát. 

1265. 

Tá Sopron, 1924. január 21. Sopron város levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta Sopron város szegedi megkeresésre közli, hogy mi-

lyen támogatásban részesíti a színházigazgatót. (Ingye-
nes színházhasználat, világításhoz hozzájárulás, vigalmi 
adó elengedése, fűtési segély.) 
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1269 . 

Tá Kaposvár, 1924. január 22. Kaposvár város levele SzVT-
hoz 

Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta Kaposvár város szegedi megkeresésre közli, hogy 

milyen anyagi támogatásban részesíti a színigazgatót. 
(Ingyen épülethasználat» fűtés, világítás stb.) 

M 1 db. nyomtatott színházi plakát. 

1267 . 

Tá Győr, 1924. január 24. Győr város levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta Győr város szegedi megkeresésre közli, hogy milyen 

anyagi támogatásban részesíti a színházigazgatót (vi-
galmi adó átadása). 

M 1 db. színházi plakát. 

1268 . 

Tá Debrecen, 1924. január 24. Debrecen város levele SzVT-
hoz 

Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta Debrecen város szegedi megkeresésre közli, hogy 

milyen anyagi támogatásban részesíti a színházigazgatót. 
(Ingyenes épülethasználat, fűtési, világítási segély.) 
Egyúttal közli a helyárakat is. 
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1269 . 

Tá 1924. január 25. Az Országos Színészegyesület levele Sze-
ged Város Tanácsához 

Pr SzVT ir. 387/1924. lt. sz. 
Ta Az Országos Színészegyesület nyugdíjas tagjai javára 

a szegedi színházban február 4-én esti előadásban színre 
kerül Giczi István Komédiások c. egyfelvonásos színjátéka. 
Vendégszerepel S. Fáy Szeréna a Nemzeti Színház, Stella 
Gyula a Magyar Színház és Matány Antal a Belvárosi Szín-
ház tagja. 
Előadás előtt Thury Elemér és Nádor Zsiga színművészek 
propagandát fejtenek ki Szegeden. 

H A tanács e célra a városi színházat díjtalanul átengedi. 
A tanácsi páholyt megváltja. 

1270. 

Tá 1924. január 27. Andor Zsigmond levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 7467/1923. lt. sz. 
Ta Mivel pénzügyi mérlegének egy nagy akadályát sikerült 

megszüntetnie, visszavonja korábbi lemondását színigazga-
tói megbízatásáról. A kapott segély állandósításával a 
színházat a város rangjához méltóan tudná működtetni. 

57 



1230 . 

Tá 1924. január 30. Tanácsi előterjesztés tárgyalása a mu-
tatványokról szóló szabályrendelet módosítása tárgyában 

Pr SzV th B kgy. jkv. 13/1924. sz. 
Ta A belügyminiszter 1923. október 13-i leiratával a 

szegedi törvényhatósági bizottság 415/1914, 185/1908, 
464/1917 kgy. határozatainak egyes §-ait módosította a 
nyilvános mutatványokról szóló szabályrendelet tárgyá-
ban. Pl.: a jótékony célú műkedvelő előadások engedélye-
zése után a városi szegényalap javára fizetendő díjak 
megállapítása stb. 
A módosított szabályrendeletet teljes szövegében közli a 
határozat. 

1272 . 

Tá 1924. január 30. Tanácsi előterjesztés tárgyalása a vá-
rosi színház segélyezése tárgyában 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 31/1924. sz. 
Ta A törvényhatósági bizottság tudomásul veszi a Val-

lás- és Közoktatásügyi Minisztérium 131867/1923. számú 
körrendeletét, hogy a színházzal bíró városok figyelmé-
be ajánlja a színészet fokozott támogatását. 
Az állami segélyeket a jövőben a városok javára fogják 
folyósítani oly an arányban, ahogy a városok a színésze-
tet támogatják. 
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A törvényhatósági bizottság kijelenti, hogy a városi 
színházat - amíg a gazdasági viszonyok meg nem szilár-
dulnak - nem kívánja jövedelmet szerző intézménynek te-
kinteni . 
A közgyűlés 3 millió korona városi segélyt biztosít An-
dor Zsigmond színigazgatónak, valamint 6 vagon szenet és 
50 mázsa fa fűtési hozzájárulást, díszletek, felszerelé-
sek előállítására támogatást. 

A kedvezményeket az 1923/24. színházi évadra engedélye-
zi . 

1273. 

Tá 1924. február 18. A mérnöki hivatal jelentése SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 8844/1923. lt. sz. 

Ta A mérnöki hivatal részletes költségvetést ad a ze-
nekari árok kibővítésének munkálatairól. A bővítést 
feltétlenül javasolja. A munkálatok 907 ezer Kr-ba ke-
rülnek . 

1274. 

Tá 1924. február 23. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 601/1924. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Balassa Árminné részvét-köszönő levelének bemutatása. 
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2.) A fűtési engedély kiutalása. 
3.) A színházi hivatalos páholyok használata. 
4.) A színigazgató Ocskay Mihály énekest szerződteti. 
5.) Az új színigazgató, Andor Zsigmond támogatásának 

kérdése. A vigalmi adó 50 %-át adják át az igazga-
tónak, ő pedig minden évben csináltasson egy komp-
lett díszletet. 

H 1-4. Tudomásul. 5. Egyetértenek, a közgyűlés elé ter-
jesztik. 

1275. 

Tá 1924. február 17. Tanácsi előterjesztés tárgyalása a 
Pester Lloyd alapítvány előnyösebb kamatoztatása tárgyá-
ban 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 78/1924. sz. 
Ta A Pester Lloyd alapítvány tőkeállományát (284.434 

korona), mely a színház állandósítására szolgál, elő-
nyösebb kamatoztatás céljából a Szegedi Kézműves Bank-
nál helyezik el a heti kamat tőkésítésével. 

1276. 

Tá 1924. március 12. Andor Zsigmond színigazgaó kérelme 
Pr SzVT ir. 601/1924. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond 25 millió Kr segélyt kér a színház 

különböző költségeinek a fedezésére. 
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M A szegedi Városi Színház egy havi költségvetése (egyút-
tal szöveges megjegyzést is tesz a költségvetéshez). 

1277 . 

Tá 1924. március 19. A főispán levele SzVT-hoz 
Pr Szeged város főispánjának ir. 145/1924. sz. 
Ta A főispán megköszöni, hogy felkérték a színügyi bi-

zottság tagjául, és a tagságot vállalja. 

1278. 

Tá 1924. március 21. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 601/1924. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A megüresedett bizottsági tagságra Dr. Aigner Károly 
főispánt kérték fel. 

2.) A következő heti műsor elfogadása. 
3.) A vigalmi adó 50 %-át a kgy. átadta a színigazgatónak. 
4.) Színházi fűtés javítása. 
5.) Színműpályázat bírálata. 
6.) Wedekind: Tavasz ébredése c. darab ügye. 
7.) Rátkai Sándor 35 éves színészi jubileuma. 

H 1-4. Tudomásul. 5. A Dugonics Társaság megkeresése. 

6-7 . Tudomásul. 
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1199. 

Tá 1924. március 26. Tanácsi előterjesztés tárgyalása a 
nyilvános mutatványokról szóló szabályrendelet módo-
sítására 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 134/1924. sz. 
Ta A nyilvános mutatványok és előadások engedélye 

után a városi szegényalap javára naponként a legmaga-
sabb belépődíj ötszöröse fizetendő. 
A közgyűlés a rendelkezés azonnali végrehajthatóságát 
kimondja. 

1 2 8 0 . 

Tá 1924. április 1. Móra Ferenc levele Gaál Endréhez, a 
színügyi bizottság elnökéhez 

Pr SzVT ir. 6852/1923. lt. sz. 
Ta Móra Ferenc tudatja, hogy a Dugonics Társaság 

Juhász Gyulát és Réti Ödönt küldte a színműpályázat 
bíráló bizottságába. 

1281. 

Tá 1924. április 12. Bottka rendőrfőtanácsos jelentése a 
főispánnak 

Pr Szeged város főispánjának ir. 225/1924. sz. 
v Ta A jobboldali egyetemi bajtársi szövetségek K. Capek 



R.U.R. c. darabjának bemutatásakor tüntetést szerveztek. 
A rendőrfőtanácsos a tüntetés előzményéről és lefolyásá-
ról részletes jelentést ad. 

1 2 8 2 . 

Tá 1924. április 25. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 6052/1924. lt. sz. 
Ta Napirenden. 

1.) A színházigazgató bemutatja a műsort. 
Dr. Dobay Gyula a R.U.R-t kéri elolvasásra, mert 
Budapesten tüntetések voltak miatta. Az elnök érte-
sülése szerint a darab kommunista szellemű. 
A színigazgató ezt tévedésnek véli, az ő kifogása 
az, hogy cseh szerző írta. 
A bizottság a műsort elfogadja. 

2.) Wimmer Fülöp kifogásolja, hogy egyes darabokban túl-
teng a rögtönzés, s ez a színvonal rovására megy. A 
próbákat is ke vésnek tart ja. 

1283 . 

Tá 1924. április 26. Az Országos Színészegyesület és Nyug-
díjintézet levele a városi tanácshoz 

Pr SzVT ir. 2238/1924. lt. sz. 
Ta Az Országos Színészegyesület a nyomorgó öreg nyug-
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díjas tagok intenzívebb segélyeztetése céljából kéri a 
városi tanácsokat, tegyék lehetővé a színigazgatóknak, 
hogy a bemutató előadások helyárait 10 %-kal felemelhes-
sék. Ez a 10 % minden adótól mentesen kerüljön a szegény 
nyugdíjas tagok között felosztásra. 

1284. 

Tá 1924. április 29. Árvaházi felügyelő bizottság jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 6852/1923. lt. sz. 
Ta A színigazgató felkérésére az árvaház 16 növendéke, 

a városi színházban előadott Carmen és a Bibliás ember 
című operában hét estén át szerepelt. A bizottság kéri a 
városi tanácsot, hogy a jövőben ilyen szereplést ne enge-
délyezzen. 

1285. 

Tá 1924. május 23. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 6852/1923. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A színügyi bizottság bemutatja a tanács húsz millió 
városi és öt millió állami segély kiutalásáról szóló 
határozatát. 

2.) Juhász Gyula és Réti Ödön színműbírálók is jelen 
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voltak. (A jegyzőkönyv tartalmazza a részletes bí-
rálatot .) 

3.) A jeligés levelek felbontásával a győztesek neve 
ismertté válik. Lőcsei ítélet c. mű szerzői Tábori 
Emil színész és író, és Orbán Dezső. 
A Varázsöv szövegírója Nemes Győző, zene: Heintz 
Fülöp. 

4.) Kéri a bizottság a tanácsot, hogy a 750.000 korona 
pályadíjat 1 millió koronára egészítse ki. 

5.) Dr. Szeless József bizottsági tag utólag tiltakozik 
Steinchardt és Rott társaságának szerepeltetése el-
len, ugyanis színházi pornográfiából élnek, művészi 
és irodalmi értékük nincs, ez a városi színháznak, 
mint történelmi múltú intézmény színvonalának le-
szállítását jelenti. Az igazgató szerint a kifogá-
solt társaság sikert aratott Debrecenben, Miskolcon, 
Nagyváradon. Ha a színház nem szerződteti őket, ak-
kor a mozi hozza, és akkor a társulatával anyagi 
tönk szélére jut. 

1286 . 

Tá 1924. június 10. A színműpályázat eredménye 
Pr SzVT ir. 6852/1923. lt. sz. 
Ta A színügyi bizottság 1924. május 31-i határozata 

szerint a színműpályázat eredménnyel járt. A beérkezett 
52 mű közül a prózai pályadíjat a Lőcsei ítélet, a ze-
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nés művet pedig a Varázsöv c. pályamű nyerte. 
A tanács határozatot hoz a pályadíjak és a bírálók díjá-
nak kifizetésére . 

1287 . 

Tá 1924. június 16. Kotonyi Andor és Koncsek István kérelme 
Pr SzVT ir. 601/1924. lt. sz. 
Ta Kotonyi Andor és Koncsok István a Magyar Olimpiai 

Bizottság megbízásából azzal fordulnak SzVT-hoz, hogy a 
párizsi olimpiára induló versenyzők költségeinek fede-
zésére díszelőadást tartsanak a szegedi színházban az 
egyéb más szegedi programok mellett, amelynek bevételét 
a versenyzők kapnák. 

1 2 8 8 . 

Tá 1924. június 20. Színműpályázat 

Pr SzVT ir. 6852/1923. lt. sz. 
Ta A városi tanács a 680/1923. sz. letétben őrzött pá-

lyadíjat egy millió koronára egészítette ki. 
Egyik fele Tábori Emil, másik fele Heintz Fülöp címére 
kif i zetendő. 
Juhász Gyula és Réti Ödön ipariskolai tanár részére, 
mint bírálóknífk, 150.000 koronát fizetnek ki. 
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1324 . 

Tá 1924. június 21. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 6852/1923. lt. sz. 
Ta A színigazgató a társulat összeállításáról jelen-

tést ad. 

1290. 

Tá 1924. június. Andor Zsigmond színigazgató kérelme 
Pr SzVT ir. 3070/1924. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond színigazgató 30 millió korona se-

gélyt kér a színház javára. Szerinte a színház egyhavi 
költsége 180 millió Kr. Bevétele pedig 80-100 millió, 
ennek 22 %-át adóként levonják. Lehetetlen a színvona-
las társulat fenntartása. 

1291. 

Tá 1924. július 2. Nyugdíjas színészek ügye 
Pr SzVT ir. 6852/1923. lt. sz. 
Ta Az Országos Színészegyesület pártolás végett a 

VKM-hoz felterjesztést intézett. A VKM ezt megküldi 
Szeged Város Tanácsának. 
A kőszínházak megüresedett gondnoki állásait a jövőben 
csak nyugdíjas színészekkel töltsék be. 
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Ezek a városok: Szeged, Hódmezővásárhely, Pécs, Sopron, 
Szombathely, Kecskemét, Székesfehérvár, Veszprém, Nyír-
egyháza, Debrecen, Kaposvár, Eger, Miskolc, Győr. 

1292 . 

Tá Hódmezővásárhely, 1924. szeptember 5. Andor Zsigmond 
színigazgató levele SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 601/1924. lt. sz. 
Ta A színigazgató jelenti, hogy az 1924-es évadját 

szeptember 25-én nyitja. Közli az opera-, operett- és 
drámatársulat tagjainak a névsorát. Egyúttal támogatást 
kér a színház működéséhez. 

1293. 

Tá 1924. szeptember 12. Andor Zsigmond színigazgató kérel-
mének tárgyalása 

Pr SzVT ir. 4709/1924. lt. sz. 

Ta Andor Zsigmond színigazgató bejelentéséből a ta-
nács tudomásul veszi, hogy a Színházi Élet című budapes-
ti lap szerkesztőségével megegyez ve,1924 . szeptember 
13-án este hírneves budapesti művészek, művésznők és 
írók közreműködésével kabaréestet rendeznek. A Színházi 
Élet képviseletében Gelléri Andor is kéri az engedély 
megadását. 
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1324 . 

Tá 1924. szeptember 13. Gelléri Andor kérelme 
Pr SzVT ir. 4870/1924. lt. sz. 
Ta A Színházi Élet szeptember 13-án propaganda es-

télyt ad, amelyet kizárólag az előfizetőknek rendez. 
Ezért Gelléri Andor, a Színházi Élet szerkesztősége ne-
vében a tanácstól ötmillió korona vigalmi adó visszafi-
zetését kéri. 

H A tanács a kérelmet elutasítja, mivel a vámfelügyelő 
meggyőződött, hogy a szerkesztőség díjat szedett. 

1295 . 

Tá 1924. szeptember 22. A főszámvevő jelentése 
Pr SzVT ir. 498/1924. lt. sz. 

Ta A színházi javításokkal kapcsolatos költségek té-
teles kimutatása. 

1296. 

Tá 1924. szeptember 25. Tanácsi előterjesztés tárgyalás 
Andor Zsigmond színigazgató segélykérelme ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 391/1924. sz. 
Ta A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a 

városi tanács Andor Zsigmond színigazgatónak 30.000.000 
koronát kölcsönképpen folyósított, amit a jövő színházi 
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évben tartozik visszafizetni, illetve az esetleg engedé-
lyezendő segélyéből levonják. 
Kézizálogul a színház felszerelései, színfalai, díszle-
tei, bútorai, színházi ruhái és egyéb tárgyai szolgál-
nak. 

1297 . 

Tá 1924. október 10. Andor Zsigmond színigazgató kérelme 
Pr SzVT ir. 4988/1924. lt. sz. 
Ta A színigazgató tíz vagon szén és egy vagon fa árá-

nak kiutalását engedélyként kéri a várostól. 

1298. 

Tá 1924. október 13. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 4988/1924. lt. sz. 
Ta Napirenden. 

1.) A színigazgató jelentése a társulat összeállításá-
ról és a szezon megnyitásáról. 

2.) A heti műsor bemutatása. 
3.) Wimmer Fülöp az operett rendezések színvonalának a 

javítását kéri . 

4.) A helyárak magas ára feletti vita. 
5.) A színházi javítások kérdése. 
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H 1-2. Elfogadva. 3. Tudomásul. 4. A színigazgató állás-
pontjának tudomásul vétele. 5. Továbbítják a polgármes-
terhez . 

1299. 

Tá 1924. október 24. A városi tanács ülése 
Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A tanács mielőtt a 30 millió koronát â  színház fűté-
sére megadná, bizottságot küld ki a színház gazdálko-
dásának a megvizsgálására. 

2.) Levél a rendőrségnek a mozikban játszott kabaré-elő-
adások leállítására. 

1300. 

Tá 1924. október 24. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A következő két heti műsort elfogadják. 
2.) A színház homlokzatának és fűtési berendezésének 

javítása. 

3.) Újabb 30 millió korona kiutalási igény a színház fű-
tésének támogatására. 

4.) A rendőrség kabaré-előadásokat engedélyez a mozikban. 
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H 1. Elfogadva. 2. A fűtést nem alakítják át. 3. Javaslat 
a támogatás megadására. 4. Le kell állítani a kabaré-elő-
adásokat. 

1301. 

Tá 1924. október 29. Tanácsi előterjesztés tárgyalása Andor 
Zsigmond színigazgató fűtési segélye ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 488/1924. sz. 
Ta A közgyűlés tudomásul vette, hogy a város tanácsa 

a színház fűtési segélyezésére 50 millió koronát folyó-
sított. 

1302 . 

Tá 1924. október 29. Tanácsi előterjesztés tárgyalása a 
színházi javítások ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 489/1924. sz. 
Ta A közgyűlés tudomásul vette, hogy a városi tanács 

a színház ismételten szorgalmazott és sürgetett javítá-
saihoz 71.442.500 koronát, a homlokzat tatarozásához 
106.800.000 koronát engedélyezett. 

1203. 

Tá 
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let levele SzVT-hoz 



Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta A színészegyesület levelében vázolja a vidéki szí-

nészet nehéz helyzetét, és támogatást kér a várostól. 
Többek közt kéri a 10 V o s vigalmi adó elengedését. 

1304. 

Tá Budapest, 1924. november 11. Budapest Székesfőváros 
Tanácsának levele SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 6492/1924. lt. sz. 
Ta A fővárosi tanács Andor Zsigmond kérését, hogy a 

Nyári Színházat az 1925-ös nyári évadban bérelni szeret-
né, elutasítja, mert tűzveszélyes, és ott előadásokat 
tartani nem lehet. 

1305. 

Tá 1924. november 17. Színházi segély pótlása 
Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta A városi tanács a színház fűtési költségeinek tá-

mogatására 30 millió korona kiutalását határozta el. 
Egyúttal kötelezik a színigazgatót, Andor Zsigmondot a 
pénztárkönyv pontosabb vezetésére. 

M A számvevőség jelentése ismerteti a színházi pénztár-
könyv átvizsgálásának tapasztalatait. Benne tételesen 
felsorolták a színház kéthavi kiadásainak és bevételei-
nek összegét. 



1306. 

1924. november 27. Tanácsi előterjesztés a színházi se-
gély megállapítása tárgyában 

SzV Th B kgy. jkv. 548/1924. sz. 
A színházi segély megállapításával kapcsolatban 

felhatalmazza a közgyűlés a tanácsot, hogy a (391/1924. 
kgy. hat. szerint) már kiutalt előlegnek a múlt évi se-
gélyként való elszámolása mellett a befolyó jövedelem 
arányában további előlegeket folyósítson a színházi i-
gazgató részére. 

1307. 

1925. január 23. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 
SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 

Napirenden: 
1.) A színigazgató a következő havi műsor bemutatásakor 

jelzi, hogy Lotte Schöne bécsi koloratúr szoprán és 
Mascagni karmester fognak fellépni. Az utóbbi a 
Kis Marat c. operát fogja vezényelni. 

2.) A színház fűtéséről jobban kell gondoskodni. 
3.) A függönyök kezeléséhez új hitelek szükségesek. 
1-3. Támogatólag elfogadva. 
Az elnök támogatást kér a bizottságtól Andor Zsigmond 
pályázatához, amelyben a Budai Színkörben a nyári fel-



lépések jogát szeretné megszerezni. A bizottság ezt tá-
mogatja . 

1308. 

Tá 1925. február 7. A városi tanács ülése. 

Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta A tanács támogatja Andor Zsigmond pályázatát, amely-

lyel a Budai Színkört szeretné megszerezni társulatának. 
Az ajánló sorokban részletesen leírja és részletezi An-
dor Zsigmond és társulata tevékenységét. A színház tag-
jainak létszáma ekkor 95 fő. Opera, operett és színmű 
előadására alkalmas. Magas színvonalon sokszor vendégek 
fellépésével dolgoznak. A szegedi színház a válságos i-
dők ellenére is igen látogatott. 
A fővároshoz, a VKM-hoz és a főispánhoz megy ajánló le-
vél . 

M Andor Zsigmond színtársulatának névsora. 

1309 . 

Tá 1925. február 9. SzVT polgármesterének levele a főispán-
hoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 69/1925. sz. 
Ta A polgármester kéri, hogy a főispán illetékes he-

lyen támogassa azt a kérést, hogy a szegedi színtársulat 
nyárra a Budai Színkört megkapja előadás céljára. 
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M Az 1925. február 9-én tartott közgyűlési jkv. kivonata. 

1310. 

Tá 1925. február-július. Vigalmi adó 
Pr SzVT ir. 601/1924. lt. sz. 
Ta A színházra kirótt vigalmi adó feltüntetése. 

1311. 

Tá Budapest, 1925. február 18. Az Országos Színészegyesület 
levele 

Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta A Színészegyesület köszönetét fejezi ki SzVT-nak, 

hogy pártolóan segítette a szegedi színházat. 

1312 . 

Tá 1925. március 4. A 9. honvéd gyalogezred parancsnokának 
levele a színügyi bizottsághoz 

Pr SzVT ir. 6187/1925. lt. sz. 
Ta Az ezredparancsnok örömmel üdvözli a városi zenekar 

felállítását, mert az ezred zenekara igen súlyos szolgá-
lattól és tehertételtől mentesül. 
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1324 . 

Tá 1925. március 10. A VKM levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
Ta A VKM a szegedi színházigazgatónak azt a kérését, 

hogy az év nyarára a budapesti nyári színházat bérbe vehes-
se, nem támogatja. Ha a színház olyan állapotba kerülne, 
hogy játszhatnának benne, akkor azt javasolná, hogy a 
miskolci társulat részére adják bérbe. 

1314 . 

Tá 1925. március 18. Tanácsi előterjesztés tárgyalása a 
színházi szerződés meghosszabbítása tárgyában 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 157/1925. sz. 
Ta A törvényhatósági bizottság Andor Zsigmond színigaz-

gatóval kötött és a városi színház használatára vonatko-
zó szerződés hatályát 1926. július 1.-1929. június végé-
ig meghosszabbítja, és biztosítja részére mindazokat a 
kedvezményeket, amelyeket ez idő szerint élvez. (A ked-
vezmények felsorolva a jkv-ben.) 

1315. 

Tá Budapest, 1925. március 19. VKM levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 6025/1924. lt. sz. 
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Ta A VKM a színészet válságos helyzete miatt a színhá-
zi kerületek újraosztását tervezi, amelyhez kéri SzVT lí-
rásban megküldött véleményét. 

1316 . 

Tá 1925. március 27. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 6187/1925. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A színigazgató bemutatja a jövő havi műsort. 
2.) A bécsi Operaház öt elsőrendű tagja fog vendégszere-

pelni a Lakmé, Lohengrin és a Carmen operákban. Nem 
jövedelemszerzés, hanem a vendégszereplésekkel a 
színvonal emelése a cél. 

1317 . 

Tá 1925. április 11. Dr. Széchényi István szegedi ügyvéd 
fellebbezése 

Pr SzVT ir. 2308/1925. lt. sz. 
Ta Dr. Széchényi István ügyvéd, mivel elégedetlen a 

színház művészi színvonalával, fellebbezést nyújt be, 
hogy a tanács ne engedélyezze a színházat. 
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1324 . 

Tá 1925. április 18. A főszámvevő jelentése 
Pr SzVT ir. 6025/1924. sz. 
Ta A főszámvevő kivonatosan megadja a színház 1924/25. 

évi gazdálkodásának adatait. A pénztárkönyv vezetésével 
nem ért egyet, a számokat nem tartja valósnak. A bevéte-
lek 2,654.023.525 Kr-t, a kiadások 3,316.714.314 Kr-t 
tettek ki. A hiány 622.690.780 Kr 50 fillér. 

1319. 

Tá 1925. április 23. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 2308/1925. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A következő havi műsor elfogadása. 
2.) A színház nehéz pénzügyi helyzetének tárgyalása. 

Wimmer Fülöp javasolja, hogy a város vegye át Andor 
Zsigmond színházi felszerelését, és annak árából fi-
zesse ki az adósságokat. Ezáltal jobban tud majd a 
színigazgatókkal is boldogulni, mert teljesen saját 
színháza lesz. 

79 



1324 . 

Tá 1925. április 24. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 3337/1925. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A következő havi műsor bemutatása. 
2.) A színigazgató hiánya 660 millió Kr. 
3.) A tanács a színigazgatóval újabb 3 éves szerződést 

kötött. 
4.) A színházigazgató segélye: 

vigalmi adó elengedése, 
tűzoltó ügyeleti díjat a tanács fizeti, 
fűtéshez hozzájárul. 

5.) A színigazgató kéri az első világháború előtti 
8.000 arany korona támogatást. 

H 1-4. Tudomásul veszik. A színigazgató kérését támogat-
ják . 

1321. 

Tá 1925. április 29. Tanácsi előterjesztés tárgyalása 
Andor Zsigmond színigazgató segélykérelme ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 206/1925. sz. 
Ta A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette a városi 

tanács 8341/1925. számú véghatározatát, mellyel Andor 
Zsigmond színigazgatónak a közgyűlés által már előzőleg 
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biztosított támogatáson túl 20 millió korona segélyt 
utalványozott ki. 
A színigazgató újabb kérelmére - figyelemmel a színházak 
látogatottsága tekintetében országszerte mutatkozó ha-
nyatlásra - kivételesen további 50 millió korona támo-
gatást engedélyezett a költségvetés rendkívüli alapja 
terhére. 

1322 . 

Tá 1925. április-május. Andor Zsigmond kérelmei. 
Pr SzVT ir. 3337/1925. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond színigazgató három kérvényében a 

színháznak támogatást kér. A kérvényekben részletesen 
leírja a színház helyzetét és a nehézségeket. 

1323. 

Tá 1925. május 1. Az Országos Színészegyesület levele a 
városi tanácshoz 

Pr SzVT ir. 4296/1925. lt. sz. 
Ta Az Országos Színészegyesület 1925. évi közgyűlése elha-

tározta, hogy átiratban kéri a vidéki városok hatósága-
it, hogy a jövőben a kőszínházak gondnoki állásait meg-
öregedett munkabíró nyugdíjas színészekkel töltsék be. 
Kéri az egyesület, hogy egy-egy ilyen állás betöltése 
esetén a tanács tájékoztatást adjon. 
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1324 . 

Tá 1925. május 25. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 5152/1925. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A következő havi műsor (Csibi, Manetic, Dolly, Az 
árnyék, Cigányprímás Rózsahegyivel, Feleségem babá-
ja, Májusi muzsika, Bajazzók) elfogadása. A Moszkvai 
Nemzeti Színház ajánlata vendégszereplésre. 

2.) Továbbra is tartanak előadást a mozikban. 
3.) A színigazgató 8.000 aranykorona segélyt kér. 

H 1. Elfogadva, a moszkvaiak vendégjátékát nem tartják 
kívánatosnak. 2. Az'ügyben a VKM-hoz írnak. 3. Méltá-
nyosnak tartják. 

1235 . 

Tá 1925. május 27. Tanácsi előterjesztés tárgyalása Andor 
Zsigmond színigazgató kölcsönkérelme ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 242/1925. sz. 
Ta A súlyos gazdasági viszonyokra való tekintettel a 

színigazgató kérelmére az eddigi segélyeken túl 50 mil-
lió korona rendkívüli kölcsönt engedélyez a törvényha-
tósági bizottság, megfelelő kézizálog ellenében. 
A visszafizetési határidő: 1925. év vége. 
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1326 . 

Tá 1925. június 2. A főszámvevő jelentése SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 3337/1925. lt. sz. 
Ta A főszámvevő a 13215/1925. sz. tanácsi határozat-

tal kiutalt 50 millió kölcsönből 44 millió koronát a 
művészi és műszaki személyzet 7 %-os illetményére fi-
zetett ki. 

1327 . 

Tá 1925. június 10. A színház kardalosainak kérelme 
Pr SzVT ir. 3196/1925. lt. sz. 
Ta A kardalosok segély iránt nyújtanak be kérelmet a 

SzVT-hoz. 

1328 . 

Tá Miskolc, 1925. június 12. Miskolc város levele a SzVT-
hoz 

Pr SzVT ir. 5152/1925. lt. sz. 
Ta A miskolci tanács szegedi megkeresésre megküldi 

törvényhatósági bizottságának határozatát, amely sze-
rint a színház 600 milliós deficitjének felét kifizeti, 
elengedi a vigalmi adót. Borsod megye közönségéhez for-
dul a színház segélyezése ügyében, és a korábbi kedvez-
ményeket is megadja. 
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1306. 

Tá Kecskemét, 1925. június 15. A kecskeméti tanács levele 
SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 5152/1925. lt. sz. 
Ta A kecskeméti tanács a 6 hónapos színházi évadra 

ingyen átadja a színházat az igazgatónak. Viseli a fű-
tési és világítási költségeket és a tűzbiztosítási dí-
jat . 

13 30 . 

Tá Pécs, 1925. június 17. Pécs város Tanácsának levele 
SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 5152/1925 . lt. sz. 
Ta A pécsi tanács Szeged megkeresésére közli, hogy a 

színház fűtéséhez, világításához támogatást nyújt. A 
gépész fizetésének 60 ^-át átvállalta. A színház épüle-
tét a társulat ingyen használhatja. 

1331. 

Tá 1925. június 26. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 5152/1925 . lt. sz . 
Ta Napirenden: 

1.) Az egyes megkérdezett városok leveleinek ismerteté-



se, amelyekben színházi ügyeiket leírják. 
2.) A szegedi színház anyagi helyzetének tárgyalása. 
3.) A hódmezővásárhelyi nyári színház ügye. 
4.) A budapesti opera vendégjátékának terve. 
5.) Uferini 6 előadást tart. 

H 1. Tudomásul. 2. Támogatni kell. 3. Szükség van a vá-
sárhelyi fellépésekre. 4-5. Helyeslik. 

1332 . 

Tá Budapest, 1925. június 29. A VKM levele SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 2308/1925. lt. sz. 
Ta A VKM jóváhagyja a városnak Andor Zsigmond szín-

igazgatóval újabb 3 évre, 1926. július l-jétől 1929. 
június végéig kötött szerződését, miután Dr. Széchényi 
István ügyvéd fellebbezését is megvizsgálta. 

1333. 

Tá Debrecen, 1925. július 8. Debrecen város levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 5152/1925. lt. sz. 
Ta Debrecen város szegedi megkeresésre megküldi tör-

vényhatósági bizottságának azon határozatról készült 
kivonatát, amelyben a színház támogatásáról foglalnak 
állást. Átvállalja a színháznál dolgozó városi alkalma-
zottak fizetését, támogatást nyújt a színház fűtéséhez 
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és világításához, 20 ezer aranykorona szubvenciót nyújt 
kéthavonként. Egyszeri segélyként 100 millió papírkoro-
nát ad. 

1334. 

Tá Szombathely, 1925. július 11. A szombathelyi tanács le-
vele SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 5152/1925. lt. sz. 
Ta Szombathelyen csak nyári színházat tartanak fenn, 

erre az időre 20 millió Kr segélyt adnak, és a színház 
fenntartási költségeit viselik. 

1335. 

Tá 1925. augusztus 20. Andor Zsigmond színigazgató levele 
SzTV-hoz 

Pr SzVT ir. 2308/1925. lt. sz. 
Ta A színigazgató jelenti, hogy a színház pénzügyeinek 

intézését a Hódmezővásárhelyi Gazdabank vette át. A szín-
ház pénzügyeinek teljes ellenőrzését ez a bank intézi. 

1336. 

Tá 1925. szeptember 25. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 9371/1925. lt. sz. 
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Ta Napirenden: 
1.) A színigazgató bemutatja az új társulat névsorát, 

s az első két heti műsprt. 
Vitát vált ki egyes tagok szerződtetése, valamint 
az, hogy az első előadás Móricz Zsigmond darabja. 

2.) Az elnök bemutatja, hogy a vidéki színházaktól 
milyen válaszlevelek érkeztek a színigazgatóknak 
nyújtott támogatásokról. 

1337. 

Tá 1925. október 29. A főispán jelentése a VKM-nak 
Pr Szeged város főispánjának ir. 1163/1925. sz. 
Ta A főispán jelenti, hogy a szabadtéri játékok de-

ficites volta miatt a statisztákat nem tudták kifizet-
ni. A városi pénztárból azonban a hiányzó összeget pó-
tolták, és a statisztákat kifizették. 

1338. 

Tá 1925. október. Palágyi Lajos levele 
Pr SzVT ir. 2308/1925. lt. sz. 
Ta Palágyi Lajos Andor Zsigmond elleni végrehajtási 

ügyében lefoglalt szubvenció feloldását kéri, mivel 
más módon nyert kielégítést. 
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1324 . 

Tá 1925. november 20. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 107o9/1925. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A következő havi műsor elfogadása. 
2.) A színház anyagi helyzete. 

H 1. Elfogadják. 2. Javasolják, hogy a város vállalja a 
fűtés és világítás költségeit, a 8.000 aranykoronát fi-
zesse ki, és vegye át a színház anyagi ügyeinek kezelé-
sét . 

1340. 

Tá 1925. november 27. Tanácsi előterjesztés tárgyalása a 
színház támogatása ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 446/1925. sz. 
Ta A közgyűlés kimondja, hogy a színigazgatónak to-

vábbi támogatást nem nyújt, ellenben az 1925/26. szín-
házi évre a városi pénztár terhére elvállalja a színház 
fűtési és világítási költségeit, továbbá 8.000 aranyko-
rona hitelt engedélyez a városi tanácsnak abból a cél-
ból, hogy azt a legjobb belátása szerint a színészet 
támogatására fordítsa. 
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1324 . 

Tá 1925. december 18. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 12421/1925. lt. sz. 
Ta Wimmer Fülöp kifogásolta, hogy az Orlow c. előa-

dás nyolc estén szerepelt, a négy utolsó ház üres volt. 
Hibáztatja a Farkas c. darab színrehozatalát, mivel ü-
res lesz a ház. Ez valakinek a parádés szerepe, inkább 
operát kellett volna bemutatni. A színigazgató szerint 
az Orlow-előadás jó bevétel volt, a Farkas szintén az 
lesz . 

1342 . 

Tá 1925. december 30. Andor Zsigmond színigazgató kérelme 
Pr SzVT ir. 12453/1925. lt. sz. 
Ta A színigazgató a Ricardi cégtől meg szeretné venni 

az Aida anyagát kölcsönképpen. 4. és fél millió Kr a-
nyagdíjon kívül 8 millió garanciát kell adni. Ehhez ké-
ri az igazgató a tanács segítségét. 

1343. 

Tá 1926. január 7. A Hódmezővásárhelyi Gazdabank levele 

SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 2308/1925. lt. sz. 
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Ta A Hódmezővásárhelyi Gazdabank, mivel fuzionál a 
Nemzeti Hitelintézettel, kéri SzVT-t, hogy mint a szín-
ház pénzügyeinek volt kezelője, a SzVT a 96.010.000 Kr 
tartozását térítse meg. 

1344. 

Tá Győr, 1926. február 1. Győr város levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 3337/1925. lt. sz. 
TA Győr város aziránt érdeklődik, hogy a szegedi 

színigazgató milyen anyagi támogatásban részesül. 

1345 . 

Tá 1926. február 18. Andor Zsigmond színigazgató levele 
SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 1435/1926. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond tízmillió koronát kér színházi és 

színpadi bútorok javítására. 

1346. 

Tá Szolnok, 1926. március 5. A szolnoki tanács levele 

SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 2300/1925. lt. sz. 
Ta Szolnok város polgármestere felkéri Andor Zsigmond 

szegedi színigazgatót, hogy az 1926/27-es színházi évad-
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ra vonatkozó előadásokról megbeszélést folytassanak. 

1347 . 

Tá 1926. március 13. Andor Zsigmond színigazgató levele 
SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 2308/1925. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond színigazgató azzal a kéréssel for-

dul SzVT-hoz, hogy az újonnan épült szolnoki színház-
ban a tél folyamán 2x3 hetes előadássorozatot tartson 
valamelyik tagozatával. Ez a szegedi színház működését 
nem zavarná, és egyúttal jelentős haszonnal is járna. 

1348. 

Tá 1926. április 20. Andor Zsigmond kérelme SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 3851/1926. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond kérelme az alkalmazottai után fi-

zetendő kereseti adó végrehajtása iránti halasztás ü-
gyében. 

1349. 

Tá 1926. április 26. Andor Zsigmond levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 3690/1926. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond színigazgató pénzügyi hiányainak 

nagy részét rendezte, azonban a színészek fizetésére 
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és a színészegylet részére kifizetendő összeg hiányzik. 
Ezért kéri SzVT-t, hogy részére 150 millió Kr kölcsönt 
folyósítson, amelyet 500 ezer Kr napi .részlettel tör-
lesztene . 

M Kimutatás a szegedi színházban kiadott tiszteletjegyek-
ről . 

1350. 

Tá 1926. április 28. Tanácsi előterjesztés a városi színház 
jövő évi támogatása tárgyában 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 141/1926. sz. 
Ta Figyelemmel a városi színház eddig elért színvona-

lának fenntartására, kimondja a közgyűlés, hogy a szín-
ház segítésére a 446/1925. kgy. számú határozatban fog-
laltakat kiterjeszti az 1926/27. színházi évre, s annak 
fedezéséről költségvetésileg gondoskodik. 
Kormányhatósági jóváhagyásra felterjesztik. 

1351. 

Tá Budapest, 1926. április 29. Az Országos Színészegyesület 
levele Dr. Szendrey Jenő kultúrtanácsnokhoz 

Pr SzVT ir. 3690/1926. lt. sz. 
Ta A színészegyesület megköszöni Dr. Szendrey Jenő köz-

benjárását azért, hogy a szegedi színház fennálló tarto-
zását a színészegyesületnek ki tudja fizetni. Ezzel a 
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színészegyesület és nyugdíjintézet további működését 
tette lehetővé. A levél részletezi, hogy a színház mit 
fizessen a színészegyesületnek. 

1352. 

Tá 1926. május-július . Végrehajtási ügyek 
Pr SzVT ir. 9525/1926. lt. sz. 
Ta 7 db. végrehajtői megkeresés Andor Zsigmond szín-

igazgató hitelezői részéről. 

1353. 

Tá 1926. május 28. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 5925/1926. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Dr. Csengery János egyetemi tanár 70. születésnap-
jának ünneplése. 

2.) A következő havi műsor elfogadása. 
3.) A színház anyagi helyzetének és a színigazgató 

helyzetének az ügye. 
4.) A rendőrség cirkuszi engedélyt ad ki. 

H 1-2. Tudomásul véve. 3. A városnak át kell vennie a 
színházat. 4. Le kell állítani az engedély kiadását. 
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1306. 

Tá 1926. június 12. Andor Zsigmond színigazgató kérelme 
SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 5731/1926. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond kéri a tanácsot, hogy anyagi segélyt 

utaljon ki számára, mivel az új évadot másképpen nem 
tudja előkészíteni. 

M 1. A színészegyesület levele Somogyi Szilveszter polgár-
mesterhez, melyben értesíti, hogy a színigazgatói en-
gedélyt csak akkor adja át, ha társulatának tagjait 
kifizette . 

2. A színészegyesület levele Andor Zsigmondhoz, amelyben 
feltételeit közli a kérvényének teljesítése ügyében. 

1355 . 

Tá 1926. június 26. Tanácsi előterjesztés. Dr. Tóth Imre 
törvényhatósági bizottsági tag indítványa a színházi 
szanálás ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 404/1926. sz. 
SzVT ir. 5925/1926. lt. sz. 

Ta Az indítvány szerint a szegedi színház válságos 
helyzetbe került. Andor Zsigmond színigazgató olyan fi-
zetési zavarokkal küzd, hogy a színi előadások megtar-
tása is előbb-utóbb lehetetlenné válik. Egyik mód a ki-
bontakozásra Andor Zsigmond szerződésének felbontása, a 



másik, adósságainak rendezése céljából a színház dísz-
leteinek, ruhatárának, könyvtárának leltár szerinti el-
adása, a visszavásárlási jog biztosításának kikötése 
mellett. 

H A határozat kimondja, hogy az indítvány felett napirend-
re tér. A megállapított szubvenció igazolja, hogy a tör-
vényhatósági bizottság már elment a színház támogatásának 
végső határáig. 
Az indítvány szerinti 350 millió korona vételárral az a-
dósság nem kifizethető. 
A színház gazdasági kezelésének átvétele a közigazgatási 
hatóság kezelésébe a fennálló törvények-és rendelkezések 
szerint nehezen volna adminisztrálható. 

1356. 

Tá 1926. június 28. Andor Zsigmond kérelme SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 6207/1926. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond folyamodik SzVT-hoz, hogy adóhátra-

lékát engedjék el, mert anyagilag a teljes összeomlás 
szélén áll. 

1357. 

Tá 1926. július 30. Jónás Ernő címfestő levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 7482/1926. lt. sz. 
Ta Jónás Ernő 1926. szeptember l-jétől 1929. augusz-
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tus 31-ig szerződést kötött Andor Zsigmonddal, hogy a 
vasfüggönyre hirdetéseket festenek. Mivel értesült az 
esetleges igazgató-változásról, ügyében tájékoztatást 
kér SzVT-tól. 

1358 . 

Tá 1926. augusztus 2. A tiszti főügyész leirata SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 7482/1926. lt. sz. 
Ta A tiszti főügyész javasolja, hogy az ismert hely-

zet miatt Andor Zsigmond színigazgatóval a város a szer-
ződést bontsa fel. 

1359 . 

Tá Hódmezővásárhely, 1926. augusztus 8. Andor Zsigmond le-
vele SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 4109/1926. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond levelében részletesen leírja, hogy 

milyen pénzügyi nehézségekkel küzködött 1923-tól, amió-
ta a színház élén áll. A fennálló helyzetet is feltárja, 
és kéri, hogy a tanács az ellene szóló határozatát vál-
toztassa meg. 
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1324 . 

Tá 1926. augusztus 8. Dr. Schwarcz József ügyvéd levele 
SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 7482/1926. lt. sz. 
Ta Dr. Schwarcz József ügyvéd ügyfele, Andor Zsigmond 

színigazgató számára 10-14 nap haladékot kér, hogy hite-
lezőivel az ügyeit rendezhesse. Kéri SzVT-tól, hogy ad-
dig tekintsen el a csődper megindításától. Andor Zsig-
mond addig a következő évadra nívós társulatot fog sze-
rezni. 

1361. 

Tá Budapest, 1926. augusztus 8. Az Országos Színészegyesü-
let levele SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 4109/1926. lt. sz. 
Ta A színészegyesület az iránt érdeklődik, hogy a vá-

rosnak mi a terve a szegedi színházzal kapcsolatban. 

1362 . 

Tá 1926. augusztus 12. Andor Zsigmond levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 8304/1926. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond színigazgató jelenti, hogy augusztus 

28-án és 29-én a Nemzeti Színház művészei az Elzevir és 
a Válás után c. darabokat fogják bemutatni. Az Elzevir 
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előtt Hevesi Sándor igazgató ismertető előadást fog 
tartani . 

1363. 

Tá 1926. augusztus 22. Andor Zsigmond színigazgató levele 
SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 8304/1926. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond jelenti, hogy a Nemzeti Színház 

tervezett előadásait augusztus 27-én és 28-án fogja meg-
tartani . 

1364. 

Tá 1926. augusztus 25. Andor Zsigmond levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 7482/1926. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond színigazgató kéri a SzVT-t, hogy 

álljon el az ellene indítandó pertől, ugyanis ő fel-
ajánlja, hogy ha társulatát és felszerelését valaki át-
veszi, lemond a színház igazgatásáról. 

1365. 

Tá 1926. augusztus. Tájékozódó levelek a szegedi színigaz-
gatói válsággal kapcsolatosan 

Pr SzVT ir. 7482/1926. lt. sz. 
Ta Az alábbi színházi szakemberektől érkeztek ajánló 



levelek, vagy táviratok: 
Ferenczi János 
Farkas Imre 
Kürthy György 
Farkas Imre 
Vajda László 
Kondor Géza 
Solymossy János 
Sziklai Jenő 
Almássy Endre 
Almássy Endre 
Sebestyén Géza 

Budapest, 1926. aug. 16. 
Budapest, 1926. aug. 31. (távirat) 
Budapest, 1926. aug. 4., 25., 29. 
Budapest, 1926. aug. 30. 
Budapest, 1926. aug. 1., 3. 
Debrecen, 1926. aug. 5. 
Budapest 
Pécs, 1926. júl. 21. (távirat) 
Budapest, 1926. aug. 30. (távirat) 
Budapest, 1926. okt. 7. 
Budapest, 1926. szept. 23. (távirat) 

1366 . 

Tá 1926. szeptember 2. A posta levele SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 7291/1926. lt. sz. 
Ta A posta követeli a tanácstól a telefondíjakat, a-

melyeket a színház telefonhasználata után nem fizettek 
ki . 

1367 . 

Tá 1926. szeptember 24. Kuhn Izidor levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 8981/1926. lt. sz. 
Ta Kuhn Izidor a Harmónia Hangversenyrendező Vállalat 

igazgatója kéri a'tanácsot, hogy 1926. szeptember 26-án 
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3G-án opera-előadásokra (Bohémek, Tosca) és október 
3-ára ugyancsak engedje át a színházat. 

1368. 

Tá 1 926. szeptember 27. Andor Zsigmond levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 12040/1926. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond kéri a tanácsot, hogy intézkedjen 

játszási engedélyének megadása ügyében, ugyanis azt a 
városi rendőrség nem akarja neki kiadni, pedig színház-
igazgatói engedéllyel rendelkezik. 

1369. 

Tá 1926. szeptember 27. A polgármester átirata SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 12040/1926. lt. sz. 
Ta A polgármester tudatja, hogy 10-15 tagú küldöttség 

Andor Zsigmond színigazgatót továbbra is a színház élén 
szeretné látni. A küldöttség vezetője 9 aláírási ívet 
adott át ez ügyben. 

M 3 db aláírási ív. 

1370. 

Tá 1926. szeptember 30. Az Országos Színészegyesület levele 
a városi tanácshoz 

Pr SzVT ir. 10808/1926. lt. sz. 
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Ta Az Országos Színészegyesülettel megegyezés jött 
létre, melynek lényege,hogy Andor Zsigmond lemond Sze-
ged városával kötött 3 éves szerződéséről, viszont Fa-
ragó Ödön október 3-ától átveszi Andor Zsigmond szín-
házi felszerelését és társulatát. A szegedi szezont 
pedig október 10. vagy 12-én kezdi meg. 
Ahhoz, hogy Faragó Ödön színigazgatói engedélyt kap-
jon, szükséges a színészegyesület véleményezésétől füg-
getlenül Szeged város óhaja is. A tanács a VKM-hoz ír-
jon feliratot, de a főispán is támogassa. 

1371. 

Tá Budapest, 1926. október 3. Az Országos Színészegyesü-
let levele SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 7482/1926. lt. sz. 
Ta A Színészegyesület kéri a SzVT-t, hogy az Andor 

Zsigmondhoz szerződött színészeket az igazgatóval kö-
tött szerződés felbontása után is a város konzorcium 
formájában alkalmazza. A konzorcium élére egy anyagi-
akhoz is értő tisztviselőt állítanának, akit művészi 
kérdésekben a társulat 1-2 érdemesebb tagja, mint ta-
nácsadó támogatna. 
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1372 

Tá 1926. október 3. A főispán levele a m i n i s z t e r e l n ö k h ö z 

Pr Szeged város főispánjának ir. 685/1926. sz. 

Ta A főispán pártolólag felterjeszti Úr György új-

ságíró kérelmét a színházi újság e n g e d é l y e z t e t é s é r e . 

1373 . 

Tá 1926. október 8. A mérnöki hivatal jelentése SzVT-nak 

Pr SzVT ir. 8981/1926. lt. sz. 

Ta A mérnöki hivatal jelenti, hogy Dr. Kuhn Izidor 

840.561 Kr-t befizetett a városi főpénztárba gáz- és 

villany használat fejében. 

1374 . 

Tá 1926. október 14. Alapi Nándor színigazgató kérelmének 

tárgyalása 

Pr SzVT ir. 6154/1926. lt. sz. 

Ta Alapi Nándor színigazgató olyan irányú kérését, 

hogy a városi színházat előadások tartására 0 napra 

átadják, nem tudja teljesíteni a tanács, mivel a Sze-

gedre tervezett és egyelőre közkereseti alapon működő 

színtársulat részére átengedte. 
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1326 . 

Tá Budapest, 1926. október 16. A miniszterelnökség levele 
a főispánhoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 727/1926. sz. 
Ta A miniszterelnökség sajtóosztálya engedélyezi Úr 

György újságírónak a színházi újság megjelentetését. 

1376. 

Tá 1926. november 2. A szegedi színészek kérvénye SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 4782/1926. lt. sz. 
Ta Harsányi Miklós, Görög Sándor és Szabolcsi Ignác, 

valamint a hozzájuk csatlakozó Feleki Lászlóné kérik 
SzVT-t, hogy orvosolja panaszukat, mivel Faragó Ödön 
a társulatába nem veszi fel őket, és így kenyér nélkül 
maradnak. 

1377 . 

Tá 1926. november 2- Faragó Ödön bejelentése a tanácsnak 
Pr SzVT ir. 11105/1926. lt. sz . 
Ta Faragó Ödön színházigazgató bejelenti, hogy a szín-

házi előadásokat november 4-én kezdi meg. A délutáni e-
lőadásokat 1/2 4 órakor, az esti előadásokat 1/2 8 óra-
kor kezdik. A tanács és a színügyi bizottság részére a 
páholyt rendelkezésre bocsájtják. 
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1326 . 

Tá 1926. december 23. Faragó Ödön színházigazgató levelé-
nek tárgyalása 

Pr SzVT ir. 7423/1926. lt. sz. 

Ta Faragó Ödön közli a várossal, hogy a 8 hetes sze-
gedi működése alatt 2 millió korona a deficit, s úgy 
áll a színház pénztárával, hogy rövidesen fizetési kö-
telezettségeinek sem tud eleget tenni. 
Szubvenció címén, az 1926/27. évi színházi évadra 8 ezer 
aranykoronát engedélyezett a közgyűlés, s ezt a tanács 
a színigazgatónak kiutalja. 

1379 . 

Tá 1926. december 28. Andor Zsigmond és Faragó Ödön, vala-
mint SzVT közötti per 

Pr SzVT ir. 8304/1926. lt . sz. 
Ta A per az állandó pénzhiányból fakadó eladósodás 

következménye. Az iratok részadatokat tartalmaznak, be-
lőlük az egész ügy nem göngyölíthető fel. 

M Asszonyi László, Dr. Beregi Sándor, Kürthy György és 
Sziklay József pályázata a szegedi színigazgatói állás-
ra 1927-től. 
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1324 . 

Tá 1927. január 14. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 1682/1927. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

Az ülést a színháznál előforduló nehézségek meg-
tárgyalása végett hívták össze. 
1.) Faragó Ödön színigazgató előadja, hogy az Andor 

Zsigmond által szervezett tagokat, mint a konzor-
cium alkalmazottait (94 tagot), kénytelen volt 
szerződtetni a zenekaron és a műszaki személyzeten 
kívül. Napi kiadása 17 millió korona, amit a legna-
gyobb erőfeszítéssel sem képes a színház bevételei-
ből fedezni. 

A színház nem eléggé látogatott. A tagokból hiány-
zik a kötelességtudat és a fegyelem. 
Megoldásul kínálkozik: 

2.) A társulat szerződése lejártáig konzorcioná1is ala-
pon működjön. 

3.) 15 tag végkielégítéssel távozna. 
4.) Ha a színigazgató szerződését meghosszabbítanák és 

a város a hat évre szóló szubvenciót előre kiadná. 
5.) Lemond a színházról, és átmenetileg vegye kezelés-

be a város a színházat, és kössön a tagokkal új 
szerződést. 

6.) Dobay Gyula kirendeltségi tag a helyzetet súlyosnak 
105 



tartja. A bizottság a városi tanáccsal közös érte-
kezletet hívjon össze. 

1381. 

1927. január 27. Balogh Lajos és Magyar József törvény 
hatósági tagok,- a színházi válság megoldása ügyében e-
lőterjesztett indítványuk tárgyalása 
SzV Th B kgy. jkv. 45/1927. sz. 

Napirenden: 
1.) A szerződést a színigazgatóval ne kössék meg. 
2.) A színházat vegyék házikezelésbe. 
3.) A város fizesse ki (az eddig igénybe vett 400 a-

ranykoronás kölcsön kiegészítésével) Andor és Pa-
lágyi színigazgatók fenálló tartozását. 

4.) A színház személyzetét méltányosan építsék le, de 
csak megegyezéssel. A város az áldozatot a főpénz-
tár 5 évi bevételéből fizesse vissza. A törvényha-
tóság kiadja a tanácsnak az indítványt, hogy az ab 
ban foglaltak átgondolásával, megfontolásával jár-
jon el, és ha a törvényhatósági bizottság határoza 
tára van szükség, úgy tegyen javaslatot a közgyű-
lésnek . 



1326 . 

Tá 1927. február 11. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 1683/1927. lt. sz. 
Ta Napirenden: a színház házi kezelése. 

1.) Faragó Ödön színházi szerződéséről lemondott, ezt 
február l-jétől elfogadták. 

2.) A pénztárban talált készlettel és a város által" 
rendelkezésre bocsájtott összeggel kiegyenlítették 
a tagok hátralékát. 24 színész szerződését közös 
megegyezéssel megszüntették. 

3.) A tagok szerződése 1927. augusztus végéig szól, a-
mennyiben a város az előadásokat nem folytatja, 1 
havi fizetéssel 2 hónapi szünidőt kapnak. 

4.) A Hódmezővásárhellyel való megegyezés érdekében tár-
gyalásokat folytatnak. 

5.) A színház művezetőjének Faragó Ödönt alkalmazzák. 
6.) A díszletek, bútorok, könyvtári készletek a város 

tulajdonába mentek át. 
7.) A színigazgató 1928. június l-ig az összes tartozás 

kifizetése esetén visszavásárlási joggal élhet. 

1383. 

Tá 1927. február 24. A városi színház házikezelésbe vétele 
ügyében hozott tanácsi határozat tárgyalása 
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Pr SzV Th B kgy. jkv. 72/1927. lt. sz. 
Ta A törvényhatósági bizottság jóváhagyólag tudomá-

sul vette a tanács rendelkezését, amivel a városi szín-
ház házikezelésbe vételét elrendelte, és a színház ve-
zetésével Fodor Jenő tanácsnokot bízta meg. 
Az üzemi költségek fedezésére 24.000 pengőt bocsátanak 
rendelkezésre a házipénztári készletből. 
Az 1927/28. színházi évben is fenntartják a házikeze-
lést. 

A fenti határozatra azért volt szükség, mivel az ural-
kodó színházi válság következtében a háború óta lefolyt 
években a színháznak vállalkozó színigazgató útján törí-
ténő vezetése nem járt megfelelő eredménnyel, és három 
elsőrangú színigazgató volt kénytelen a színház vezeté-
sétől anyagi okok miatt megválni. 

1384. 

Tá 1927. február 27. Színpad átalakítása 
Pr SzVT ir. 1700/1927. lt. sz. 
Ta Faragó Ödön színigazgató a színpad előterében fel-

állított két belső portált (állandó kulissza) eltávolí-
totta a színpadról, ettől a színpad megnagyobbodott és 
a nézőtéren jobbak a látási viszonyok. 

H A tanács tudomásul vette. 
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1324 . 

Tá 1927. április 22. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 8304/1926. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Az elnök bemutatja Mátray Ernőt, a színház műveze-
tő igazgatóját 

2.) Az elnök bemutatja Miskolc város feliratát a kor-
mányhoz, amelyben a vidéki színészet pártolását 
kéri . 

3.) Fodor Jenő tanácsnok bejelenti, hogy Faragó Ödön 
a színház művezetéséről lemondott, az évad végéig 
a vezetést Mátray Ernő veszi át, mint rendező. A 
következő színházi évre pedig Tarnay Ernőt, a Ma-
gyar Színház főrendezőjét szerződtették művezető 
igazgatónak. 

4.) A színészek szerződésének ügye. 
5.) A következő havi műsor bemutatása. 
6.) Fedák Sári fellépésének ügye. 

M Az 1927 májusi műsor. 
H 1-3. Tudomásul. 4. Csak a jó erőket szerződtessék. 

5. Elfogadva. 6. Túl soknak tartják a fellépti díjat. 
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1324 . 

Tá 1927. április 27. Miskolc város vidéki színészet támo-
gatása ügyében küldött feliratának tárgyalása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 166/1927. sz. 
Ta A közgyűlés Miskolc városnak a vidéki színészet 

hathatósabb. állami támogatása iránt a kormányhatósághoz 
intézett felirati kérelemben foglaltakat magáévá téve, 
hasonló felirati kérelemmel fordul a kormányhoz. 

1387 . 

Tá 1927. április 27. A Pester Lloyd alap megszüntetése 
tárgyában tanácsi javaslat tárgyalása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 176/1927. sz. 
Ta A Pester Lloyd alapnak az 1926. évi zárlat szerint 

csak 292 Pengő 88 fillér vagyona van. így céljainak nem 
felelhet meg, s fenntartása indokolatlan. 
Az alap megszüntetésével felhatalmazza a közgyűlés a 
városi tanácsot, hogy az összeget a városi színház ja-
vítási költségeihez való hozzájárulásra fordítsa. 

1388. 

Tá 1927. május 18. Tcrnay Ernő levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 0304/1926. lt. sz. 
Ta Tarnay Ernő azzal a kéréssel fordul SzVT-hoz, hogy 
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az 1927/28-as évad befejezése után ismét magánkezelés-
be adná a színházat, a pályázat elbírálásakor részesít-
sék előnyben, mint eddigi művezető igazgatót. 

1309. 

Tá 1927. május 25. Tanácsi előterjesztés tárgyalása a szí-
nész konzorciumnak kölcsönzött összeg ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 233/1927. sz. 
Ta A színész konzorciumnak kölcsönadott összegből a 

még hátralévő 293 Pengő 30 fillért Faragó Ödön volt 
színigazgató a színtársulat tagjaitól elvonta, s a vá-
ros főpénztárába elmulasztotta befizetni, 
így, mivel a tagoktól újólag le nem vonható, s a szín-
igazgató teljesen tönkrement - leírják az összeget. 

1390. 

Tá 1927. június 4. Hódmezővásárhely város határozata a 
nyári színkörrel kapcsolatosan 

Pr SzVT ir. 12040/1926. lt. sz. 
Ta A nyári színkört korábban Andor Zsigmond szegedi 

színigazgatónak adták ki július 15-étől szeptember 30-
ig. Mivel Szegeden a város saját kezelésébe vette a 
színházat, és annak vezetésével Fodor Jenő tanácsnokot 
bízta meg, új helyzet állt elő. A nyári bérletre minden 
magyarországi vidéki színigazgató pályázatot adott be. 
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A közelség és a kisebb költségek miatt a szegediek kap-
ják meg 1927. július 15-től szeptember 30-ig a játszás 
jogát. A határozat a továbbiakban részletesen leírja a 
színház igénybevételének feltételeit. 

1391. 

Tá 1927. június 22. Hódmezővásárhely város levele SzVT-hoz 

Pr SzVT ir. 12040/1926. lt. sz. 
Ta Hódmezővásárhely tudomásul veszi, hogy a szegedi 

színház igényt tart a nyári színkörben való fellépésre. 
A színházat így más színigazgatónak engedi át. 

1392. 

Tá 1927. július 21. Mátray Ernő bejelentése a tanácsnak 
Pr SzVT ir. 7262/1927. lt. sz. 
Ta A színtársulat Szegeden maradt tagjai konzorciumos 

alapon megkezdték működésüket. Első előadás július 20-
án volt, Békeffy László konferansz estje. 
Július 23-án, 24-én Zebra c. francia bohózatot mutatják 
be. 

Július 26-tól meghívták vendégszereplésre az Országos 
Kamara Színházat Alapi Nándor igazgatásával. 
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1324 . 

Tá 1927. augusztus 19. A színügyi bizottság ülésének 
jegyzőkönyve 

Pr SzVT ir. 8569/1927. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Ismertetik a társulat névsorát és az első hónapban 
színre kerülő darabot. 

2.) Szeged egyetlen nyári állomását - Hódmezővásárhely 
várost - téves tárgyalások következtében nem Szeged, 
hanem Miskolc kapta meg. 

1394 . 

Tá 1927. szeptember 16. Az Államrendőrség Szegedi Kapi-
tányságának színházi idénynyitó vizsgálata 

Pr SzVT ir. 13561/1927. lt. sz. 
Ta A színház összes helyisáneinek vizsgálata után az 

átalakításokra és a javításokra intézkedéseket tartott 
szükségesnek a vizsgálat. 

1395. 

Tá 1927. október 14. A színügyi bizottság ülésének jegyző-

könyve 
Pr SzVT ir. 11172/1927. lt. sz. 
Ta A közönség érdeklődése a színház iránt várakozáson 
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felül élénk, így az elért anyagi eredmény is az. 
Legközelebbi műsoron: Cigány szerelem, Oroszország, 
Fecskefészek, Minden jó, ha a vége jó, Rip van Winkle, 
Mesék az írógépről, A makrancos hölgy, A szombat esti 
hölgy. 

A felvonásközi hosszú szünetek miatt még két díszlete-
zőt szerződtetnek. 

1396. 

Tá 1928. február 24. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 2053/1928. lt.sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Március 12-én, az árvíz évfordulóján, az ünnepségek 
sorában színházi előadás is lesz. Javaslat: 
Szabados János Tisza című művének előadása, Bánk 
bán opera Tisza parti jelenete, Bokor Pál Szögedi 
Endre Árvizi éneke. 

2.) A színház március l-jén ünnepli Herczeg Vilmos tár-
sulati tag 25 éves színészi működésének évforduló-
ját. Ezüstkoszorút adományoznak. 

M A következő havi műsorterv. 
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1324 . 

Tá 1928. március 23. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 8304/1928. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A bizottság határozatának megfelelően Herczeg Vil-
mos jubileumán átnyújtották a bizottság ezüstkoszo-
rúját. 

2.) Dr. Csengery János ny. egyetemi tanárt meghívják a 
bizottság ülésére. 

3.) A következő havi műsor bemutatása (Tarnay Ernő az 
igazgató). 

4.) A színház házikezelésben tartásának ügye. 
H 1-2. Tudomásul. 3. A nászéjszaka c. darab ne legyen túl 

pikáns. 4. A bizottság a hosszabb időre szóló házikeze-
lés (városi) híve. 

1398. 

Tá 1928. március 28. Tanácsi előterjesztés tárgyalása Fa-
ragó Ödön volt szegedi színigazgató tartozása tárgyában 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 146/1928. sz. 

Ta A tanács bejelentette, hogy Faragó Ödön volt szín-
igazgató a Szeged-Csongrádi Takarékból a város jótállá-
sa mellett 400 millió korona (azaz 36,163 Pengő) köl-
csönt vett fel, melyet a tanács 1928. február 9-i ha-
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tározatával kifizetett, és ezt Faragó Ödön terhére 
bevételi járandóságul előírta. 
A közgyűlés a tanácsi intézkedést tudomásul vette. 

1399 . 

1928. március 29. Tanácsi előterjesztés a színház há-
zi kezelésének további fenntartására 
SzV Th B kgy. jkv. 174/1928. sz. 

A színház kezelése úgy művészi, mint anyagi tekin 
tetben beváltnak mondható, ezért a közgyűlés kimondja, 
hogy a városi színházat további intézkedésig, de lega-
lább két évig házilag kívánja kezeltetni. 

1. Szükségesnek tartja a színügyi bizottság művészeti 
és irodalmi szempontok szerinti kiegészítését. 

2. A színházzal szemben irodalmi és művészeti igényt 
támaszt. 

3. Utasítja a tanácsot, hogy részint a vendégszerepel-
tetések állandó támogatása, részint a készpénz szub 
venció érdekében kezdjen tárgyalásokat a kultuszmi-
niszterrel . 

4. Megbízza a tanácsot, hogy a házikezeléses színház 
ügyeiben szükséges intézkedéseket saját hatásköré-
ben tegye meg. 



1306. 

Tá 1928. április 7. A városi színház vezetőjének beadvá-
nya a tanácshoz 

Pr SzVT ir. 4197/1928. lt. sz. 
Ta A színháznál szükségessé vált 2 db különleges 

lencserendszerű fényszórókészülék és 1 db. elektro= 
automatikus színváltó színpadi készülék beszerzése. 
Ezeket Németországban lehet megvásárolni. A tanács 
engedélye szükséges. 

1401. 

Tá 1928. április 24. Szalay József levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 3765/1928. lt. sz. 
Ta Szalay rendőrkerületi főkapitány megköszöni, 

hogy a színügyi bizottság tagjává választották. 

1402 . 

Tá 1928. április 26. Tanácsi javaslat tárgyalása a szín-
ügyi bizottság kiegészítésére 

Pr SzV Th 8 kgy. jkv. 231/1928. sz. 
SzVT ir. 3765/1928. lt.. sz. 

Ta A tanács bejelentette, hogy Prelogg József és 
Pálfy Dániel színügyi bizottsági tagok elhalálozása 
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folytán a megüresedett tagsági helyekre Dr. Szalay 
József kerületi rendőrkapitványt és Móra Ferenc So-
mogyi Könyvtár igazgatót választotta be. 
A közgyűlés tudomásul vette. 

1403. 

Tá 1928. április 27. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 5241/1928. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A tanács tudomásul vette Fodor Ernő polgármester= 
helyettes lemondását a színház ügyvezető igazgatói 
tisztségéről. A színház vezetésével Dr. Pálfy 'Jó-
zsef tanácsnokot bízták meg. 

2.) A tanács határozata szerint a színügyi bizottságba 
réeghívták Móra Ferencet és Dr. Szalay József főka-
pitányt. 

3.) A bulgáriai és a görögországi földrengés károsult-
jainak segélyezésére színházi előadást rendeznek. 

4.) A színigazgató bemutatja a májusra összeállított 
műsortervezetet. 

M Május havi műsortervezet. 
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1324 . 

Tá 1928. május 11. Móra Ferenc levele SzVT-hoz 
Pr SzVT ir. 3765/1928. lt. sz. 
Ta Móra Ferenc elfoglaltságaira hivatkozik és le-

mond a színügyi bizottsági tagságáról. 

1405. 

Tá 1928. május 25. A szlnügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 6783/1928. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A Nemzeti Színház 30 tagja országos körútja al-
kalmából a Passió játék előadását Szegeden meglá-
togatja. 

2.) Makó város a szegedi társulat szereplését kívána-
tosnak jelzi, miután nyári állomása nincs a szín-
társulatnak - így a tárgyalásokat felveszik ez 
ügyben. 

3.) A vidéki városokban az operaházi előadások rende-
zésének ügye még kezdetleges állapotban van. 

4.) Pálfy József felolvassa a színház 1927/28. évi 
összesen 222 előadásáról összeállított kimutatást 
(műfaj, cím, színrekerülés száma bontásban). 
A színigazgató bemutatja a júniusi műsor tervezetét. 
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5.) Tóth Imre törvényhatósági bizottsági tag A 
nászéjszaka előadásai és a trágár darabok el-
len tiltakozik. Dr. Pálfy József visszautasít-
ja a tiltakozást. Nem lehet színházat vezetni, 
ha minduntalan kívülről tiltakoznak. Ma a ka-
tonaság, holnap az ifjúság, majd az egyesüle-
tek . 

6.) Dr. Szeles József bizottsági tag szerint a vá-
roshoz nem méltó a segédszínészek alacsony fi-
zetése. 

1406. 

Tá 1928. május 29. Dr. Tóth Imre törvényhatósági tag in-
dítványa 

Pr SzVT ir. 5883/1928. lt. sz. 
Ta Az indítványozó tiltakozik a jó erkölcsökbe ütkö-

ző darabok színre hozatala ellen. 
A tanács egyetértve a közgyűlés elé viszi az indít-
ványt, azonban a színház műsorának összeállítása és az 
egyes darabok színrehozatalának engedélyezése tekinte-
tében teljes garanciát lát a színház vezetésével és 
ellenőrzésével megbízott szervek működésében. 
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1324 . 

Tá 1928. május 31. Tanácsi előterjesztés tárgyalása 
Lugosi Döme által megírandó kultúrtörténeti monográ-
fia tárgyában 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 285/1928. sz. 
Ta A törvényhatósági bizottság elismeréssel vette 

tudomásul, hogy Lugosi Döme ügyvéd és író a város köz-
művelődésének történetét (színészet, zene, más művé-
szetek, irodalom) feldolgozó munkát készít. 
A város anyagi támogatást kíván ehhez nyújtani, min-
den egyes egyezer példányban kiadott kötet előállítási 
költségeihez 640 Pengőt biztosít. 

A szerző köteles minden kötetből egyszáz példányt a 
város rendelkezésére bocsájtani. 

Tudomásul vette a közgyűlés, hogy Szeged színészetének 
történetét 1791-1800 évekről szóló első kötet már nyo-
más alatt van, s efölött cenzúrát gyakorolni nem kíván. 
Szakmai bírálatra a Dugonics Társaságot kérte fel. 

1408 . 

Tá 1929. június 27. A városi színház karszemélyzetének 
kérelmét tárgyalják 

Pr SzVT ir. 7167/1928. lt. sz. 
Ta A színházi karszemélyzet kéri a tanácsot, hogy a 
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július l-jén tartandó jutalomjátékukra forgalom- és 
vigalmi adó szerzői jog visszatérítése címén 400 pen-
gő segélyt utaljon ki. A tanács ezt pénzügyi helyzete 
miatt nem teljesíti. 

1409 . 

Tá 1928. július 18. A színházi zenekar ügye 
Pr SzVT ir. 7963/1928. lt. sz. 
Ta Az 1928. szeptember l-jén kezdődő új színházi 

szezonban a 9. honvéd gyalogezred zenekarának egy 
részlege a szegedi Városi Színházban játszik. A ta-
nács az alábbi feltételek mellett engedélyezi: 
- színházi zene ellátásáért havonként 4000 pengő fi-

zetendő , 
- ifjúsági előadásokért 150 pengő fizetendő. 

1410. 

Tá 1928. október 1. A városi színház 1929. évi részletes 
költségelőirányzatának tárgyalása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 440/1928. sz. 
Ta A közgyűlés a színház 1929. évi költségelőirány-

zatában a bevétel és a kiadás fő összegét 586.920 pen-
gővel elfogadta. 
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1324 . 

Tá Budapest, 1928. október 9. VKM leirat a színház há-

zi kezelése ügyében 

Pr SzVT ir. 7937/1928. lt. sz. 

Ta A VKM a törvényhatósági bizottság 174/1928. szá-

mú határozatát, mely szerint a városi színházat 1928. 

szeptember l-jétől kezdődően további 2 évre házi keze-

lésben tartja, ezt jóváhagyólag tudomásul veszi. 

1412 . 

Tá 1928. október 22. A szegedi színtársulat s z e r z ő d é s e k -

kel kapcsolatos kérelmének tárgyalása 

Pr SzVT ir. 11813/1928. lt. sz. 

Ta A társulat kérelmezi, hogy a városi színház tag-

jaival a folyó évi színházi évadra kötött kincstári 

illetékek terhét a város vállalja magára. 

H A k ö l t s é g v e t é s b e n a kb. 500G pengőt kitevő illeték 

átvállalására fedezet nem áll rendelkezésre. 

1413. 

Tá 1928. november 19. Jegypótdíjak engedélyezése 

Pr SzVT ir. 8263/1928. lt. sz. 

Ta Az Országos Színészegyesiilet kérelmére a tanács 
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1928. december l-jétől kezdődően jegypőtfillérek sze-
dését engedélyezi. 

1414. 

Tá 1928. november 23. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 14323/1928. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A bizottság a közreműködőknek, a karmesternek és 
a rendezőnek elismerését fejezi ki az Aida-előa-
dáson nyújtott teljesítményért. 

2.) November, december havi műsortervezet bemutatása. 
3.) Pálfy József jelzi, hogy a kamaraszínház kizáró-

lag pénzkérdés. A színház költségvetésébe nem ké-
pes beilleszteni. 

M November, december havi műsor tervezet. 

1415 . 

Tá 1929. február 9. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 1960/1929. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A színügyi szabályrendelet vállalkozói színigazga-
tói szerződtetésre készült, a házi kezelés folytán 
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módosításra szorul. 
2.) A VKM az évi 60.000 pengő államsegély engedélyezé-

si kérelmet (5 évre kért) elutasította fedezet hi-
ányában. A miniszter 50.000 pengő áru belépőjegyet 
adományoz a szegénysorsú egyetemi hallgatóknak. 

3.) Ismertetik a színház 1928. évi zárszámadását. 
4.) Az előadások pontatlan kezdését meg kellene szün-

tetni . 
5.) A nyári szünet alatt 6 hétig Makón fog a társulat 

vendégszerepelni. 
6.) A Budapesten sikerrel működő gyerekszíntársulat 

szegedi szereplésére nem kerül sor. 
7.) A színházi ügynökségek túlkapása ellen lépéseket 

kell tenni. 
8.) Az első félév február 15-én lezárul. Az eddigi mű-

ködés eredményes volt. 

1416. 

Tá 1929. április 9. Dr. Pálfy Józsefnek a szegedi Városi 
Színház intendánsának levele a 9. honvéd gyalogezred 
parancsnokságához 

Pr SzVT ir. 3908/1929. lt. sz. 
Ta Az intendáns kéri a 9. honvéd gyalogezred parancs-

nokát, hogy az április 11-i előadáson tegye lehetővé 
8-10 tagú zenekari részleg közreműködését. 
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1523 . 

Tá 1929. április 15. Dr. Pálfy József tanácsnok levele 
a városi tanácshoz 

Pr SzVT ir. 3908/1929. lt. sz. 
Ta Bemutatja a 9. honvéd gyalogezred parancsnoksá-

gának átiratát, melyben közlik, hogy április 11-től 
kezdődően az ezred zenekara egyéb szolgálati elfoglalt-
sága miatt - a katonai előadásokat kivéve - nem állhat 
a színház rendelkezésére. 
Mivel erről a színház idejében nem értesült, az ápri-
lis 11-én műsorra kerülő Párisi divat című operettet 
zongorakísérettel adták elő. A zsúfolásig megtelt né-
zőtéren fővárosi színigazgatók is voltak. Ez az előa-
dás nem volt méltó a városi színház megszokott színvo-
nalához . 

1418. 

Tá 1929. május 13. A szegedi színház engedély nélküli 
görl iskolája ügyében az Államrendőrség Szegedi Kapi-
tánysága megkeresi a tanácsot 

Pr SzVT ir. 5253/1929. lt. sz. 
Ta A városi színháznak görl iskolája nincs és nem 

is volt. A görl iskolát Révész Béla szegedi táncmes-
ter tartja fenn. 
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1523 . 

Tá 1929. május 24. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVT ir. 6373/1929. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) 50 éves színészi jubileum alkalmából az ország-
szerte ünnepelt Rákosi Szidi nagyasszonyt a szín-
ház vendégszereplésre meghívta. Május 23-án zsú-
folt nézőtér volt az előadáson. 

2.) Szilágyi Aladár 40 éves színészi jubileumán elő-
adásra került a Csikós című színmű. 

3.) A bizottság a város költségvetéséből a jövő színi 
évadra 124.000 pengő szubvenciót kér. 

4.) A színházi intendáns a június 6 - i Miskolcon tar-
tandó kultúrkongresszuson részt vesz, ahol Radnay 
Miklós az Operaház igazgatója részletesen ismer-
tetni fogja az opera stagione megvalósítására vo-
natkozó terveit. (Az opera művészeiből alakult 
stagione hetenként, de legalább kéthetenként tar-
tana operaelőadásokat, vagy elsőrendű szólistákat 
bocsájtana a vidéki városok rendelkezésére.) 

127 



1523 . 

Tá 1929. május 31. A tiszti ügyészség jelentése SzVT-
hoz 

Pr SzVT ir. 8622/1929. lt. sz. 
Ta A tiszti főügyész jelenti, hogy az Andor Zsigmond 

elleni per befejeződött. A volt színházigazgató jelen-
leg a Fórum Filmszínház karmestere, rajta semmiféle 
pénzösszeget behajtani nem lehet, mivel vagyona nincs. 
Faragó Ödön szintén hasonló módon működik Budapesten. 

1421. 

Tá 1929. július 1. A színház kiadásainak mérséklése tár-
gyában a tanácsi utasítás és az interpelláció tárgya-
lása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 294/1929. sz. 
SzVT ir. 5310/1929. lt. sz. 

Ta A tanács szükségesnek tartott bizonyos takarékos-
sági intézkedéseket (miv/el a szubvenció nem emelhető 
fel), hogy a színház működésében fennakadás ne legyen. 
A takarékosság viszont a művészeti igazgatót nem kor-
látozza abban, hogy a szegedi színtársulathoz a leg-
jobb színészeket szerződtesse és az előadások eddig 
elismert nívóját fokozza. 
Az interpellációra adott tanácsi választ a közgyűlés 
tudomásul vette. 
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1523 . 

Tá Pécs, 1929. június 22. Alapi Nándornak, az Országos 
Kamaraszínház igazgatójának kérelme a városi tanács-
hoz 

Pr SzVT ir. 8036/1929. lt. sz. 
Ta Alapi Nándor vezetése alatt álló irodalmi műve-

ket játszó stagione ebben az esztendőben tartotta két-
ezredik előadását. "A kétezer előadás színtiszta iro-
dalom". Mivel Szegednek sok szép estét köszönhetnek, 
kérik, hogy a városi színházat július 16-tól 28-ig 
vendégszereplés céljára vigalmi adó elengedésével ad-
ja át a tanács. 

Magyar egyetemi városokban szeretnék befejezni az éva-
dot. 

1423. 

Tá 1929. július 4. Alapi Nándor kérelmének tárgyalása 
Pr SzVT ir. 8036/1929. lt. sz. 
Ta Az Országos Kamaraszínház igazgatójának kérését 

- július 16-tól 28-ig a színház átadását - a tanács 
nem teljesítheti, a fűtőberendezési, világítási, kár-
pitozási, tatarozási munkák végzése miatt. 
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1533 . 

Tá 1929. október 25. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVT ir. 12824/1929. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1 . ) A színház napi bevétele 1000 pengőn felül áll, a 
dologi kiadások kisebbek, mint a múlt évben. 

2.) A színház hosszabb szerződést ne kössön a kamara-
előadások megtartására, mert az esetleg deficit-
tel végződik. 

1425. 

Tá 1929. Színházi fűtés korszerűsítése 
Pr SzVT ir. 11836/1928. lt. sz. 
Ta A városi színház fűtőberendezésének átalakítá-

sával kapcsolatos levelezés. 
Árajánlatok különböző cégektől, tervek, költségvetés 
mellékletekkel. 

1426. 

Tá 1929-1930. A színház pénzügyeivel kapcsolatos ügyek 
Pr SzVT ir. 12153/1929. lt. sz. 

Ta A színház vezetésével megbízott tisztviselő ké-
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relmei a szíriház működéséhez szükséges pénzösszeg ki-
utalására . 

1427 . 

Tá 1930. február 26. A törvényhatóság szakbizottságainak 
szervezetéről az 1929. évi XXX. tv. 27. §-a értelmében 
alkotott szabályrendelet 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 23/1930. sz. 
Ta Az állandó jellegű szakbizottság felsorolása. 

Színügyi szakbizottság. 
Tagjai a törvényhatósági bizottság közgyűlése által 
választott 12 tag. 
E szakbizottság ügykörét a 399/1917. számú közgyűlési 
határozattal elfogadott szabályzat állapítja meg. 

1428 . 

Tá 1930. február 26. Színügyi szakbizottsági tagok válasz-
tása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 36/a/1930. sz. 
Ta A színügyi szakbizottságba titkos szavazás útján 

Back Bernát, Dr. Dobay Gyula, Dr. Grüner István, Dr. 
Hajnal István, Dr. Kertész Béla. Dr. Széchenyi István, 
Dr. Tonelli Sándor, Dr. Tóth Imre, Dr. Török Béla, Dr. 
Ujj József, Wimmer Fülöp, Wolf Miksa törvényhatósági 
bizottsági tagokat választották meg. 
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1429. 

19 30. február 26. Kisgyűlési előterjesztés tárgyalá-
sa a színház iiázl kezelésének egy évre történő meg-
hosszabbítására 

SzV TH B kgy. jkv. 56/1930. sz. 
A közgyűlés (a kisgyűlés javaslatára) kimondta, 

hogy a városi színházat 1930. szeptember 1-től 1931. 
szeptember l-ig., házi kezelésben tartja. 
Indok: így tartja biztosítottnak a város kulturális 
színvonalának fejlesztését, ha a város anyagi támoga-
tását teljes összegben a színház céljaira fordítják. 
Az összes színház gazdasági válsággal küzd, és a sze-
gedi magánvállalkozó színigazgatók működésénél odriig 
szerzett kedvezőtlen tapasztalatok is a házi kezelés 
mellett szólnak. A színház művezetői igazgatói állá-
sának betöltésére országos pályázatot írnak ki. 
A művezető igazgatót a kisgyűlés választja meg. A ha-
tározat az 1929. évi XXX. tc. 56. §-a alapján azonnal 
végrehajtható, fellebbezésre való tekintet nélkül. 

1430 . 

193G. március 20. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 
SzVPH ir. 2791/1930. lt. sz. 



Ta Napirenden: 
1.) Somogyi Szilveszter elnök bejelenti, hogy a szín-

igazgatói pályázatokat szétosztja a bizottsági 
tagok között, és március 22-re összehívja a 
színügyi bizottságot, hogy a kiosztott pályáza-
tokról beszámoljanak. 

2.) Dr. Pálfy József intendáns bejelenti, hogy 26 
színigazgatói pályázat érkezett. 
Szabó Pál (volt temesvári színigazgató) 
Dr. Bárdos Arthur (budapesti színigazgató) 
Dr. Németh Antal (a szegedi Városi Színház rende-

zője) 
Tolnay Andor (a szegedi Városi Színház bonvivánja) 
Tarnay Ernő (a szegedi Városi Színház művezető 

igazgatója) 
Fodor Oszkár (a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója) 
Dr. Bánóczi Dezső 
Dr. Unger István (az újpesti Blaha Lujza Színház 

főrendezője) 
Szendrey Mihály (aradi színigazgató) 
Szentiványi Béla (az Országos Művész Színház 

igazgatója) 

Gümöri László- (az sradi és a- temesvári színház 
főrendezője) 

Gencz István 
Karácsonyi István (az Operaház volt karnagya) 
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Betlen (Bruckner) László (a miskolci színház kar-
nagya) 

Faragó Ödön 
Komjáthy János 
Kovács Imre (Debrecen volt művezető igazgatója) 
Kürthy György (a Nemzeti Színház rendezője) 
Moly Tamás (író) 
Or. Farkas Ferenc (az Opera nyugalmazott tagja) 
Dr. Dalnoky Viktor (a Városi Színház rendezője) 
Erkel Gabi (a Színészszövetség filmcsoportjának 

tagja, csak jelentkezett, pályázata 
nem érkezett be) 

Zsámoly Zoltán (táncművész) 
Jakabffy Dezső 
Dr. Lányi Viktor 
Görög Sándor 

1431. 

Tá 1930. május 1. Az Országos Magyar Zenészszövetség 
szegedi csoportjának kérelme a polgármesteri hivatal-
hoz 

Pr SzVPH ir. 2522/1927. lt. sz. 
Ta Legutóbb 1927-ben történtek lépések a polgári 

zenekar felállítása ügyében, de eredménytelenül. A 
város emberbaráti és kultúrális téren kifejtett nemes 
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áldozatkészségére hivatkozva kéri a szövetség, hogy 
a polgármester folytasson tárgyalásokat a zenekar 
felállítása ügyében. 

1432 . 

Tá 1930. május 3. Debrecen város köriratának tárgyalása 
a vidéki színészet támogatása ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 172/1930. sz. 
Ta Debrecen város törvényhatósága felirattal fordult 

a kormányhoz a színészet, mozgókép és rádió legfőbb 
felügyeletének a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
riumban való egyesítése, színházsegítő alap létesíté-
se és e célból a mozgókép és rádió megadóztatása tár-
gyában. 
A szegedi törvényhatóság hasonló felirati kérelmet 
intéz a kormányhoz. 

1433 . 

Tá 1930. május 15. Az Országos Magyar Zenészszövetség 
szegedi csoportjának levele a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 2522/1927. lt. sz. 
Ta A polgári zenekar felállítása ügyében folyta-

tott tárgyalásokhoz a zenészszövetség beterjeszti a 
fenntartási költségekről és a kereseti lehetőségekről 
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készített tervezetét. 
M A tervezet. 

1434 . 

Tá Pécs, 1930. május 24. Alapi Nándor kérelme 
Pr SzVPH ir. 8036/1929. lt. sz. 
Ta Az Országos Kamaraszínház a városi színház át-

adását kéri vendégszereplés céljára júliusban két 
hétre. A műsor kiegészíti azt a kultúrmunkát, amelyet 
a szegedi színház végez. 

1435 . 

Tá 1930. június 4. Alapi Nándor kérelmének tárgyalása 
Pr SzVPH ir. 8036/1929. lt. sz. 
Ta Alapi Nándor kérelmére, hogy júliusban két hét-

re a színházat átadják, a polgármester válasza az, 
hogy a színház nyári állomásának kérdése még nem 
nyert megoldást, nyári foglalkoztatásra is szükség 
van. így csak augusztus hónap lehetséges a játszásra. 

1436. 

Tá 1930. július 29. Kürthy György színigazgató bejelen-
tése a polgármesterhez 
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Pr SzVPH ir. 7804/1930. lt. sz. 
Ta A színigazgató bejelenti, hogy a társulat meg-

szervezésének egy része felsőbb kívánságra történt, 
így az esetleges túlkiadások elhárítására jelzi, hogy 
az év végi zárszámadást az alábbi tételek figyelembe 
vétele nélkül teszi meg. 
Sziklai Jenő havi 400 P., Sz. Patkós Irma havi 600 P., 
Görög Sándor havi 420 P., Gál Ferenc havi 140 P. 
A színházi belső fegyelem és rend érdekében mondja ki 
a város, hogy minden, a színház belső dolgait illető 
ügy (előleg, szabadság, panasz stb.) csupán a legszi-
gorúbb úton, az igazgatón keresztül történjen tovább. 

1437 . 

Tá 1930. július 31. Fodor Oszkárnak a Pécsi Nemzeti Szín-
ház igazgatójának levele a színügyi bizottsághoz 

Pr SzVPH ir. 2095/1930. lt. sz. 
Ta A Palágyi-féle memorandum a négy nagyobb szín-

házzal rendelkező város együttműködésével keresi a vi-
déki színészet ügyének rendezését. 
A tervezet színházi részvénytársaság megalakítását 
sürgős ügynek tekinti. 

(A város magánlevéllel intézte el a válaszadást.) 
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1523 . 

Tá 1930. augusztus 3. A városi színház színpadának át-
alakítása 

Pr SzVPH ir. 8127/1930. lt. sz. 
Ta A városi színház elavult technikai berendezése 

és főként a világításnál és díszletezésnél elérhető 
megtakarítás szempontjából átalakításra szorul. 

1439. 

Tá 1930. augusztus 12. Kürthy György színigazgató bead-
ványának tárgyalása 

Pr SzVPH ir. 7804/1930. lt. sz. 
Ta Ha a színház költségvetését a közgyűlés elfo-

gadja, és a forgószínpad felállítását a mérnöki hi-
vatal lehetségesnek tartja, úgy a versenytárgyalásra 
a színigazgatót a törvényhatóság meghívja. 

1440. 

Tá 1930. augusztus 12. Kürthy György színigazgató beje-
lentésére a polgármester válasza 

Pr SzVPH ir. 7804/1930. lt. sz. 
,Ta Sziklai Jenő, Sz. Patkós Irma, Görög Sándor 

és Gál Ferenc illetményét a zárszámadáskor nem vet-
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ték figyelembe, erre a város válasza az, hogy az igaz-
gató a szerződés értelmében a polgármester vagy az in-
tendáns által kiadott utasításokat tartozik követni. 
A tagokkal szerződéseket csak a polgármester, vagy 
az intendáns köthet. 

1441. 

Tá 1930. szeptember 6. Az Országos Magyar Zenészszövetség 
szegedi csoportjának zenei értekezlete 

Pr SzVPH ir. 2522/1927. lt. sz. 
Ta Az értekezlet kimondja, hogy miután a katonai 

zenekarral a színház szerződési ügyben a tárgyalásokat 
már befejezte, jelen pillanatban a polgári zenekar sem 
megszerezhető. 
A 14 állásnélküli moziszínész ideiglenes elhelyezését 
úgy kellene megoldani, hogy a katonazenekar színházi 
részlegét velük egészítenék ki. 
Kérelmüket tárgyalásra beterjesztik a polgármesteri hi-
vatalhoz. 

1442. 

Tá 1930. november 14. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVPH Ir. 12595/1930. lt. sz. 
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Napirenden: 
1.) Az Operaház vidéki vendégszereplésének ajánlatával 

csak a jövő évben tudnak foglalkozni. 

2.) A Városligeti Színház igazgatójának, Feld Mátyás-
nak a színház nyári állomása ügyében tett ajánla-
tát Hódmezővásárhely döntéséig függőben hagyják. 

1443 . 

1930. december 30. Schneider Vencel törvényhatósági 
bizottsági tagnak interpellációja a karácsonyi ünne-
pek színházi műsora miatt 
SzV Th B kgy. jkv. 433/1930. sz. 

Az interpelláló kérdezi, hogyan lehetséges, hogy 
keresztény városban a karácsonyi ünnepek alatt léha 
darabot tűzzenek műsorra. 
A polgármester válasza: A Csodabár című darab tartal-
mában a mai divatos színpadi termékek operettanyagá-
nak nívóján áll, színpadi és világítástechniaki beren 
dezésével teljesen újszerű, látványos, szórakoztató, 
semmi megbotránkoztató nincs benne. A darabnak nagy 
kasszasikere volt. 

A polgármester az előadásokért erkölcsi garanciát vál 
lal, de a magasabb kultúrigények kielégítése mellett 
az üzleti érdekeket is szem előtt kell tartani. 



1523 . 

Tá 1930-1940. "Színház - Színházi Újság" időszaki lap 
Pr SzVPH ir. 2956/1942. lt. sz. 
Ta "Színház - Színházi Újság" kiadásával kapcsola-

tos ügyek iratai. 

1445 . 

Tá 1931. január 3. Pálfy József helyettes polgármester 
javaslata a színház magánvállalkozásba adására 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta Pálfy József beszámol a színház házi kezelése 4 

esztendejének tapasztalatairól. Színházi, színészeti, 
kulturális és művészeti, erkölcsi szempontokból ez a 
legmegfelelőbb rendszer. Mivel az egész világon szín-
házi válság van, s a h á á kezeléses rendszer ma már a 
várostól olyan áldozatokat követel, melyek a költség-
vetésileg biztosított évi rendes segély kereteit meg-
haladják, így a közgyűlés elé javaslatot kell terjesz-
teni, mely szerint határozza el, hogy a házi kezelést 
1931. augusztus végével megszünteti, s a színházat 
szeptember l-jétől magánvállalkozónak adja át. 
(Pálfy József az átadás feltételeinek javaslatát is 
kidolgozta . ) 
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1446 . 

Tá 1931. január 13. Országos Magyar Zenészszövetség sze-
gedi csoportjának levele a város polgármesteri hivata-
lához 

Pr SzVPH ir. 2522/1927. lt. sz. 
Ta A szövetség tudomásul vette a város elutasító ha-

tározatát, mely szerint a_"viszonyok javúltáig" a pol-
gári zenekar felállítására vonatkozó kérelem nem telje-
síthető. Nehogy a kérés joghatályát veszítse, ezért a 
polgári zenekar felállítása ügyében ismét kérelemmel 
fordult a szövetség a városhoz. 

1447 . 

Tá 1931. január 30. A színház házikezeléses rendszeréről 
jelentést tesz a polgármester a VKM-nak 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A városnak kedvezőtlen a pénzügyi helyzete, 

ezért kéri a VKM-ot, hogy a házi kezelés fenntartására 
évi 50.000 P államsegélyt biztosítson, és engedélyezze 
az opera személyzetével évenként 8 opera-előadás tartá-
sát, a város részéről előadásonként 2.000 pengőnél nem 
nagyobb hozzájárulással. 
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1533 . 

Tá 1931. január 30. Törvényhatósági bizottsági tagok in-
dítványainak tárgyalása a színház házi kezelésének meg-
szüntetésére 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 43/1931. sz. 
Ta A vidéki színészet kérdésének megoldása érdekében 

január 31-xe tárgyalás van kitűzve a kultuszminiszté-
riumban, ezért célszerű a tárgyalások eredményét meg-
várni. Az indítványokra így a határozathozatalt mellő-
zik. Február 14-re a törvényhatósági bizottság rend-
kívüli közgyűlés összehívását rendelte el. 

1449. 

Tá 1931. február 6. Kürthy György levele Szeged város 
polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Kürthy György részletesen leírja, hogyan lehetne 

kilábalni a színház nehéz anyagi helyzetéből. 
M Részletes pénzügyi elképzelés és kimutatás. 

1450. 

Tá 1931. február 11. A városi színház házi kezelésének 
megszüntetése ügyében előterjesztett kisgyűlési javas-
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lat tárgyalása 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 50/1931. sz. 
Ta A polgármester és a színügyi szakbizottság egy-

behangzó javaslatára, valamint Dr. Pártos Ernő és Eis-
ner Manó törvényhatósági bizottsági tagok azonos tárgyú 
indítványának együttes elintézésében a közgyűlés kimond-
ta, hogy Szeged város színházi üzemét és ezzel a színház 
házi kezelését, 1931. augusztus 31-el megszünteti, 
számadásait lezárja, leltárát elkészíti, és 1931. szep-
tember l-jétől kezdődő három évre vállalatba adia. 
A bérbeadás feltételei és a szubvenció kérdésében a ha-
tározathozatalt február 12-ére halasztották. 

1451. 

Tá 1931. február 12. A színház bérbeadási feltételeinek 
tárgyalása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 54/1931. sz. 
SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 

Ta A szavazás eredményeként a közgyűlés kimondja, 
hogy a bérbeadás időtartamára a színház évi segélyét 
60.000 pengőben állapítja meg. 
A vállalkozót külön operai társulat szervezésének, il-
letőleg opera-előadások rendezésének kötelezettsége a-
1 ól fe lmenti. 

Egyben felhatalmazza a közgyűlés a polgármestert, hogy 
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legfeljebb évi 20.000 pengő költség keretében az Ope-
rával opera-előadások tartására megállapodást hozzon 
létre, vagy az opera-előadásokat más módon biztosítsa, 
és a pályázati kiírást ehhez képest módosítsa. Az igaz-
gatói állás b e t ö l t é s é t a színügyi szakbizottság vélemé-
nyének kikérése mellett a polgármesterre bízza. 
A pályázati kérvények benyújtásának végső határidejét 
folyó év március 10-ig állapítja meg. 

Mivel az igazgató-választás és a színtársulat megszer-
vezése halaszthatatlanul sürgős a szegedi színház nyá-
ri állomásának biztosítása szempontjából is, ezért a 
véghatározatot fellebbezésre való tekintet nélkül azon-
nal végrehajtandónak mondja ki a közgyűlés. 
A pályázati hirdetmény teljes szövegét 12 pontban köz-
li a határozat. 

1452. 

Tá Debrecen, 1931. február 20., március 6.'Kardoss Géza 
levele a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Kardoss Géza a szegedi színház bérleti feltételei 
iránt érdeklődik 

2.) Kardoss Géza miután megkapta a szegedi pályázati 
feltételeket, nem pályázik, mert az egészet ko-
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molytalannak tartja, és biztos anyagi bukást jelent 
az igazgatónak. 

1453 . 

Tá 1931. február 24. A színügyi és jogügyi bizottság 
együttes ülésének jegyzőkönyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A színházi szerződéstervezet pontonkénti megtár-

gyalása. 
M A szerződéstervezet. 

1454 . 

Tá 1931. február 26. Görög Sándor színigazgató fellebbe-
zése 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Görög Sándor fellebbezése a színházi társulat 

konzorciummá alakítása ellen. 
M 1. Kimutatás a színészek fizetéséről. 

2. Az alakuló ülés jegyzőkönyve. 

1455 . 

Tá Sopron, 1931. március 8. Alapi Nándor színházigazgató 

kérelmének tárgyalása 
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Pr SzVPH ir. 8036/1929. lt. sz. 
Ta Az Országos Kamaraszínház igazgatója a színházá-

val évente egy hónapig vendégszereplést szeretne Szege-
den biztosítani, kamarajellegű művekből, olyan darabok-
ból, melyek betanulása, pontos kidolgozása hosszú elő-
készítő munkát igényel. 
Ezt a szegedi Városi Színházra kiírt pályázattal kapcso-
latban terjeszti elő. 
Évek óta a többi egyetemi városban is ez a módszer be-
vált. (Debrecen, Pécs 3 hét,Sopron 1 hónap.) 
Sopronból teljesen kiszorították a német színészetet. 
Júliusban próbaként kéri Alapi Nándor a színház díjta-
lan átengedését, kezelőszemélyzettel együtt. 

M Az Országos Kamaraszínház soproni műsora. 

1456. 

Tá 1931. március 10. Sziklai Jenő és Tolnay Andor pályázata 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő és Tolnay Andor közös pályázatot ad 

be a színigazgatói állásra. A rövid programtervet és a-
nyagi elgondolásaikat írják le. 
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1533 . 

Tá 1931. március 11. Alapi Nándor kérelmének tárgyalása 
Pr SzVPH ir. 8036/1929. lt. sz. 
Ta Alapi Nándor színigazgató kérelmét - hogy társu-

latának vendégjátékára a városi színházat nyár folya-
mán egy hónapra díjtalanul átengedjék - a városi ható-
ság nem teljesíti. 
Indok: Más színtársulat részére segély nem adható, 
nyáron a színházban takarítási és javítási munkák foly-
nak . 

1458 . 

Tá Budapest, 1931. március 11. Faragó Ödön levele Szeged 
város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 12153/1929. lt. sz. 
Ta Faragó Ödön a pályázat kiírásáról értesült, és 

színházigazgatónak ajánlkozik. 

1459. 

Tá Debrecen, 1931. március 20. Onger István levele Szeged 
város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 12153/1929. lt. sz. 

Ta Linger István a szegedi színház igazgatói állásá-

148 



ra kiírt feltételek iránt érdeklődik. 

1460. 

Tá München, 1931. március 21. Andor Zsigmond levele 
Dr. Pálfy József helyettes polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Andor Zsigmond - utalva korábbi szegedi színi-

gazgatói munkájára is - ismét ajánlkozik a színház ve-
zetésére . 

1461. 

Tá 1931. március 23. A színügyi és jogyügyi bizottság e-
gyüttes ülésének jegyzőkönyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

A színház átadása' vállalkozó igazgatónak. A három pá-
lyázó (Görög Sándor, Kürthy György, valamint Tolnay 
Andor és Sziklai Jenő) közül Görög Sándort tartják a-
nyagi helyzete miatt egyedül alkalmasnak a színház ve-
zetésére, ha az 50 ezer P kauciót április 21-éig lete-
szi . 
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1533 . 

Tá 1931. április 22. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zökönyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A műsor (Kuruc lakodalom, Aranyóra, Balerina, 
Adasztra, Lámpaláz, Mignon, Varázsló, Fehér orhi-
deák, egy Schakepeare-darab, Gyilkosság a hableány 
penzióban) elfogadása. 
Vendégszereplők: Boda Gizella, Gere Lola, Dayka 
Margit, Kovács Károly, Páger Antal, Könyves Tóth 
Erzsi . 

2.) A falragaszok kiragasztása. 
3.) Görög Sándor kaucióügye. 

H 1. A bizottság részletesen beleszól a vendégfellépők 
névsorába és a helyár emelésekbe. A műsort elfogadja. 
2. Tudomásul. 3. Nem foglalnak állást. 

1463 . 

Tá 1931. április 24. A főispán átirata Szeged város pol-
gármesteréhez 

Pr Szeged város főispánjának ir. 146/1931. sz. 
Ta A főispán a kabinettiroda véleményét tolmácsolva 

értesíti a polgármestert, hogy Oláh Ferenc színészt 
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jogsérelem nem érte, ha szerződtetni akarják a színház-
hoz, a színigazgató szerződtesse. 

M 1. Oláh Ferenc kérvénye Horthy Miklóshoz. 
2. A polgármester levele a VKM-hoz. 
3. VKM államtitkárának levele a kabinetfőnökhöz. 
4. A kabinettiroda támogató levele Oláh Ferenc (43 hó-

napig állt hadi szolgálatban, erdélyi menekült, 9 
éven át a szegedi színházban színészkedett) szerződ-
tetéséhez . 

1464 . 

Tá Kolozsvár, 1931. április 24.; Budapest, Kolozsvár, má-
jus 6., május 7. Janovics Jenő levele Dr. Pálfy József 
h. polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 

Ta Janovics Jenő kimenti magát szegedi útja felől, 
hivatkozik a kolozsvári magyar színház nehéz helyzeté-
re. Bízik abban, hogy bizonyos idő elteltével lehetősé-
ge lesz az utazásra. 

1465 . 

Tá 1931. április 29. A színház igazgatói állásra meghirde-
tett pályázatának tárgyalása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 87/1931. sz. 
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Ta A meghirdetett ország3s pályázatra olyan vállalko-
zó, aki a közgyűlés által kikötött feltételeknek eleget 
tudna tenni, nem jelentkezett. Ezért a közgyűlés az 
50/1931. és 54/1931. számú határozatának a pályázati 
feltételekre vonatkozó részét hatályon kívül helyezte. 
A város polgármesterének megadta azt a jogot, hogy a 
színigazgatói állást betöltse, és az így megválasztan-
dó színigazgatóval a szerződést megkösse. A határozat 
azonnal végrehajtandó. 

14 66 . 

Tá Pécs, 1931. május 2. Fodor Oszkár levele Dr. Pálfy Jó-
zsef helyettes polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Fodor Oszkár részletesen feltárja anyagi helyze-

tét, szól pécsi igazgatói működéséről és a szegedi szán-
dékait is megemlíti. 

1467 . 

Tá Debrecen, 1931. május 4. Linger István levele Szeged vá-
ros polgármester helyetteséhez 

Pr SzVPH ir. 12153/1929. lt. sz. 
Ta Unger István a pályázat kiírása nyomán színházigaz-

gatónak ajánlkozik. 
M Ajánló levél a Magyar Takarékpénztárak jelzálogbankjától. 
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1523 . 

Tá Debrecen, 1931. május 12. Unger István levele Dr. Pál-
fy József helyettes polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Unger István rosszallóan veszi tudomásul, hogy 

igen jó anyagi feltételei ellenére sem 5 kapta meg a 
szegedi színház igazgatói posztját. 

1469. 

Tá 1931. május 12. Dr. Pálfy József beadványa a polgár-
mesterhez a szegedi színház vállalatba vétele tárgyá-
ban 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Pálfy József tárgyalást folytatott Janovics Je-

nő színigazgatóval, Unger Istvánnal, Tarnay Jenővel, 
Sebestyén Gézával, Fodor Oszkárral, Roboz Imrével, a 
Vígszínház igazgatójával, Radnay Miklóssal, az Opera 
igazgatójával. 
A beadvány egyes személyekről jellemzést ad, illetve 
közli a feltételeket, vagy akadályt a színház válla-
latba vételére. 
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1523 . 

1931. május 16. Pálfy József helyettes polgármester 
jelentése 
SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 

Pálfy József jelenti, hogy a színház fenntartásá-
ra fordított szubvenció elfogyott, újabb összeg kiuta-
lására lenne szükség, mert a színház leállása is jelen-
tős költségekkel járna. 

1471. 

Tá 1931. május 16. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Jutalomjáték ügyek. A karszemélyzet, Kürthy György, 
Elek Ica, Sziklai Jenő, Sziklai Jenőné, Szórád Fe-
renc és Kiss Manyi kértek jutalomjátékot. 

2.) A színigazgató személyének ügyében Dr. Pálfy József 
ismerteti tárgyalásainak eredményét. Végül a bizott-
ság megnyugszik a polgármester döntésében, hogy Gö-
rög Sándor legyen az igazgató, jóllehet ők inkább 
Unger István mellett döntöttek volna. 

H 1. Engedélyezve. 2. Egyetértenek a döntéssel. 

Tá 

Pr 
Ta 
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1523 . 

Tá 1931. május 18. Szegedi Városi Színház igazgatói állá-
sának betöltése 

Pr SzVPH ir. 225/1931 lt. sz. 
Ta Szeged város az április havi rendes közgyűléstől 

nyert felhatalmazás alapján a szegedi Városi Színházat 
1931. szeptember l-jétől kezdődően 1 évre Görög Sándor 
szegedi lakosnak, eddigi színházi titkárnak vállalatba 
adja . 

1473 . 

Tá 1931. május 23. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A karszemélyzet jutalomjátéka, Sziklai Jenő búcsú-
játéka 

2.) Az új igazgató, Görög Sándor bemutatása, aki ismer-
teti a következő évad szervezésének menetét. 

H 1. Engedélyezve. 2. Tudomásul. 
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1533 . 

Tá 1931. június 24. Alapi Nándor kérelmének tárgyalása 
Pr SzVPH ir. 8036/1929. lt. sz. 
Ta Alapi Nándor színigazgató kérelmére a városi szín-

házat 1931. július l-jétől kezdődően 14 napra, július 
14-íg színielőadások tartására díjmentesen átengedi 
a városi törvényhatóság. 

1475 . 

Tá 1931. július 21. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 6709/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Görög Sándor ismerteti a szerződtetett tagok névso-
rát, bemutatja az első két hónap műsortervezetét. 
Színre kerül: A mosoly országa, Jim és Jill, Vihar 
a Balatonon, Dunán apó utazása, Gerolsteini nagyher-
cegnő, Száz nap, Csodadoktor, Meddig fogsz szeretni, 
Potyautas, Ékszerrablás a Váci utcában, Haramiák, 
Cárnő. 

Görög Sándor bejelenti az éjféli előadásokat, továb-
bá kamarai előadásokat is szándékozik tartani. 

M 1. A társulati névsor, szerepkörrel. 
2. A Délmagyarország 1931. július 22-i száma: Előké-

születek az új színházi szezonre. 
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1533 . 

Tá 1931. szeptember 5. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVPH ir. 8846/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Dr. Szabó Géza tanácsnok bejelenti, hogy a házi keze-
lés megszűnésével a színházi ügyek ismét a közműve-
lődési ügyosztályhoz utaltattak vissza, ahogy a 
szervezeti szabályrendelet előírja. 

2.) A színházi szerződés szerint az igazgató tartozik 
bemutatni a műsortervezetet. Görög Sándor színigaz-
gató előterjeszti a színház megnyitó műsortervezetét. 
A megnyitó szeptember 9-én lesz A mosoly országa cí-
mű operettel. 

3.) Októbertől rendszeresíteni kívánják az ifjúsági és 
katonaelőadásokat. 

4.) A helyárak egyelőre maradnak. 
5.) Havonként egy opera-előadást akarnak tartani. Az 

első a Bánk bán lesz. 

6.) A színházi zenét egész idény alatt a 9. honvéd gya-
logezred fogja szolgáltatni. 

7.) A színigazgató előadja, hogy színiiskolát szeretne 
nyitni. A tervezetet felolvassa. 
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1477 . 

Budapest, 1931. szeptember 7. A belügyminiszter körren-
delete az új színikerület beosztása tárgyában 
SzVPH ir. 8826/1931. lt. sz. 

Az 1931/32. színi évadra szóló színikerületi be-
osztás az Országos Színészegyesület javaslata alapján 
készült. Ennek megfelelően 15 színigazgatói engedélyt 
adtak ki az egész ország területére szóló drámai stagio 
ne-engedélyen kívül. 

A színikerület a városokat földrajzi fekvés szerint 
osztja be. (Szeged és Hódmezővásárhely alkot egy színi-
kerületet . ) 

1478 . 

1931. szeptember 23. Jegyzőkönyv a városi színház átadá 
sáról 
SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 

A színház átadását és átvételét rögzítő jegyző-
könyv, amelyből a leltár hiányzik. Mégis annyit megtud-
hatunk, hogy a díszletek használhatatlan állapotban vol 
tak, az ablakok egy része pedig kitört. 



1523 . 

Tá 1931. szeptember 25. Jegy vásárlási kimutatás 
Pr SzVPH ir. 12153/1929. lt.- sz. 
Ta Részletes kimutatás a Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karának 1930. évi színházi jegyvá-
sárlásáról . 

1480. 

Tá 1931. október 6. 1932. évi költségelőirányzat tárgya-
lása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 263/1931. 
Ta A színházi szubvenció tárgyalásakor Petrik Antal 

törvényhatósági bizottsági tag a színigazgatóval kötött 
szerződés revidiálását kérte. A színészgázsi csökkenté-
séről feliratot intéznek a kormányhoz. 
Szavazás alapján elvetették Petrik Antal indítványát. 
A városi színház dologi kiadásait 172.450 pengővel be-
állították az 1932. évi költségvetésbe. 

1481. 

Tá 1931. október 27. A színügyi bizottság ülésének jegy-

zőkönyve 
Pr SzVPH ir. 12153/1929. lt. sz. 
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Ta Napirenden : 
1.) Javaslatot tesz a bizottság, hogy a válságos idők 

miatt a drága opera-előadásokat szüntessék meg. 
2.) A következő havi műsorterv elfogadása. 

M A színház műsora 1931. október 28-tól december 1-jéig. 
H 1. A polgármesterhez terjesztik. 2. Elfogadva. 

1482 . 

Tá 1931. november 30. Görög Sándor színigazgató óvadékának 
tárgyalása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 363/1931. sz. 
Ta A közgyűlés méltányolja Görög Sándor színigazgató 

eddigi működését, és azokat az erőfeszítéseket, melye-
ket a súlyos gazdasági helyzetben 124 ember megélheté-
sét biztosító színház fenntartása érdekében kifejtett. 
Ezért Görög Sándor kérésére 15.000 pengő óvadékából 
5.000 pengőnek az óvadék jellegét megszüntette a közgyű-
lés. Erről értesítették az Úbuda-Újlaki Takarékpénztá-
rat. 

1483. 

Tá 1931, 1932. A színházigazgatás pénzügye 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
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Ta A tanácsi szubvenció, a színészegyesületbe fize-
tendő összegek és a szerzői jogdíjakkal kapcsolatos ü-
gyek. 

F484. 

Tá 1932. január 5. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVFH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Görög Sándor színiagazgató kéri, hog,y az esedékes 
10 ezer P szubvenciót a tanács a csökkent óvadék 
pótlására fordítsa. 

2.) A jogügyi és színügyi bizottság a színigazgató mű-
ködésével elégedett. 

H A szubvenciót arra kell fordítani, amire korábban megha-
tározták, és amire az adott helyzetben hozzájárultak. 

1485 . 

Tá 1932. január 8. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A műsorterv (Haramiák, Tur andot, J á n o s vitéz, A te-
nor, Pesti karnevál, Szeretem a feleségem, Maya, 
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Fehér ló, Jim és Jill, Csodabál, Bőregér, Porcelán, 
Peer Gynt, Hívatlan vendég, Külteleki muzsika) bemu-
tatása. 
Vendégjátékok: Fővárosi Gyerekszínház, Új Színház 
társulata. 

2 . ) Helyár emelés. 
H 1-2. Tudomásul. 

1486. 

Tá Miskolc, 1932. február 1. Miskolc város levele Szeged 
város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Mivel Miskolc városa a színháza bérbeadását új 

alapokra akarja fektetni, kéri Szeged várost, hogy szín-
házi szerződését és a színügyi bizottság ügyrendjét 
küldje meg. 

1487. 

Tá 1932. február 15. Görög Sándor színigazgató beszámoló-
ja féléves működéséről 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Görög Sándor részletesen beszámol az eltelt idő-

ről: az indulásról, a társulatról, a műsorról, az ope-
rákról, az előadásokról, a sajtóról, a vásárhelyi kirán-
dulásról, a helyár leszállításról és a kérésekről. 
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1533 . 

Tá 1932. február 23. A debreceni polgármester levele Sze-
ged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A debreceni színház ügyeinek, sorsának intézése 

előtt Dr. Vásáry István polgármester affelől tájékozó-
dik, hogy Szegeden milyen kedvezményeket kap a színház. 

1489. 

Tá 1932. február 26. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 19765/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

A következő havi műsorterv bemutatása: (Operettek: Rip 
van Winkle, Sümegi Ödön 30 éves színészi jubileuma, Ci-
gánybáró, Csókprofesszor, Haway rózsája, Fehér ló, Ci-
gánygróf. Próza: Tájfun, A makrancos hölgy, Dybuk, A há-
ló, Árva László király, március 15-ei ünnepi előadás, 
The English Players angol nyelvű társulat vendégjátéka 
a Candidában.) 
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1523 . 

Tá 1932. február-március. A színház fűtési ügyei 
Pr SzVPH ir. 13005/1931. lt. sz. , 225/1931. lt. sz. 
Ta Az igazgatói szubvenció terhére a színház fűté-

sére fát és szenet utalnak ki. 

1491. 

Tá 1932. március 18. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden : 

1.) A műsor tervezetet (Cigánygróf, Dybuk, Falurossza, 
Lili, Gyöngyhalász, Csókprofesszor, Candida, Royal 
Orfeum fellépése) bemutatása. 

2.) A színház fűtésének javítása. 
H 1. Elfogadva. 2. Tudomásul. 

1492. 

Tá 1932. május 3. Görög Sándor színigazgató szubvenció 
kérelme 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 103/1932. sz. 
Ta Görög Sándor színigazgató a jövő évi szubvenció 

iránti kérelmét visszavonta, így ügyét a közgyűlési 
napirendről levették. 
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1523 . 

Tá 1932. június 10. A színügyi bizottság ülésének jegyzö-
könyve 

Pr SzVPH ir. 22081/1932. lt. sz. 
Ta A színészek már hat hete nem kapnak fizetést. A 

bizottság a fizetés módozatait vitatja. A vitában fel-
szólalt Balla Kálmán, a színészegyesület kiküldöttje is. 

H A közgyűlést össze kell hívni. Ott eldöntik majd a színé-
szek segélyezési ügyét. 

1494. 

Tá 1932. június 17. A szegedi színtársulat levele Szeged 
város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A színtársulat a város tulajdonában lévő színházi 

felszerelések kölcsönzését kéri makói vendégjátékához. 
M Nyilatkozat a színházi felszerelések átvételéről (6 db.) 

1495 . 

Tá 1932. június 28. Szegedi kereskedők levele Szeged város 
Tanácsához 

Pr SzVT ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Számos szegedi kereskedő kéri, hogy hosszabbítsák 
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meg Görög Sándor színigazgató megbízását, mivel megren-
deléseivel javította üzletmenetelüket. 

1496 . 

Tá 1932. június 28. Interpelláció a színházi szerződés 
meghosszabbítása ügyében 

Pr 
Ta 

SzV Th B kgy. jkv. 205/1932. sz. 
Az interpelláció kérdéseket tesz fel Görög Sán-

dor színigazgató anyagi helyzetéről és a színházi szer-
ződésről. 
A polgármester válaszában közli , hogy tudomása van ar-
ról, hogy a színház jelenlegi bérlője a legsúlyosabb 
anyagi válságokkal küzd. A letiltások összege 1932-ben 
14.631 Pengő 43 fillér, ezekből esedékes még összesen 
9.441 Pengő 25 fillér. Nem felel meg a valóságnak az, 
hogy a színházigazgatóval a bérleti szerződést megújí-
tották. Ez év áprilisában a színügyi bizottság javasla-
ta alapján a szerződést a következő évadra kilátásba 
helyezték . 

1497. 

Tá Makó, 1932. július 6. Herczeg Vilmos levele Szeged vá-
ros polgármesteréhez 

Pr SZVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
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Ta Herczeg Vilmos a színházi konzorcium vezetője a 
szubvenció terhére 3.000 P gyorssegélyt kér a konzor-
ciumnak. Beszámol a makói fogadtatásról is. 

1498. 

Tá 1932. július 9. Szedő Miklós levele Szeged város polgár-
mesteréhe z 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Szedő Miklós pályázat mellőzésével jelentkezik a 

színház vezetésére. Röviden programját is vázolja. 

1499. 

Tá 1932. július 11. Hont Ferenc színházi rendező kérelme: 
a Kultúrpalota előtt ünnepi szabadtéri játékokat szeret-
ne tartani. Kérelmet nyújt be 

Pr SzVPH ir. 8070/1932. lt. sz. 
Ta Hont Ferenc a szegedi konzorciumos színtársulat 

nevében bejelentette, hogy augusztus 14-15-én a szegedi 
színtársulattal karöltve két-három napos ünnepi szabad-
téri játékokat tervez. Előadják Madách: Az ember tragé-
diája című művet. Éva szerepét Tőkés Anna (Vígszínház 
művésznője) játszaná, Ádám szerepében Kiss Ferenc (Nem-
zeti Színház művésze) lépne fel. 
E terv jóváhagyását kéri a tanácstól, és 10 pontban 
a megvalósításhoz szükséges kérelmét terjeszti elő. 
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1523 . 

Tá 1932. július 12-13. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVPH ir. 19765/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

Vita a szegedi színház sorsát illetően, mivel Görög 
Sándor igazgató, bár megfelelő művészi fokon vezette a 
színházat, anyagilag tönkrement. A bukás okát az elnök-
polgármester a gazdasági válságban látja. 
A vita utáni szavazáson Görög Sándor leváltásáról dön-
töttek, új igazgatónak Szedő Miklóst javasolják. 

1501. 

Tá 1932. július 15. Dr. Saárné Hattay Adrienn levele Sze-
ged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Arra hivatkozik, hogy jelentős összeggel támogat-

ta a színigazgató működését, ezért a ruhatár bérletét 
kéri a várostól. 

1502. 

Tá Makó, 1932. július 18. Kun Matild levele Szeged város 
polgármesteréhez 
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Pr SzVPH ir. szám nélküli 
Ta Kun Matild a színház volt pénztárosa azért fordult 

a polgármesterhez,hogy a 3.000 pengőt visszakapja, ame-
lyet Görög Sándor megfélemlítéssel kicsalt tőle. 

1503. 

Tá 1932. július 18. Görög Sándor színigazgató fellebbezése 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Görög Sándor részletesen ismerteti anyagi helyze-

tét, fellebbezést ad be az ellen a végzés ellen, amely 
őt megfosztotta a színigazgatói tisztségétől. 

1504 . 

Tá 1932. július 19. A polgármester jelentése a belügymi-
niszterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A polgármester Görög Sándor fellebbezésére rész-

letes igazoló jelentésében kifejti, miért döntött Szedő 
Miklós igazgatói kinevezése mellett. 
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1429. 

1932. július 22. Görög Sándor színigazgató szerződésének 
felbon tása 
SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 

A tanács az alábbi határozatot hozza a jogügyi és 
színügyi bizottság együttes ülésén kialakult javaslat 
alapján. 
Szeged város közönsége és Görög Sándor volt színigazgató 
között a városi színház használatára 1931. május 23-án 
megkötött szerződést Szeged város azonnali hatállyal 
felbontja. 

1506 . 

1932. július 23. Hont Ferenc színházi rendező kérelmének 
tárgyalása a Kultúrpalota előtti ünnepi játékok engedé-
lyezése tárgyában 
SzVPH ir. 8070/1932. lt. sz. 

Hont Ferenc kérelmére augusztus 14-15-én az ünne-
pi játékok megrendezését Madách: Az ember tragédiája elő 
adásával a tanács engedélyezi, egyrészt nagy kultúrális 
jelentőségére való tekintettel, az idegenforgalom emelé-
se és a szegedi színtársulat keresethez juttatása érdeké 
ben. 
- Átengedi a Kultúrpalota feljáróit, öltözőhelyiséget 



biztosít, a próbákra a területet szabaddá teszi, a 
piac szüneteltetését elrendeli, a színpad díszítését 
a városi kertészettel megoldja, a szegedi színház jel-
mezeit az előadásokhoz kölcsönadja. Külön autóbuszjá-
ratok indulnak. A rádióközvetítést elintézi a város. 
Propaganda helyett a város 120 db plakátot bocsájt a 
rendőrség rendelkezésére. 

1507 . 

Tá 1932. július 23. A polgármester felirati kérelme a VKM-
• 

hoz 
Pr SzVPH ir. 8070/1932. lt. sz. 
Ta A felirat hangsúlyozza az idei augusztus 14-15-i 

szabadtéri előadás kultúrális fontosságát és társadalmi 
érdekét. 
Mivel a szegedi színtársulat, mint konzorcium működik, 
súlyos anyagi körülmények között, ezért az előadásokra 
a város a Nemzeti Színházból és az Operaházból jelmeze-
ket szeretne kölcsön kérni. 

1508. 

Tá 1932. július 23. A polgármester felirati kérelme a Ke-
reskedelemügyi Minisztériumhoz 

Pr SzVPH ir. 8070/1932. lt. sz. 
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Ta Az augusztus 14-15-i szabadtéri előadásra 75 %-os 
menetdíjkedvezmény engedélyezését kéri. 

1509. 

Tá 1932 július - 1933 január. Shvoy Kálmán altábornagy leve-
lei a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Shvoy Kálmán vegyesdandár parancsnok a honvéd zené-

szek fizetése ügyében ír. Leveleiben sajnálkozik, hogy a 
bér elmaradása miatt a zenészek nem játszanak. 

1510. 

Tá Budapest, 1932. augusztus 4. VKM leirata jelmezek kölcsön-

zése ügyében 
Pr SzVPH ir. 8070/1932. lt. sz . 
Ta A város kérelmére az augusztus 14-15-i szegedi sza-

badtéri előadásokhoz szükséges jelmezekből az Éva szerep-
kör jelmezeit a Nemzeti Színház ruhatárából kölcsönzéssel 
biztosítják . 

1511. 

Tá 1932. augusztus 26. Az Asztalosmesterek Bútorcsarnokának 
levele a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz . 

172 



Ta Fenti cég 745,60 Pengő hitelezett összeg kifize-
tését kéri a polgármesteri hivataltól. Görög Sándor szín-
igazgató ugyanis ennyivel tartozik nekik. 

1512. 

Tá 1932. szeptember 2. Saár Kornél levele Szeged város pol-
gármesteréhez 

Pr SíVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A városi törvényhatóságtól Saár Kornél Görög Sán-

dor színigazgatói állásának meghosszabbítását kéri. 

1513. 

Tá 1932. szeptember 2. A Postaigazgatóság levele Szeged vá-
ros polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A postaigazgatóság a városhoz fordul, hogy fizesse 

ki Görög Sándor színigazgató telefondíj-hátralékát. 

1514. 

Tá Pécs, 1932. szeptember 4. Fodor Oszkár levele Szeged vá-
ros helyettes polgármesteréhez 

Pr SzVT ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Fodor Oszkár szívesen vállalná megüresedés után a 
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szegedi színház igazgatását, ha ez nem lenne lehetséges, 
kéri a helyettes polgármestert, hogy járjon közbe - miu-
tán Sziklai Jenő megkapta a szegedi színház igazgatását 
-, hogy ő a pécsi mellé a soproni kerületet is megkapja. 

1515 . 

Tá 1932. szeptember 5. Bérezi Jenő ny. színigazgató levele 
Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 622/1931. lt. sz. 
Ta Bérezi Jenő ajánlatot tesz a városi színház bérle-

tére. A bruttó bevétel 6 %-át a városnak fizetné, el-
lenben 30 %-ban az előadásokon kívül varieté előadáso-
kat is tartana. 

1516. 

Tá 1932. szeptember 5. Görög Sándor színigazgató levele 
Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Miután anyagi helyzetét rendezte, a színigazgatói 

engedélyt megkapta Görög Sándor. Kéri, hogy mint színi-
gazgatót erősítsék meg jogaiban. 
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1533 . 

Tá Hódmezővásárhely, 1932. szeptember 5. Sziklai Jenő le-
vele Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő értesíti a polgármestert, hogy pályá-

zatát a szegedi színigazgatói tisztségre csak látszólag 
vonta vissza. 

M Dr. Ernyei István a vásárhelyi színházi bizottság elnö-
kének ajánló levele. 

1518. 

Tá 1932. szeptember 5. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVPH ir. 33183/1922. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

Dr. Szedő Miklós egészségi állapotára hivatkozva lemon-
dott az igazgatói tisztségről. Fonyó József, Hattay Ad-
rienn és Sziklai Jenő pályázata beérkezett. Érdeklődött 
Fodor Oszkár is. Görög Sándor próbálkozását is megtár-
gyalták. Az elnök Bérezi Jenő szóbeli pályázatát is is-
mertette. Ezt fogadják el, ha egy évre előre lefizeti a 
bérleti összeget. 

H Megbízzák a helyettes polgármestert, lépjen érintkezés-
be a pályázóval. 
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1523 . 

Tá Hódmezővásárhely, 1932. szeptember 5. Sziklai Jenő leve-
le a színügyi bizottsághoz 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 

Ta Sziklai Jenő a színügyi bizottsághoz pályázaton 
kívüli jelentkezést ad be, amelyben röviden leírja eddi-
gi színházi működését, anyagi helyzetét. 

1520. 

Tá 1932. szeptember 12. A színház 1932/1933. színi évadra 
való bérbeadási ügye 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 232/1932. sz. 
Ta A város polgármestere Görög Sándorral - az 1931/ 

1932. színi évad színházigazgatójával - kötött szerző-
dést felbontotta. 
1932. július 16-i 28072/1932. sz. polgármesteri határo-
zattal a városi színház igazgatói állására az 1932/1933. 
színi évadra Dr. Szedő Miklós budapesti lakost hívták 
meg. Ezt a határozatot Görög Sándor és Dr. Pap Róbert 
fellebbezése folytán a belügyminiszter nem minősítette 
véghatározatnak. A színigazgató megválasztását a közgyű-
lés hatáskörébe utalta. 

Dr. Szedő Miklós szeptember 3-án bejelentette, hogy a 
pályázattól visszalép. 
A jogilag üresedésben lévő színigazgatói állásra Görög 
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Sándor volt színigazgató, Sziklai Jenő Sopron körzeti 
koncessziós színigazgató jelentkezett. A közgyűlés tit-
kos szavazással Görög Sándort választotta meg egy évre. 

1521. 

Tá Hódmezővásárhely, 1932. szeptember 13., 14. Több színész 
kérelme Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 3067/1933. lt. sz. 
Ta Prónai János, Endre E m i l , Keleti Lajos, Borbás 

Juci, Magyaríts László és Kelemen Karola kérvénye a szí-
nészegyesülethez, hogy addig ne adják ki Görög Sándor 
színigazgató koncesszióját, amíg gázsijukat nem fizeti 
ki teljesen. Mindegyik színésznél tételes felsorolásban 
feltüntetve a hátralék. 

1522. 

Tá 1932. szeptember 16. Fellebbezés a színigazgató megvá-
lasztása ellen 

Pr SzVPH ir. 33183/1932. lt. sz. 

Ta Mivel a színigazgató megválasztása szabályellenes 
volt, fellebbezéssel élnek ellene. Kérik fellebbezésük 
felterjesztését a belügyminiszterhez. A mintegy 35-40 
személy a város virilistái közül került ki. 
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1523 . 

Tá 1932. október 10. A városi rendőrkapitányság engedélye 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A rendőrség kiadja Görög Sándornak az ideiglenes 

játszási engedélyt. Az engedélyben a színház adatai is 
szerepelnek, pl. befogadóképessége 1442 személy, továbbá 
az előadások megtartásának feltételei. 

1524 . 

Tá 1932. október 24. Görög Sándor színigazgató levele Sze-
ged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A színigazgató az elemi iskolás gyerekeknek gyer-

mekelőadásokat kíván tartani. Kéri ehhez az iskolán kí-
vüli népművelési bizottság és a polgármester támogatását 

1525 . 

Tá 1932. október 24. Görög Sándor színigazgató levele Sze-
ged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A színigazgató a külvárosi lakosságnak és a gazda-

köröknek is ugyanazt a kedvezményes jegyvásárlást óhajt-
ja megadni, mint a tisztviselőknek. 
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1523 . 

Tá 1932. október 26. A színházigazgató megválasztása ü-
gyében benyújtott jogorvoslat késedelmes felterjeszté-
se 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 376/1932. sz. 
Ta Görög Sándor színházigazgató megválasztása ellen 

beadott fellebbezés kezelésénél kötelességmulasztás, 
vagy törvényellenes eljárás nem történt. Az interpel-
lációra adott választ a közgyűlés tudomásul vette. 

1527 . 

Tá 1932. november 12. Görög Sándor színigazgató kérelme 
Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Görög Sándor színigazgató kéri, hogy a számára 

megszavazott szubvenció következő részét adja ki a vá-
ros, ugyanis ebből fizetné ki a színészek gázsiját. 

M A társulat teljes névsorának aláírással ellátott nyi-
latkozata, amelyben hozzájárulnak, hogy a szubvenció 
egy részét Duschák Lászlónak fizessék ki, aki előleget 
adott. 
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1523 . 

Tá 1932. november 18. Színházba járási jegyzőkönyv 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A rendszeres havi vagyon-, tűz- és műszaki bizton-

sági vizsgálat során megállapítják 5 pontba szedve, hogy 
milyen kisebb hiányosságokat kell megszüntetni. 

1529. 

Tá 1932. szeptember 18. Dr. Palágyi Róbert ügyvéd levele 
Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Palágyi Róbert felhívja a polgármester figyelmét, 

hogy Görög Sándor színigazgató az előadások után nem fi-
zeti a szerzői jogdíjakat, sőt az elmúlt éviekkel is 
tartozik. 

1530 . 

Tá 1932. december 17. A színügyi bizottság ülésének jegy-

zőkönyve 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A következő havi műsor (Manolita, Rotschildok, Zsák-
bamacska, Csókos regiment, Dsimbi , Erdélyi kastély, 
Inja hadnagy, Naplemente, Asszony és a rabló, Baba, 
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Marica grófnő, Himfy dalai, Dobay Gyula: Boldogság 
völgye) bemutatása. 

2.) A színházigazgatói szerződés megtárgyalása. 
3.) A színházi cukrászda bérleti ügye. 

H 1-2. Elfogadva. 3. A tanács jogkörébe tartozik. 

1531. 

Tá 1932. december . Az Országos Színészegyesület és Nyug-
díjintézet levele a városi tanácshoz 

Pr SzVPH ir. 4561/1930. lt. sz. 
Ta A magyar színészet keservesen összekuporgatott 

egész nyugdíjvagyonát a hadikölcsön jegyzéssel elvesz-
tette. Az egyesület 700 nyugdíjas, özvegy, árva és rok-
kant számára segélyt kér a várostól. 

H A város súlyos pénzügyi helyzete miatt a kérelmet nem 
tudja teljesíteni. 

1532. 

Tá 1932. Színházi pénzügyek 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Görög Sándor igazgató kérelmei a szubvenció-elő-

leg ügyében, végrehajtási eljárások, hitelezők panaszai, 
fizetésért kilincselő színészek beadványai, bírósági le-
tiltások stb. 
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1533 . 

Tá 1933. január 18. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Vita a színigazgató szerződéséről, mivel nem tette 
le az 5.000 P kauciót. Felvetődik az a gondolat, 
hogy a társulat alakuljon át konzorciummá. 

2.) Gond a katonazenészek fizetése is. 
3.) Könyvelő alkalmazása. 
4.) A színház fűtése. 

H 1. A kauciót le kell tenni. 2. Tudomásul. 3. Nem kell. 
4. Javítani kell. 

1534 . 

Tá 1933. február 7. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Dr. Winkler Elemér új bizottsági tag köszöntése. 
2.) Görög Sándor színigazgató kaucióügyének tárgyalása. 

H 1. Elfogadva. 2. A kauciót az igazgató részletekben fi-
zesse le. 

M Görög Sándor kérelme. 
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1429. 

Tá 1933. február 25-26. A szegedi színtársulat társulati 
ülésének jegyzökönyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931 . lt. sz. 
Ta A társulat az anyagi ügyeket vitatja. Felvetődik 

a konzorcium kérdése is. Végül Görög Sándor igazgató 
megígéri, hogy rendezi az elmaradt fizetések ügyét, ám 
Balla Károly, a színészegyesület kiküldöttje mégis Her-
ceg Vilmost nevezi ki a konzorcium elnökének. 

1536. 

Tá 1933. február 28. Cselle Lajos és Beck Miklós levele 
a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Cselle Lajos és Beck Miklós hivatalosan bejelen-

tik a színházi konzorcium megalakulását, és kérik a pol-
gármestert, hogy támogassa ügyüket. 

1537 . 

Tá Székesfehérvár, 1933. február 28. Sziklai Jenő levele 
a polgármesterhez. 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz . 
Ta Sziklai Jenő levelében arról értesíti a polgármes-

tert, hogy a szegedi színház vezetésére szívesen vállal-
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M 
kozna. 
Sziklai társulatának névsora. 

1538. 

Tá 1933 februártól áprilisig. Dr. Palágyi Róbert levele 
Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Dr. Palágyi Róbert ügyvéd több levele a színigaz-

gatónak a szerzői jogdíjfizetési hátralék tárgyában. 

1539. 

Tá 1933. március 3. Hattay Adrienn kérvénye a polgármester-
hez 

Pr SzVPH ir. szám nélküli 
Ta Hattay Adrienn, mivel Görög Sándornak 30 ezer pen-

gőt kölcsönzött, és ezzel tönkrement, kéri, hogy a szín-
házi ruhatár bérletét bocsássák rendelkezésére. 

1540. 

Tá Budapest, 1933. március 9., 15., Pécs, március 3. Szik-
lai Jenő és Fodor Oszkár levele a polgármesterhez 

Pr SzVT ir. szám nélküli 
Ta Sziklai Jenő és Fodor Oszkár a szegedi színház i-

gazgatói tisztét megpályázzák. 
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1523 . 

1933. március 10. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 
SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 

Napirenden: 
A színházigazgatói állásra Hattay Adrienn, Tolnay Andor, 
Sziklai Jenő, Fodor Oszkár és Janovics Jenő pályázat 
mellőzésével jelentkeznek. A csonka szezonra Sziklai 
Jenő hajlandó átvenni a színházat, ha további három év-
re is megkapná. 

A csonka szezonban a színház továbbra is maradjon a kon-
zorcium kezelésében. Szeptember l-jétől pedig Sziklai 
Jenőt hívják meg igazgatónak. 

1542. 

1933. március 16. Játszási engedély megadása 
SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 

Herczeg Vilmos kérelmére a szegedi rendőrkapitány-
ság kiadja a játszási engedélyt a vagyoni, tűz- és sze-
mélybiztonságra tekintettel felsorolt 34 pontos megkö-
téssel . 
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1523 . 

Tá Kolozsvár, 1933. március 25. Janovics Jenő levele Sze-
ged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Janovics Jenő aggódik amiatt, hogy a magyar kor-

mány nem nézné jó szemmel, ha ő Kolozsvárról eltávozna. 
Bízik abban, hogy egy év múlva már meg tudja tenni, hogy 
Szegedre menjen igazgatónak. 

M Janovics programvázlata leendő szegedi működéséről. 

1544. 

Tá 1933. március 31. Színházi konzorcium megalakulása 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 60/1933. sz. 
Ta A szegedi színtársulat 1933. február 26-án konzor-

ciummá alakult át. Görög Sándor színigazgató koncesszió-
ját a vallás- és közoktatásügyi miniszter visszavonta. 
Ennek folytán Görög Sándornak a várossal kötött szerző-
dése, s a szerződésen alapuló jogai megszűntek. 

H A közgyűlés tudomásul veszi , hogy a színtársulat konzor-
ciummá alakult, ezért a színház használatot ideiglenesen 
megengedi . 
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1671 . 

Tá 1933. március 31. Színigazgatói állás betöltése 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 61/1933. sz. 
Ta A név szerinti szavazás eredményeként a színház 

vezetésére 1933. évi szeptember l-jétől egy évre pályá-
zat mellőzésével Sziklai Jenő eddig Székesfehérvárott 
működő színigazgatót a közgyűlés meghívta. 
Felhatalmazta a város polgármesterét, hogy a részletek-
ben történő megállapodás után az igazgatóval a szerző-
dést kösse meg. 

Sziklai Jenőt, mint vidéki színigazgatót szerette a kö-
zönség, a vidéki színészet országos felügyelője is mint 
megbízható és hozzáértő igazgatót ajánlotta. 
A hódmezővásárhelyi nyári állomást is Sziklai kapta meg, 
mely a szegedi színháznak anyagilag igen előnyös. 

1546. 

Tá 1933. április hó. Dr. Tóth László és Szüts Ferenc fel-
lebbezése Sziklai Jenő színigazgatói kinevezése ellen 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Részint a kinevezés szabálytalan, részint a szín-

ház ügyét féltik, ezért fellebbeznek az elhamarkodott-
nak tűnő kinevezéssel szemben. 
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1671 . 

Tá 1933. május 2. Indítvány tárgyalása a vidéki színészet 
támogatása ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 177/1933. sz. 
Ta Köztudomású a vidéki színészet sivár helyzete és 

a sok állásnélküli színész nyomorúsága. A nézők csökke-
nése a gazdasági bajokon kívül a rádió miatt is van. 
Indokolt tehát, hogy a rádiótársaság kárpótolja a magyar 
színészetet. 

A rádió megadóztatására a közgyűlés felirati kérelmet 
határoz el. A felirati kérelem szerkesztésével a polgár-
mestert bízzák meg. 

1548 . 

Tá Miskolc, 1933. május 12. Bársony Aladár kérvénye a pol-
gármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Bársony Aladár a Magyar Játékszín Kamaraszínházá-

nak igazgatója, engedélyt kér a polgármestertől, hogy 
június 1-20- ig 8-10 előadást tarthasson a színházban. 

1549 . 

Tá 1933. június 30. Herceg Vilmos levele a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
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Ta Herceg Vilmos mint a színházi kozorcium vezető-
je, megköszöni a társulatnak nyújtott támogatást, egy-
úttal jelzi, hogy nincs kifogása a Magyar Játékszín Ka-
maraszínházának kéthetes szegedi fellépése ellen. 

1550. 

Tá Hódmezővásárhely, 1933. augusztus 19. A népkerti szín-
ház átengedése 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A hódmezővásárhelyi tanács 15 pontban foglalt 

feltételei, amelyekben a népkerti színkört Sziklai Je-
nő igazgatónak és társulatának bérbe adná. 

M 1. A társulat névsora. 
H Tudomásul véve. 

1551. 

Tá 1933. október 4. Sziklai Jenő játszási engedélye 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A színházi játszási engedély 33 pontban tartal-

mazza az igazgató kötelességeit. A színház befogadóké-
pessége 1442 fő. 
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1671 . 

Tá 1933. október 7. A Színház és Mozi című lap időszaki 

Pr 
jellegének megszűnése 
SzVPH ir. 2483/1936. lt. sz. 

Ta A 6579/1932. III- és 7162/1932. számú miniszter-
elnöki rendelet engedélyt adott Mák József szegedi la-
kosnak arra, hogy Szegeden Színház és Mozi címen heten-
ként egyszer szépirodalmi, művészeti és társadalmi jel-
legű időszaki sajtóterméket jelentessen meg. A lap 1933 
június 23-án jelent meg, és 1933. augusztus 27-ig a 23. 
24., 25. számú példányokat a lap jellegének megfelelő-
en ugyan, azonban tartalom nélkül úgy jelentette meg, 
hogy a hirdetéseken kívül egy műsoros est ismertetését 
és két színdarab szöveg nélküli műsorát is közölték. A 
polgármesteri határozat az 1914. évi XIV. tc. 12. §-a 
értelmében a lap időszaki jellegének megszűnését álla-
pította meg . 

(Sajtó útján elkövetett rágalmazás vétsége miatt per 
indult Mák József és Dr. Lázár Ferenc ellen.) 

1553. 

Tá 1933. október 28. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
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Napirenden: 
1.) Sziklai Jenő jelenti, hogy a színházban rend van, 

felsorolja, hogy milyen új darabokat adnak elő. 
2.) Sziklai Jenő kéri, hogy az 5.000 P konzorciótól 

tekintsenek el. 
3.) Szubvenció ügyek. 
4.) A következő havi műsorterv (Egy csók és más semmi, 

Áprilisi vőlegény, Aida, Bohémélet, Élő holttest) 
elfogadása. 

1. Tudomásul véve. 2. Ideiglenesen hozzájárulnak. 
3. Elfogadva. 4. Elfogadva. 
1. Aláírás-lista, amellyel a színészek igazolják, hogy. 

megkapták gázsijukat. 
2. Dr. Tóth László th. biz. tag interpellációja a szub 

venció ügyben. 

1554 . 

1933. október 29. Tanácsi javaslat tárgyalása Sziklai 
Jenő színigazgató szerződése ügyében 
SzV Th B kgy. jkv. 346/1933. sz. 

Sziklai Jenő sikeres művészi munkáját a tanács 
elismeri, a közgyűlés pedig 1934. szeptember elsejétől 
a bérleti szerződést három évre meghosszabbítja, de a 
városi segély összegét, mint költségvetési tételt csök 
kent i. 
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1671 . 

Tá 1933. október 29. Interpelláció visszavonása a színi-
gazgatói óvadék ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 356/1933. sz. 
Ta Az elnök bejelentette, hogy Tóth László törvény-

hatósági bizottsági tag a színházigazgató óvadékának 
be nem fizettetése, illetve az 1934. január l-jétől já-
ró szubvenció egy részletének kifizetése miatt előter-
jesztett interpellációját visszavonta. 

1556. 

Tá 1933. október 29. Színházi és mozi pótdíjak ügye 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 359/1933. sz. 
Ta Szeged város az eladott színház- és mozijegyek 

után a szegény gyerekeknek nyújtandó tej- és tejtermé-
kek költségeinek előteremtésére tejfilléreket szed. 
Erről szabályrendeletet alkot. 
A tejfillér színházjegyeknél legfeljebb 20, mozgókép-
színházjegyeknél legfeljebb 4 fillér lehet. 

1557 . 

Tá 1933. november 20. Szegedi Városi Színház használati 
feltételei 
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Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A szegedi Városi Színház használati feltételei 

(nyomtatvány másolat). 
25 pontba foglalja a feltételeket: használat tárgya, 
a használat tárgyainak átalakítása, előadás tartási 
kötelezettség, a használat korlátai, a műsor, a szín-
házi személyzet, városi segély, karbantartás, fűtés és 
világítás, rendőrségi és tuzőrségi díjak engedélyei, 
tűzvész-erőhatalom-háború, tűzkárbiztosítás, közterhek, 
vízdíj és tűzcsap berendezési díj, ellenőrzési jog, szer-
ződés átruházása, biztosíték, kötbér, szerződés felbon-
tása, könyvvezetés, a használt tárgyak visszabocsájtá-
sa, házirend címszavak kidolgozásaként. (A nyomtatványt 
sk. Sziklai Jenő írta alá. Tanuk: Herczeg Vilmos sk. , 
Gál Ferenc sk. Másolat hiteléül Pálfy József tanácsnok.) 

1558 . 

Tá 1933. november 25. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zökönyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Sziklai Jenő színigazgató kéri, hogy szerződését 
további három évre hosszabbítsák meg. 

2.) A színházi műsorterv (Kálmán Imre: Ördög lovasa, 
Lehár Ferenc: Szépvilág, Dubarry: Több mint szere-
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lem. A színház 50 éves jubileumán fellép Nagy 
Ibolyka, Móra Ferenc: Aranyszőrű bárány, Korne-
villei harangok, Ocskay brigadéros, Carmen, Bo-
hémélet, Rigolettó) elfogadása. 

H 1. Elfogadva a színházi szubvenció évenkénti tárgyalá-
sával. 2. Elfogadva. 

M 1. A színházi szerződés tervezete. 
2. Sziklai Jenő kérvénye. 

1559 . 

Tá Budapest, 1933. november 30. A VKM levele Szeged város 
Tanácsához 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A miniszter gratulál a szegedi színház 50 éves 

jubileuma alkalmából. 

1560. 

Tá 1933. december 1. Színházi leltár 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A leltárban szereplő dolgokat Sziklai Jenő szín-

igazgató átvette. (Tíz tétel 147 ezer 878 pengő érték-
ben egyenkénti felsorolással.) 
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1671 . 

Tá Hódmezővásárhely, 1933. december 2. A hódmezővásárhe-
lyi polgármester levele Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A vásárhelyi tanácselnök gratulál a szegedi szín-

ház 50 éves jubileuma alkalmából. 

1562. 

Tá Budapest, 1933. december 22. A Belügyminisztérium leve-
le Szeged város törvényhatóságához 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A Belügyminisztérium jóváhagyja Sziklai Oenő szín-

igazgató szerződését 1934. szeptember l-jétől további 
három évre. 

1563 . 

Tá 1933. december. Dr. Tóth László ügyvéd fellebbezése 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Dr. Tóth László fellebbez a közgyűlési határozat 

ellen, melyben Sziklai Jenő 3 évre megbízást kapott a 
színház vezetésére. 
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15 64. 

Tá 1933. december hó. Dr. Tóth László ügyvéd visszavonja 
f elleb b e z é s é t 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Tóth László a 346. szám alatt hozott közgyűlési 

határozat (Sziklai űenő kinevezése) ellen beadott fel-
lebbezését visszavonja. 

1565. 

Tá 1934. január 8. Bozsó István színházgondnok jelentése 
a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt . sz. 
Ta A színházgondnok jelenti, hogy a miskolci szín-

háznak és az alsóvárosi plébániának kölcsönadott ruhák-
ból mik hiányoznak. 

1566. 

Tá 1934. március 27. Zálogházból átadandó felszerelések 
Pr SzVPH ir. 3214/1934. lt. sz . 
Ta A számvevőség jelentése szerint a városi zálog-

házi árveréseken visszamaradt tárgyak a városi színház 
felszereléseként jól használhatók. 
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A városi tanács 379 P értékben vásárol a zálogházból 

felszerelést. 

1567 . 

Tá 1934. március 28. Kisgyűlési határozat 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A színház és a Kultúrpalota fűtésének korszerűsí-

tését a vízműtelep költségeinek terhére előlegezzék meg, 
és a fűtési megtakarításból fizessék vissza. 

1568. 

Tá 1934. április 6. A főispán leirata a polgármesterhez 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A VKM a játszási engedély megadása előtt a főispá-

non keresztül információt kér a színigazgató és a társu-
lat működéséről. 

1569 . 

Tá 1934. április 13. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt . sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A szezon végét május 21-ben jelöli meg az igazgató. 
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2.) Az igzgató kéri, hogy stagione társulatok a 
szünetben ne léphessenek fel. 

3.) Felvetik a szabadtéri játékokra kölcsönadandó 
díszletek ügyét. 

H 1. Tudomásul véve. 2. Helyeslik. 

1570. 

1934. május 3. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 
SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 

A színigazgató kéri, hogy az évadot május 15-én 
befejezhesse, és ígéretet tesz arra, hogy szeptember 
20-án a következő szezont elkezdi . 
A kérés teljesítését javasolják. 

1571. 

1934. június 22. A főispán levele József Ferenc kirá-
lyi herceghez 

Szeged város főispánjának ir. 1360/1934. sz. 
A főispán felkéri a főherceget, hogy a Szegedi 

Szabadtéri Játékok Barátainak Társasága védnökségét 
vállalja el. Ismerteti a védnökség többi tagjának ne-
vét, valamint a díszelnöki tisztség vállalóinak nevét 
i s . 
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1671 . 

Tá 1934. szeptember 21. Sziklai Jenő játszási engedélye 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A játszási engedély 33 pontban tartalmazza az 

igazgató kötelességeit. 

1573 . 

Tá 1934. október 13. Színház- és mozijegyek után szedendő 
tejfillérek szabályrendelete 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 261/1934. sz. 
Ta Az ingyentej akció céljaira szedhető színházi és 

mozi pótdíjak szabályrendeletét a belügyminiszter nem 
hagyta jóvá. Ugyanis a város a hatályban lévő kormány-
hatóságilag megerősített vigalmi adó szabályrendelet a-
lapján a színházi előadások és mozielőadások belépője-
gyeinek ára után a jegyek árainak 10, illetve 15 ^-áig 
terjedő vigalmi adót szed. 

1574 . 

Tá 1934. október 13. Tanácsi javaslat tárgyalása a színhá-
zi számadás ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 288/1934. sz. 
Ta A közgyűlés a költségvetés színházra vonatkozó té-

telein megtakarítást nem tart elérhetőnek. A városi szín-
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házat szerződéssel a színigazgatónak adták át, aki 
36.000 pengő szubvencióban részesül. A város a szín-
házra csak a legszükségesebb összeget fordítja. 

1575. 

Tá 1934. október 30. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 14661/1934. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A színigazgató jelenti, hogy a színház látogatott-
sága nem megfelelő a kifogástalan előadások ellené-
re sem. A színügyi bizottság javasolja a jövő évre 
előirányzott szubvenció folyósítását. 

2.) Ismertetik a műsor tervezetet: Traviata, Szép a vi-
lág (Lehár bemutató), Oidipusz, Boccaccio, Cigány-
báró. 

1576. 

Tá 1934. november 9. A színügyi bizottság - október 30-ai 
ülésén tett - javaslatának tárgyalása 

Pr SzVPH ir. 14661/1934. lt. sz. 
Ta A színügyi bizottság olyan irányú javaslatát, 

hogy a szerződésben biztosított szubvención felül to-
vábbi segélyt kapjon a színház, nem tudja teljesíteni 
a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzet miatt. 
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1671 . 

Tá 1934. november 13. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zökönyve 

Pr SzVPH ir. 14982/1934. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Sziklai Jenő színigazgató bejelenti, hogy Lehár 
Ferenc, a világhírű magyar zeneszerző, ez év no-
vember 23-24-25-én Szegeden fog tartózkodni. Részt 
vesz a Szép a világ című operett nyilvános főpróbá-
ján és eredeti bemutatóján. Mindkét alkalommal sze-
mélyesen vezényli a II. felvonást. November 24-én 
tiszteletére bankett lesz. 
A nyilvános főpróba alkalmával 50 %-os, a bemuta-
tón 100 h-os helyáremelés lesz. 

1578. 

Tá 1934 . nov.ejTibej: 13. Megüresedett hősnői szerepkör be-
töltése 

Pr SzVPH ir. 15710/1934. 
Ta Könyves Tóth Erzsi művésznő budapesti Nemzeti 

Színházba történt szerződtetésével kapcsolatban az 
1934. november 13-i színügyi bizottsági ülésen felve-
tette a színigazgató, hogy a hősnői szerepkört állan-
dó társulati tag szerződtetése helyett vendégszerepel-
tetéssel tölti be. 
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Több bizottsági tag beadványt írt a polgármesternek, 
hogy ez kulturális szempontból romboló hatású, mert 
lehetetlenné teszi olyan együttesek kialakulását, a-
melyek alapját és iskoláját képezték a főváros szí-
nikultúrájának . 
A polgármester a tiszti ügyészség véleménye szerint 
8 nap alatti intézkedést kér a színigazgatótól, hogy 
a hősnői szerepkört miként tölti be, hogy a prózai 
előadások megfelelő művészi színvonala biztosítva le-
gyen . 

1579. 

Tá 1934. december 15. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A színigazgató kauciójának ügye. 
2.) A színigazgató bejelenti, hogy a Király Színházat 

is megkapta, és a két intézményt így együtt ve-
zetné . 

H 1. Kapjon haladékot az igazgató. 2. Elvileg hozzájá-
rulnak. 
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1671 . 

Tá Miskolc, 1934. december 28. Miskolc város levele SzVT-
hoz 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Miskolc város tanácsa, mivel a színház bérleti 

szerződését szeretné megújítani, kéri a színházzal kap-
csolatos városi dokumentumokat. 

1581. 

Tá 1934-35. év. Gáz és villanyhasználat 
Pr SzVPH ir. 15375/1929. lt. sz. 
Ta A város gáz- és villanyhasználati ügyei. Az ira-

tok között a színház és a szabadtéri játékok villany-
áram felhasználásáról szóló iratok is szerepelnek. 

1582. 

Tá 1935. január 14. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Sziklai Jenő színigazgató beszámol a budapesti ven-
dégszereplésről, amely nagy sikerrel járt. 

2.) A színházi szubvenció kivétele. 
H 1. Elismeréssel tudomásul véve. 2. Jóváhagyva. 
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1671 . 

Tá 1935. január 30. A színházi belépőjegyek után járó 
vigalmi adó szabályozása 

Pr SzV TH B kgy. jkv. 38/1935. sz. 
Ta Megállapítást nyert, hogy a városi színháznál a 

rendelettel ellentétben a belépőjegyek után vigalmi 
adót nem szedtek. További intézkedésig nem is kell 
szedni. 

1584. 

Tá 1935. január 30. A szegedi szabadtéri előadások célja-
ira 10.000 pengős alapot létesítenek 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 48/1935. sz. 
Ta A kisgyűlési előterjesztés szükségesnek tartja, 

hogy a város gazdasági és kulturális életének fellen-
dítése érdekében minden évben szabadtéri játékokat tart-
sanak . 

Erre 10.000 pengős külön alapot létesítenek, mely ösz-
szeg évről évre a rendező bizottság rendelkezésére fog 
állni. 

1585 . 

Tá 1935. január 30. Felirati kérelem a belügyminiszterhez 
mozgófényképüzem létesítésére a színházban 
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Pr SzVPH ir. 720/1935. lt. sz. 
Ta A mozgóiénykép-színházak hatalmas versenye a vi-

déki színigazgatókat bevételeik fokozására kényszerítet-
te, így délutáni olcsóbb helyárú előadásokat is tartanak. 
Ez egyrészt azt eredményezte, hogy a közönség átpártolt 
a délutáni olcsóbb előadásokra, másrészt a színészek mun-
kaerejét a növekvő teljesítmény annyira igénybe vette, 
hogy az előadások színvonala csökkent. 

A városi színházban mozgófényképüzemre engedélyt kér a 
tanács a mindenkori színigazgató részére, hogy ez a vá-
rosi szubvenció kiegészítő elemét képezze. 

1586. 

Tá 1935. január 30. Máraföldy Márton törvényhatósági bizott-
sági tag interpellációjának tárgyalása a szegedi szabad-
téri játékok előkészítése ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 51/1935. sz. 

Ta Az interpelláció szerint a szabadtéri játékok ren-
dezése nincs biztosítva. 
A polgármester válasza: szükségesnek tartja a szabadtéri 
játékok minden évben való megrendezését. A rendezést vál-
laló bizottság elnöke a polgármester, ezért igénybe kí-
vánja venni az eddigi rendező bizottság tagjainak széles 
körű tapasztalatait és összeköttetéseit a játékok sikere 
érdekében. 

205 



1671 . 

lä 1935. március 9. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt.sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Sziklai Jenő színigazgató kéri, hogy április 7. és 
15. között a színházat bezárhassa. Május 20-ig pe-
dig csak hetente 3 előadást tartson. 

2.) Sziklai Jenő kéri, hogy április 15. és május 20. kö-
zött a budapesti Király Színházban, Kecskeméten és 
Debrecenben előadást tarthassanak. 

3.) Sziklai kéri az októberi szubvenciót. 
4.) Az előadások pontos kezdése. 
5.) Ifjúsági előadás ügye. 
6 - 8 . ) Apró kérelmek. 

H 1. Hozzájárulnak. 2. Elfogadva. 3. Nem fogadják el. 
4. Helyeslik. 5. Az igazgató vegye figyelembe a tanárok 
kéréseit. 

1588 . 

Tá Debrecen, 1935. március 13. Debrecen Város Tanácsának 
levele Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A debreceni tanács Kardoss Géza színigazgató kéré-

sére aziránt érdeklődik, hogy a szegedi színház forgó-
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színpadát az igazgató, vagy a város építtette-e? 

1589. 

Tá 1935. március 18. Pásztor József beadványa a polgár-

mesterhez 

Ta Pásztor József rövidnek találja a színházi éva-
dot, ezért korainak tartja az április 7-i befejezést 

1590. 

Tá 1935. április 5. A színügyi bizottság ülésének jegyzö-
könyve 

Pr SzVPH ir. 4655/1935. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A szegedi előadások és a budapesti fellépések meg-
beszélése . 

2.) Bánky Róbert színigazgató kérése előadások tartá-
sára. 

H 1. Az igazgató előterjesztését tudomásul veszik. 
2. Miután megegyezett Sziklaival a feltételekben, tá-

mogatják . 
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1671 . 

Tá 1935. április 5. Bánky Róbert levele a polgármesterhez 
Pr SzVPH ir. 4655/1935. lt. sz. 
Ta Bánky Róbert, a Magyar Komédia Kamara Színtársu-

lat igazgatója kéri, hogy április 24-től három hétre a 
színházban előadásokat tarthassanak. 

M A színtársulat névsora és repertoárja. 

1592 . 

Tá 1935. április. Sziklai Jenőnek a Magyarország c. lapban 
közzétett interjúja 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő kifejtette a Magyarország c. lapban, 

hogy budapesti igazgató szeretne lenni. Egyúttal meg-
nyugtatja a polgármestert, hogy a szegedi színházat nem 
hagyja el, amíg szerződése ide köti. 

1593. 

Tá 1935. május 7. Dr. Révay József kegyesrendi tanár kérel-
me a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 221/1931. lt..sz. 
Ta Dr. Révay József "Szráki" öregcserkész-csapat 

részére június 2-ára a színház átadását kéri. 
H Engedélyezve az üzemelési költségek kifizetése mellett. 
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1671 . 

Tá 1935. május 9. A színügyi bizottság ülésének jegyzököny-
ve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Alapi Nándor az Országos Kamaraszínház igazgatója 
vendégjátékra kéri a színházat. 

2.) A szellemi ínségmunkások a "Sziráki" öregcserkész-
csapat, a Szegedi Munkás Dalegylet egy-egy estére 
kérik a színházat. 

3.) A színházban fellépő társulatok ismertetése. 
H 1. Nem engedélyezik. 2 Engedélyezve. 3. Tudomásul véve. 

1595 . 

Tá 1935. május 13. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Dr. Shvoy Kálmán úgy értesült, hogy Sziklai Jenő a 
következő színi szezonban a budapesti Király Színház 
főbérlete mellett vezetné csak a szegedi színházat. 

2.) A következő szezonra az 5.000 pengő kauciót is kéri. 
3.) A bizottság az igazgató figyelmét arra is fölhívja, 

hogy olyan színészeket szerződtessen, akik az előa-
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dások művészi színvonalát emelik. 
H 1-3. Elfogadva. 

1596. 

Tá 1935. május 16. Bánky Róbert levele a polgármesterhez 
Pr SzVPH ir. 4655/1935. lt. sz. 
Ta A színigazgató a társulata nevében köszönetet mond 

a szegedi fellépés lehetőségéért. 

1597. 

Tá Gödöllő, 1935. augusztus 6. A kabinetiroda levele a fő-
ispánhoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 467/1934. sz. 
Ta A kabinetiroda értesíti a főispánt, hogy a kormány-

zó és felesége augusztus 12-én megtekinti a Parasztbecsü-
let című előadást. 

M "Magyarország Főméltóságú Kormányzójának szegedi magas 
látogatásával kapcsolatos tudnivalók". 

1598. 

Tá Győr, 1935. augusztus 18. Sziklai Jenő színigzgató levele 
Pálfy József polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő jövő évi társulatának névsorát megkül-
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di a szerepkörök megjelölésével. 
M Társulati névsor. 

1599. 

Tá Hódmezővásárhely, 1935. augusztus 19. A hódmezővásárhe-
lyi polgármester határozata 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A polgármester, mivel Sziklai Jenő nem tett eleget 

a szerződésben meghatározott feltételeknek, felmondja a 
szerződést, és 6 heti időtartamra Deák Lőrinc kispesti 
színigazgatónak adja át a színházat. 

1600. 

Tá Budapest, 1935. szeptember 10. A Pénzügyminisztérium le-
vele a főispánhoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 467/1935. sz. 
Ta A szabadtéri játékok adómentességét 'nem engedélye-

zik, de kedvezményeket adnak. 

1601. 

Tá 1935. szeptember 17. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 
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1.) A színigazgató bemutatja a következő évre szerződte-
tett társulatát. 

2.) A színházi helyárak ügye. 
3.) A következő színházi évadot október 9-én kezdi a 

színház. 
H 1-3. Tudomásul véve. 
M Sziklai fenő levele. 

1602. 

Tá 1935. szeptember 18. A szabadtéri játékok rendezőségének 
levele a főispánhoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 467/1935 . sz. 
Ta A rendezőség bejelenti, hogy mintegy 60-70 cég in-

dított pert ellenük, mivel nem tudnak fizetni. A tárgya-
lás november 19-én lesz. A per nemcsak a játékoknak, ha-
nem a város presztízsének is árt. 

1603 . 

Tá Győr, 1935. szeptember 20. A győri polgármester levele 
Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A győri polgármester a legnagyobb elismeréssel 

szól Sziklai Jenő társulatának nyári vendégszerepléséről. 
Külön kiemeli Az ember tragédiája és a Bizánc című elő-
adások magas színvonalát. 
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1671 . 

Tá 1935. szeptember 24. A főispán levele a pénzügyminiszté-
riumi államtitkárhoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 1031/1935. sz. 
Ta A főispán támogatja Sziklai Jenő színigazgató kérel-

mét a budapesti rendőrzenekar 30 tagjának szegedi szer-
ződtetésére . 

M Sziklai Jenő kérelme. 

1605 . 

Tá 1935. október 25. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 17923/1935. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Sziklai Jenő színigazgató előadja, hogy az évadot 
október 9-én megkezdte. Öt eredeti bemutatót fognak 
tartani. Operákra budapesti neves színészeket hoznak 
le, és az operettekre ugyancsak. 
Bár a társulat minden igényt kielégít, az előadásokon 
kevés a néző. 

2.) A szubvenció folyósítását havi részletekben kéri. 
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1671 . 

Tá 1935. december 2. A tanács IV. ügyosztályának előterjesz-
tése a városi színház színészeinek gázsija tárgyában 

Pr SzVPH ir. 17923/1935. lt. sz. 
Ta A város törvényhatósági bizottsága a szubvenció mi-

kénti felhasználása miatt szükségesnek tartja a gázsifi-
zetés ellenőrzését. Ezért felhívja Sziklai Jenő színigaz-
gató figyelmét, hogy minden egyes gázsifizetés előtt a 
IV. ügyosztálynál bejelentést tegyen. 

1607 . 

Tá 1935. december 2. A szabadtéri játékok rendezőségének le-
vele Szeged város hatóságához 

Pr Szeged város főispánjának ir. 467/1935. sz. 
Ta A rendező a~ kelléktárát megvételre a városnak fel-

ajánlja, mivel deficittel zárta az évadot. 

1608. 

Tá 1935. december 2. Sziklai Jenő színigazgató levele Pálfy 
József polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő színigazgató jelenlegi szerződésének 

- mely 1937. évig van érvényben - meghosszabbítását kéri 
öt évre. 
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Indokul előadja, hogy eddigi művészi munkája az ország 
első színpadává avatta a nagy tradíciójú szegedi színhá-
zat, továbbá a többi társtörvényhatóságok is most hosz-
szabbítják meg öt évre a szerződéseket. Szükség esetén 
más városba küldi el pályázatát. 

1609. 

Tá 1935. december 4. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A bizottság azt javasolja Sziklai Jenő színigazgató 
szerződésének meghosszabbításával kapcsolatban, hogy 
a színigazgató szerződésének lejártát hozzák össz-
hangba a többi vidéki színház igazgatói szerződésé-
nek lejártával. 

1610. 

Tá 1935. december 13. Pécs város polgármesterének levele 
Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Szeged város érdeklődő levelére közli Pécs város 

polgármestere, hogy a Pécsi Nemzeti Színház igazgatójá-
nak bérleti szerződése 1937. augusztus 21-vel jár le. 
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1671 . 

Tá 1935. december 13. Debrecen város polgármesterének leve-
le Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Szeged város érdeklődő levelére közli Debrecen vá-

ros polgármestere, hogy a debreceni Csokonai Színház bér-
letére vonatkozóan Kardoss Géza színigazgatóval kötött 
szerződés 1936. szeptember l-jén jár le. Ezután a szín-
ház nyilvános pályázat útján lesz bérbeadva. 

1612. 

Tá 1935. december 27.- 1936. június. A szabadtéri játékok 
mellett a VIII. Szegedi Ipari Vásár megrendezése 

Pr SzVPH ir. 4301/1931. lt. sz. 
Ta 1936-ban a szabadtéri játékok mellett a Szegedi 

Ipari Vásár megrendezését tervezik. Ehhez 50 \ utazási 
kedvezményt biztosítanak. 

1613 . 

Tá 1935. Meghívólevelek másolatai és köszönőlevelek 
Pr Szeged város főispánjának ir. 467/1935. sz. 
Ta Politikusoknak, közéleti személyiségeknek, újságí-

róknak küldött meghívólevelek, amelyekben a szabadtéri 
játékok megtekintésére invitálják őket. 
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1671 . 

Tá 1935-1946. Vigalmi adó ügyek 
Pr SzVPH ir. 844/1935. -- 5131/1936. lt. sz. 
Ta 11 év alatt vigalmi adó ügyben keletkezett kérvé-

nyek, határozatok és állásfoglalások gyűjteménye. 

1615. 

Tá 1936. január 4. Miskolc város polgármesterének levele 
Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Szeged város érdeklődő levelére közli Miskolc vá-

ros polgármestere, hogy a Miskolci Nemzeti Színház bérle-
tét 1935. október l-jétől kezdődően 6 évre Sebestyén Mi-
hály színigazgatónak adta bérbe. (A belügyminiszter mó-
dosította 3 évre . ) 

1616. 

Tá 1936. január 8. Sziklai Jenő színigazgató levele Szeged 
város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő színigazgató Szeged városával kötött 

szerződésének újabb 5 évre való meghosszabbítását kéri, 
hogy művészkörökben továbbra is bizalommal legyenek mű-
ködése iránt. A szegedi közönséget a felsőbb hatóság el-
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ismerése ambicionálni fogja. 

1617 . 

1936. január 22. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 
SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 

Napirenden: 
1.) Sziklai Jenő színigazgató előadja, hogy a színház 

február havi műsora keretében két eredeti operett 
és egy próza bemutatót fog tartani. Előadásra kerül 
a Hoffman meséi és egy eredeti meseopera. Pesti ven-
dégszereplőket hoznak le, és egy emlékünnep kereté-
ben egy Liszt-operettet is terveznek. 

2.) A színház - bár az operákra az utóbbi időben ráfi-
zet - helyzete lényegesen javult, és minden kötele-
zettségének eleget tett. 

3.) Szeged polgármestere kérésére Debrecen, Pécs és Mis-
kolc városok polgármesterei közölték, hogy az ottani 
színházak igazgatóival kötött szerződések mikor jár-
nak le. 

4.) A bizottság a szegedi színházi színigazgató szerző-
désének meghosszabbítását 1941. szeptember 1-jéig 
javasolja. 

5.) A bizottság a műsnrtervezetet tudomásul veszi, de ja-
vasolja, hogy az igazgató egy klasszikus darabot is 
tervezzen be. 



6.) A bizottság az igazgatónak eddig kifejtett tevékeny-
ségéért, a nívós műsorért és művészi rendezésért el-
ismerését fejezi ki. 

1618. 

Tá 1936. január 22. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Az épület és a május havi szubvenció ügye. 
H A levonások után fizetendő a szubvenció. 
M Sziklai Jenő 3 db kérelme. 

1619. 

Tá 1936. január 22. A Szegedi Szabadtéri Játékok vigalmi 
adó mentessége 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 36/1936. sz. 
Ta A közgyűlés a szabadtéri előadások rendező bizott-

ságát az 1935. évben rendezett szabadtéri játékok által 
igénybevett közterület után járó vigalmi adó megfizeté-
se alól mentesíti. 

1620 . 

Tá 
Pr 

1936. február 5. A főispán levele a miniszterelnökhöz 
Szeged város főispánjának ir. 133/1936. sz. (Másolat) 

219 



Ta A Szegedi Szabadtéri Játékokon igénybe vett honvéd 
személyek, lovak és anyagok után térítés (25 ezer pengő) 
ügye még nem dőlt el. 

1621. 

T§ 1936. február 22. Sziklai Jenő színigazgató szerződésé-
nek meghosszabbítása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 58/1936. sz. 
Ta Sziklai Jenő színigazgató működésével, színvonalas 

előadásaival, a darabok művészi kiállításával a város 
közönségének elismerését érdemelte ki. 
Színházigazgatói szerződését 1941. szeptember 1-jéig a 
szerződésben kikötött feltételek mellett meghosszabbít-
ják. 

1622. 

Tá Sopron, 1936. március 10.; Szombathely, 1936. március 
29.; Békéscsaba, 1936. április 24.; Orosháza, 1936. má-
jus 11. Alapi Nándor kérelme a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Alapi Nándor az Országos Kamaraszínház igzgatója 

kéri, hogy a nyári szünetben társulatával Szegeden fel-
léphessen. 

220 



1671 . 

Tá Budapest, 1936. április 2. A Honvédelmi Minisztérium le-
vele a város hatóságához 

Pr Szeged város főispánjának ir. 255/1936. sz. 
Ta A miniszteri rendelet elutasítja a szegediek kérel-

mét a szabadtéri játékokon használt honvédségi kellékek 
árával kapcsolatosan. 

1624. 

Tá 1936. április 3. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Bánky Róbert és Alapi Nándor színigazgatók a színhá-
zi idény befejezése után előadásokat szeretnének 
tartani a színházban. 

2.) Sziklai Jenő igazgató ismerteti a nyári programot, 
amely szerint a társulattal Győrben és Szolnokon fog 
fellépni. 

3.) Shvoy Kálmán felveti a Delila gyenge előadását. 
H 1. Bánky Róbert jelentkezését támogatják, Alapiét nem. 

2. Hozzájárulnak. 3. Az igazgató elnézést kér. 
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1671 . 

Tá 1936. április 4. A Frontharcos Szövetség levele a polgár-
mesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Shvoy Kálmán, a Frontharcos Szövetség elnöke, a 

színház átengedését kéri egy opera-előadás megtartására. 

1626 . 

Tá 1936. április 20. A városi rendőrkapitányság engedélye 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A rendőrkapitányság a városi hatóság határozata 

alapján Bánky Róbert és társulata részére játszási enge-
délyt ad 1936. május 9-től 27-ig. Ezt később egy nappal 
meghosszabbítja. 

1627. 

Tá 1936. május 9. Szegedi Szabadtéri Játékok rendezése 
Pr SzV TH B kgy. jkv. 108/1936. sz. 
Ta A kisgyűlési javaslatok tárgyalása. A szavazások 

eredményeként a közgyűlés határozatot hozott a szabad-
téri játékok rendezésére. 
1.) Folyó év augusztus hó első felében a város saját ke-

zelésében fogja megrendezni. 
Művészeti vezető Janovics Jenő színigazgató, ügyve-
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zető Szalay József törvényhatósági bizottsági tag, 
a Dugonics Társaság elnöke. 

2.) Az előadásokkal járó költségek kerete 90.000 pengő. 
A darabok tárgyát, az előadások minőségét illető-
en a város polgármestere és a rendező bizottság 
felelős. (Herczeg Ferenc író, dr. Szalay József, 
Sík Sándor költő és megfelelő számú zeneszakértő.) 
A felmerülő kiadások fedezésére az előadások jegy-
és egyéb bevételét jelölik meg fedezetül. 

3.) A bevétel és kiadás szakszerű kezelésére valame-
lyik pénzintézetnél folyószámlát kell nyitni. 

4.) A szabadtéri játékok után a város vigalmi adót nem 
szed. 

5.) A színpad és a nézőtér felállítására és a statisz-
tériára inségmunkásokat vesznek igénybe. 

6.) A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül a-
zonnal végrehajtandó. 

1628 . 

Tá 1936. május 23. Bánky Róbert színigazgató levele a polgár-
mesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Bánky Róbert a Magyar Komédia Kamara Színtársulat 

igazgatója játszási engedélyének meghosszabbítását kéri, 
mivel pesti színészeket, többek közt Dayka Margitot is 
szerződtette, és a művésznő pesti elfoglaltsága miatt 
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csak később tehet eleget kötelezettségének. 

1629. 

Tá 1936. május 24. Az idegenforgalmi hivatal kérelme a pol-
gármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Június 29-én lesz a Magyar Kenyér Ünnepe, amely al-

kalommal jeles ünnepséget kívánnak rendezni Szegeden. 
Rossz idő esetén a hivatal a teljes költség térítése mel-
lett kéri a színház átengedését. 

1630. 

1936. május 26. A városi rendőrkapitányság engedélye 
SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 

A rendőrkapitányság a városi tanács határozata a-
lapján Alapi Nándor és társulata részére játszási enge-
délyt ad 1936. június 2-től 20-ig. 

1631. 

Tá 1936. május 29. A színházgondnok jelentése a polgármes-
ternek 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Bozsó István színházgondnok jelenti, hogy vitéz 

Bánky Róbert társulata május 9-től 28-ig 32 előadást 
tartott. 
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1671 . 

Tá 1936. június 24. Színházi vasfüggöny hirtetési díja 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 209/1936. sz. 
Ta A közgyűlés a színházi vasfüggöny hirdetési díjára 

vonatkozó korábbi 247/1933. számú közgyűlési határoza-
tot úgy módosítja, hogy a díjat a mindenkori színigaz-
gató anyagi támogatására kell fordítani. 

1633. 

Tá Budapest, 1936. július 6., 11. A budapesti színészek 
szövetségének levele a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Mivel Törzs Jenő nem szerepel a szabadtéri előa-

dásokon, kérik, hogy ne reklámozzanak nevével. 
M Janovics Jenő igazgató válasza. 

1634 . 

Tá 1936. augusztus IS. A városi színház javítási munkálatai 
Pr SzVPH ir. 6646/1936. lt. sz. 
Ta A gázvezetékek javítása közben megállapították, 

hogy a városi színházban a robbanásveszély fennáll. 
400 pengő póthitel szükséges a további munkálatokra. 
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1671 . 

Tá 1936. a u g u s z t u s 25. A színügyi bizottság ülésének jegy-

zőkönyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 

Ta N a p i r e n d e n : 

1.) A színigazgató jelentést tesz a győri nyári szerep-

lésről, ismerteti az évadbeli terveit és a társula-

tot. Kéri, hogy járjanak közbe a Budai Színkör el-

nyerése ügyében. 

H 1. Tudomásul véve. 

1636 . 

Tá Szolnok, 1936. szeptember 2. Sziklai Jenő kérelme a 

p o l g á r m e s t e r h e z 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt . sz. 

Ta Sziklai Jenő kéri a p o l g á r m e s t e r t , mivel Az ember 

tragédiáját Szolnokon adják elő, e n g e d é l y e z z e a ruhák ki-

adását. 

1637 . 

Tá Budapest, 1936. szeptember 29. A m i n i s z t e r e l n ö k s é g lap-

indítási engedélye 

Pr SzVPH ir. 15939/1936. lt. sz. 

Ta A m i n i s z t e r e l n ö k s é g az 1920. évi 457B M.E. sz. 
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rendelet 6. §-a szerint engedélyt ad, hogy Szegeden 
Színházi Újság címen hetenként egyszer megjelenő szín-
házi, művészeti, irodalmi és társadalmi jellegű idősza-
ki sajtóterméket adhassanak ki. Felelős kiadó: Cserzy 
Béla hírlapíró. 

1638. 

Tá 1936. október 30. A Szegedi Szabadtéri Játékok pénzügyi 
eredménye 

Pr SzV Th B kgy. jkg. 293/1936. sz. 
Ta Szegedi Szabadtéri Játékok pénzügyi eredménye az 

eddigi adatok szerint: 
Kiadás: 110.958 pengő 17 fillér 
Bevétel: 99.111 pengő 20 fillér 
Hiány: 11.846 pengő 97 fillér 
Államsegélyből jár még: 1.500 pengő 
IBUSz-tól jár kb. 2.500 pengő 
Hiány: 7.846 pengő 97 fillér, 
Jegyzőkönyvi köszönet Dr. Szalay József és Janovics Jenő 
vezetőknek jelentőségteljes, önzetlen munkájukért. 

1639 

Tá 1936. november 14. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
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Ta Napirenden: 
1.) Sziklai Jenő színigazgató a szerződésben előírt 

5.000 pengő óvadék letételére a folyó évad elejéig 
haladékot kapott. A színigazgató most ismételten ké-
ri, hogy további haladékot engedélyezzen a város ha-
tósága, mert a rossz nyári szezon és a színház je-
lenlegi anyagi helyzete miatt ilyen nagy összeget 
nem tud nélkülözni. 

2.) A színigazgató műsortervezetét ismerteti és előadja, 
hogy műsorra tűzte a Márta operát, utána Németh Má-
riával és Pataki Kálmánnal egy opera-előadást adnak 
elő, majd a Hegyek alján című opera kerül színre. 
Prózában 2-3 ősbemutatót tervez, valamint egy Strauss-
operett bemutatóját. 

3.) A jövőben olyan sok premiert nem terveznek, mint ed-
dig, így a bérletek sem kerülnek oly gyorsan sorra. 

1640. 

Tá 1936. november 17. Kérelem a színház átadása ügyében 
Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A Klauzál Gábor Gimnázium igazgatója a színház 

ingyenes átengedését kéri a cserkészcsapat által rende-
zett darab előadására. 

H Elfogadva az üzemelési költségek megtérítésének kötele-

zettsége mellett. 
M Az iskolaigazgató levele. 
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1671 . 

Tá 1937. február 13. Az 1937. évi szabadtéri játékok rende-
zése 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 28/1937. sz. . 
Ta A közgyűlés az 1937. évi szabadtéri játékokat ismét 

a város kezelésében rendezteti meg. 
A játékok költségeinek keretét 120.000 pengőben állapít-
ja meg. 
A játékok ügyintézésére egy bizottságot alakít. 

1642 . 

Tá 1937. február 13. A szabadtéri játékok rendezésének jo-
gosultsága 

Pr SzV TH B kgy. jkv. 29/1937. sz. 

Ta A közgyűlés felír a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztériumnak, hogy azon nyilatkozatának, mely szerint 
a szabadtéri játékok rendezésére Szegedet és Tatát tart-
ja igényjogosultnak, szerezzen érvényt. 

1643. 

Tá 1937. március 1. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 
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1.) A színházi szubvenció kiutalásának ütemezése. 
2.) A színházi idényt az igazgató május 10-ig szeretné 

tartani. Javaslatot tesz az újszegedi vigadó mögöt-
ti körönd nyári színkörré alakítására. 

H 1. Elfogadva. 2. A tervet helyeslik. 

1644. 

Tá 1937. április 15. Kimutatás a különvonatokról 
Pr Szeged város főispánjának ir. 342/1937. sz. 
Ta A szabadtéri játékokra érkező különvonatokról szó-

ló kimutatás. A MÁV, a Szeged-Csanádi Vasút, az IBUSz 
stb. rendezésében érkező vonatokról készültek jegyzé-
kek . 

1645 . 

Tá Budapest, 1937. április 16. Mezey Mária színművésznő 
szerződése 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A Szegedi Szabadtéri Játékok művészeti igazgatója 

Szeged város polgármesterének hozzájárulásával szerződ-
teti a Szegedi Szabadtéri Játékokra Mezey Mária színmű-
vésznőt Az ember tragédiája, Hippia szerepére. A darab 
1937. július 31-én, augusztus 8-án és 14-én háromszor 
kerül színre. Janovics Jenő művészeti igazgató, Mezey 
Mária szerződött tag aláírása'mellett a polgármester 
jóváhagyó aláírása szerepel. 
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1646 . 

Tá 1937. május 5. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A színigazgató 5.000 pengőről szóló váltót helye-
zett el letétbe. 

2.) Az újszegedi vigadó és a körönd nem alkalmas myá-
ri színpad felállítására. 

3.) Az idény alatt 389 előadás volt. 
4.) Bánky Róbert színigazgatónak június 15-ig két hét-

re engedjék át. a színházat. 
H 1-3. Tudomásul. 4. Nem lehet, mert Sziklai társulata 

játszik . 
M 1 db kimutatás a szezonban játszott darabokról. 

1647. 

Tá 1937. május 14. A Magyar Nemzeti Szocialista Párt sze-
gedi kerületi vezetősége beadványának tárgyalása 

Pr SzVPH ir. 7585/1937. lt. sz. 
Ta A városi színházban a jegyszedők példátlan ala-

csony munkabért kapnak, a beadvány ennek szabályozását 
kéri . 
A polgármesteri határozat szerint a színigazgató nem 
kötelezhető arra, hogy a jegyszedőknek magasabb munka-
bért fizessen. 231 



1671 . 

Tá 1937. május 15. A Szegedi Lapszindikátus kérelme Szeged 
város címerhasználatának engedélyezésére 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 81/1937. sz. 
Ta A Szegedi Lapszindikátus képviseletében Rácz Antal, 

Pásztor József, Dr. Bartha István a szabadtéri játékok 
sikeréért vállalatot alapított. Céljuk belföldön és kül-
földön kifejtendő propaganda, valamint a Szeged felé irá-
nyuló utasforgalom lebonyolítása. 
A Szegedi Lapszindikátus kérésére a közgyűlés Szeged 
város címerhasználatára az engedélyt megadta. 

1649. 

Tá 1937. május 19. A Szegedi Idegenforgalmi Hivatal levele 
a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta A hivatal kéri , hogy június 29-re a Magyar Kenyér 

Ünnepére, rossz idő esetén a színházat az ünnepség cél-
jára kibérelhesse. 

1650. 

Tá 1937. június 16. A főispán levele a Rádió elnökéhez 
Pr Szeged város főispánjának ir. szám nélküli 
Ta A főispán azt javasolja, hogy a Rádió a Fekete Mária 

232 



című misztériumjátékot közvetítse a szabadtéri játékok-
ról 

1651. 

Tá 1937. június 21. A Külügyminisztérium sajtóosztályának 
levele a szegedi főispánhoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 445/1937. sz. 
Ta A Szegedi Szabadtéri Játékok külföldi sajtópropa-

gandáját, különösen a Trianon után elkerült területek 
felé, a legnagyobb örömmel vállalja a sajtóosztály. 

1652 . 

Tá 1937. június 22. A Rádió elnökének levele a főispánhoz 
Pr Szeged város főispánjának ir. szám nélküli 
Ta Kozma Miklós, a Rádió elnöke értesíti a főispánt, 

hogy a Rádió egy darabot közvetíteni fog a szabadtéri 
játékokról, de az nem a Fekete Mária lesz, mert az nem 
alkalmas közvetítésre. 

1653. 

Tá 1937. július 7. A Szegedi Szabadtéri Játékok rendezési 
költsége ellen benyújtott interpelláció tárgyalása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 194/1937. sz . 
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Ta A Törvényhozók Lapja 1937. évi június 1-i VI. évf. 
11-12. számában a Szegedi Szabadtéri Játékok elszámolá-
sáról támadó cikk jelent meg. 
A város polgármestere a helyreigazító nyilatkozatot el-
küldte a szerkesztőségnek, mely szerint az 1936. évi 
szabadtéri játékok 3.712 pengő 80 fillér ráfizetéssel 
végződtek. Ez az összeg eltűnik, ha a VKM-től megkapja 
a város a kilátásba helyezett államsegélyt. 

1654 . 

Tá 1937. július 7. A Szegedi Szabadtéri Játékok biztosítá-
sa miatt benyújtott interpelláció tárgyalása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 197/1937. sz. 
Ta Az interpelláció szerint a városnak 1.000 pengő 

többlet kiadást jelentett az, hogy a többi biztosító ki-
kapcsolásával csak egy biztosító intézettel kötött szer-
ződést. 
A polgármester részletes indoklása szerint a biztosítás 
odaítélése alapos gondossággal történt. 
Tűzbiztosításért 162 pengőt, szavatossági biztosításért 
455 pengő 62 fillért és 9 előadás esőbiztosításáért 
5.983 pengőt, összesen 6.600 pengő 62 fillért fizettek. 
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1671 . 

Tá 1937. július 16. A vároaí színház zavartalan fűtése 
Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A városi színház zavartalan fűtésének biztosítá-

sa érdekében 1 db tartalékknzán beszerzésére biztosít 
póthitelt a város. 

1656 . 

Tá 1937. augusztus 9. A szabadtéri játékokra vonatkozó 
fénykép és egyéb gyűjtemények elhelyezése 

Pr SzVPH ir. 7000/1937. lt. sz. 
Ta A Somogyi Könyvtár és a Városi Múzeum elhatároz-

ta, hogy összegyűjti a Szegedi Szabadtéri Játékokra vo-
natkozó fénykép, nyomtatvány és egyéb propaganda anya-
got. Ezért a polgármester felhívja az összes ügyosz-
tályt, hogy minden fénykép, nyomtatvány és egyéb propa-
ganda anyagot adják át a Városi Múzeumnak. 

1657 . 

Tá 1937. szeptember 9. Sziklai Jenő kérelme Szeged város 
polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő színigazgató engedélyt kér arra, hogy 
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szeptember 19-én este Kardos Miklós rendezésében a Sze-
gedi Tehetségek Művészestjét megrendezze. 

H A polgármester az engedélyt megadja. A világítás, ügyelet 
stb. díjak Kardos Miklóst terhelik. 

1658 . 

Tá 1937. szeptember 11. Polgármesteri határozat a színházi 
díszletek impregnálására 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A tűzoltóparancsnokság jelentése szerint ez ideig 

a színházigazgató nem végeztette el a színházi díszletek, 
színpadi fa szerkezetek és huzókötélcsatornák impregnálá-
sát. 
A város a színigazgatótól sürgős intézkedést kér. 

1659 . 

Tá 1937. szeptember 23. Dr. Janovics Jenő levele a polgár-
mesterhez 

Pr Szeged város főispánjának ir. szám nélküli 
Ta Janovics Jenő a szabadtéri játékokkal kapcsolatosan 

memorandumot terjeszt be, egyúttal a következő évre is 
felajánlja segítségét a szabadtéri játékokkal kapcsolato-
san; részletesen szól a szabadtéri külső és belső feltéte-
lekről, vázlatosan értékeli a produkciókat és programot ad 
a jövőre nézve. 
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1671 . 

Tá 1937. szeptember. A szabadtéri játékok irodájának jelen-
tése 

Pr Szeged város főispánjának ir. szám nélküli 
Ta Az iroda vezetője, Dr. Szabó Géza beszámol a szerve-

zésről, a központi iroda személyzetéről, a propagandá-
ról, az idegenforgalomról, az utazási kedvezményekről, 
a helyi közlekedésről, a jegyárusításról, és a Dómtéri 
munkálatokról. 

1 6 6 1 . 

Tá 1937. október 2. Szabadtéri játékok iroda felállítása 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 262/1937. sz . 
Ta Az indítványra vonatkozó közgyűlési határozatok 

szerint a közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Játékok rende-
zésének védelmére felír a kormányhatósághoz. A szabad-
téri iroda félállítására az intézkedést kiadja a pol-
gármesternek . 

1 6 6 2 . 

Tá 1937. október 12. A szegedi Városi Színház használható-
sági engedélye 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Szeged város I. fokú Közigazgatási Hatósága hatá-
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rozatot hozott a városi színház h a s z n á l h a t ó s á g á r a vonat-

kozóan. (A rendelkező részben kikötötték az építésrendé-

szeti, tűzrendészeti k ö v e t e l m é n y e k e t . ) 

1663. 

Tá 1937. október 20. Szubvenció kérése 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 

Ta Sziklai Jenő a szubvenció terhére 2.500 P kiutalá-

sát kéri . 

H E n g e d é l y e z v e . 

1664. 

Tá 1937. október 21. A szegedi tankerületi főigazgató leve-

le Szeged város p o l g á r m e s t e r é h e z 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 

Ta A középfokú iskolák ifjúsága október harmadik vasár-

napján k o r m á n y r e n d e l e t i l e g előírt finn-ugor testvéri meg-

emlékezést tartana október 24-én a városi színházban Uuno 

Hanula finn közoktatásügyi miniszter meghívásával. 

H Az előadás megt ar tá sá ra a színházat átengedik, gáz- és 

v i l l a n y f o g y a s z t á s megtérítésével . 
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1671 . 

Tá Kolozsvár, 1937. október 23. Dr. Janovics Jenő levele a 
polgármesternek 

Pr Szeged város főispánjának ir. szám nélküli 
Ta Janovics Jenő a jövő évi szabadtéri játékokra a 

Szent István év alkalmából Újházy György történelmi tra-
gédiájának előadását javasolja. 

M A tervezet másolata. 

1666 . 

Tá 1937. október 26. A szegedi ifjúsági vöröskeresztes cso-
portok ügyvezető alelnökének levele a város polgármeste-
réhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A szegedi ifjúsági vöröskeresztes csoportok 1938. 

február 6-án a szegedi színházban szegény, beteges és 
üdülésre szoruló gyermekek javára előadást szándékoznak 
tartan i. 

H 2 alkalomra próbákra és az előadásra az engedélyt meg-
kapja a kérelmező. (A gáz- és villanyiogyasztást meg 
kell téríteni.) 
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1671 . 

Tá 1937. november 27. Szegedi Szabadtéri Játékok rendezése 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 297/1937. sz. 
Ta Az 1937. július 31. és augusztus 15. között megren-

dezett szabadtéri játékok pénzügyi eredménye az 1937. 
november 12-i állapot szerint: 
Kiadás: 163.639.65 pengő 
Bevétel: 119.102.42 pengő 
Hiány: 44.537.23 pengő 
Államsegélyből jár még: 5.000.00 pengő 
A város hozzájárulása: 10.000.00 pengő 
Kintlevőségek: 11.358.46 pengő 
Hiány: 18.178.77 pengő 
A Játékok leltára 30.215.22 pengő értékű beruházással 
gyarapodott. 

Az 1938. évi szabadtéri játékokat ismét a város rendezi 
meg július 23-tól augusztus 15-ig. Az ez évre előadott 
négy darabon kívül opera-előadást és egy új darabot ad-
nak elő. 

A Játékok költségeinek kerete: 220.000.00 pengő. 

1 6 6 8 . 

Tá 1937. december 1. A Hunyadi János 9. Honvéd Gyalogezred 
kérelmének tárgyalása 

Pr SzVPH ir. 2 /1937. lt . sz . 
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Ta A zenekari játszóhely tervrajz szerinti átépítését 
kéri a 9. gyalogezred a várostól, mivel a mostani korsze-
rűtlen. 

H A város csak a következő évben tudja a szükséges 478 pen-
gőt a költségvetésben biztosítani. 

1669. 

Tá 1937 december 13. A Klauzál Gábor Gimnázium kérelmének 
tárgyalása 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A Klauzál Gábor Gimnázium kérelmére a Szent István 

jubileumi év alkalmával rendezendő előadásra a városi 
színházat díjmentesen átengedik és jelmezeket is adnak. A 
világítási díj a rendező szervet terheli. 

1670. 

Tá 1937. december 18. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 225/1931. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A színházi szubvenció kiutalásának terve. 
2.) A villanyáram fizetésének ügye. 

H 1. Elfogadva. 2. Az ügyet a mérnökséghez utalják. 
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1671 . 

Tá 1937. A szabadtéri játékok külföldi propagandája. 
Pr Szeged város főispánjának ir. 528/1937. sz. 
Ta A" főispán kéri a Külügyminisztériumot, hogy külön-

böző országokban népszerűsítsék a szabadtéri játékokat. 
(Finnország, Balti államok.) 

1672 . 

Tá 1938. január 13. A színigazgató kérelmének tárgyalása 
Pr SzVPH ir. 2/1937 . lt . sz . 
Ta Sziklai kérelmére engedélyezi a tanács, hogy Győr-

ben, az ott kötött szerződés értelmében január 21-30-ig 
vendégszereplést tartsanak úgy, hogy a szegedi előadások 
és az igazgató a 10 napos vendégszereplés alatt legalább 
2 naponként Szegeden legyen. 

1673 . 

Tá 1938. január 13. Az Országos Gyermekvédő Liga kérelmének 
tárgyalása 

Pr SzVPH ir. 2/1937 . lt. sz . 
Ta Az Országos Gyermekvédő Liga a gondozásban álló 

szegedi szegény gyermekek és sokgyermekes anyák segélye-
zésére fővárosi és szegedi művészek közreműködésével 
február 13-án jótékony célú matinét rendez. 
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H A színházat díjmentesen átadja a város. 

1674. 

Tá 1938. február 8. Missziós előadás a városi színházban 
Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta P. Károlyi Bernát ferencesrendi kínai misszionárius 

előadására f. év március 20-án a színházat átengedik. 

1675. 

Tá 1938. február 8. Színházi örökös tagok választása 
Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Pécs érdeklődő levelére közli a város, hogy a sze-

gedi színháznál örökös taggá Herczeg Vilmost választották 
meg. Ez az örökös tagság csupán címet jelent, így ebből 
kifolyólag sem a városra, sem az örökös tagra nem hárul 
semmiféle teher. Az új színigazgató az örökös tag átvéte-
lére nincs kötelezve. 

1676. 

Tá 1938. február 21. A községi iskolaszék kérelmének tárgya-
lása. 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A községi elemi iskolai tanulók április 3-i jóté-
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kony célú fellépésére a színház átengedését kérik. 
H A város engedélyt ad, de a befizetett vigalmi adót jóté-

kony célra sem tudja visszautalni. 

1677. 

Tá Budapest, 1938. február 28. A Belügyminisztérium levele 
Szeged város főispánjához 

Pr Szeged város főispánjának ir. 106/1938. sz. 
Ta A Belügyminisztérium az 1938. évi szabadtéri játékok 

költségvetési keretét 220 ezer pengőben határozza meg. 

1678 . 

Tá 1938. március 8. Endrey Béla Hódmezővásárhely város pol-
gármesterének levele Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Az Országos Frontharcos Hódmezővásárhelyi Főcsoport 

f. év március 13-án vagy 14-én nagyobb szabású márciusi 
ünnepséget rendez, ahová Darányi Kálmán miniszterelnököt 
is meghívták . 
Korhű jelmezekre és színházi kellékekre van szükség, me-
lyet a szegedi színházból kérnek kölcsön. (A polgármester 
intézkedett az ügyben.) 
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1671 . 

Tá 1938. március 26. A szegedi Klauzál Gábor Gimnázium ké-
relme Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A Klauzál Gábor Gimnázium március 6-án sikerrel 

adta elő a városi színházban Torday Ányos: Szent István 
király és Imre királyfi című darabját. A darabot április 
24-én ismét elő akarják adni.. Kérik a szegedi intézetek 
igazgatói. 

H A polgármester a kérelmet teljesíti. 

1680. 

Tá 1938. április 11. A Hódmezővásárhelyi Katolikus Egyház-
község kérelme Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A hódmezővásárhelyi egyházközség nagyszabású eu-

charisztikus ünnepséget rendez. A szegedi Városi Szín-
háztól jelmezeket kér kölcsön, díjmentesen. 

H A kérelmet teljesíti a tanács. 

1681. 

Tá 1938. április 20. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
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Ta Napirenden. 
1.) Színházi szezon befejezése, értékelése. 
2.) A bizottság a jövő évi társulati tagok szervezésébe 

ezután sem szól bele. 
3.) A bizottság a színigazgató munkájáról a legnagyobb 

elismeréssel nyilatkozik. 

1682. 

Tá 1938. április 20. Kimutatás az 1937/38. évi színi évad-
ról 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A színre került darabokról kimutatás készült 

(7 eredeti bemutató, ebből 6 operett, 1 próza). Operai 
előadás 6 volt, 2 operai balett-est, 199 esti, 128 dél-
utáni előadás. 

1683. 

Tá 1938. április 20. Sziklai Jenő színigazgató a színházi 
szezon befejezésének engedélyezését kéri a tanácstól 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 

Ta A színházigazgató a katasztrofális színházmenetel-
re hivatkozva (2 havi deficit) kéri a szezonzárás enge-
délyezését május 3-ra. 
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1671 . 

Tá 1938. április 21. A városi színház bezárása és átengedése 
Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő színigazgató a várostól engedélyt kap 

arra, hogy az évadot május 3-án befejezze azzal a felté-
tellel, hogy Bánky Róbert színigazgatónak május 10-től 
18 napon át tartó vendégszerepléséhez hozzájárulni köte-
les . 

1685. 

Tá 1938. április 23. A színház átengedése 
Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Bánky Róbert színigazgatónak május 10-től 27-ig a 

városi színházban a vendégszereplést engedélyezi a tanács. 

1686 . 

Tá Budapest, 1938. május 2. Örökös színházi tagság kinevezé-
se 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A polgármester érdeklődő levelére Szabó István ö-

rökös szegedi városi színházi tagsága elnyerésére vonat-
kozóan a Nemzeti Színház közli, hogy ilyen irányú intéz-
kedő szabályrendelet ez ideig még nincs. 
Az örökös tagsági intézményt a Nemzeti Színház érdemeit 
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törvénybe "iktató 1933. évi nemzeti színházi törvény 
fogja rendezni, mégpedig végrehajtási utasításban. A most 
történő kinevezés után működő örökös tagok a Corvin-rend 
mintájára önmaguk egészítik ki soraikat, s ők tesznek e-
lőterjesztést az új örökös tagok kinevezésére. 

1687 . 

Tá 1938. május 3. A Magyar Cigányzenészek Országos Szövetsé-
ge szegedi csoportja kérelmének tárgyalása 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A Cigányzenészek Országos Szövetsége szegedi cso-

portja kérelmére a városi színházat monstre hangverseny 
megtartására július 24-re nem adják át, mivel a színház-
ra a szabadtéri játékok rendezőségének szüksége van. 

1688 . 

Tá 1938. május 5. A volt házikezelésű színházüzem vesztesé-
geinek végleges rendezése 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 127/1938. lt. sz. 
Ta A közgyűlés kimondta, hogy a volt városi házi keze-

lésű színház üzemének a háztartási alappal szemben fenn-
álló 193.384 pengő tartozását leírni rendeli. 
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1805 . 

Tá 1938. május 5. A Szegedi Szabadtéri Játékok rendezése 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 127/1938. sz. 
Ta A szabadtéri játékok rendezéséhez a közgyűlés ál-

tal engedélyezett és a belügyminiszter által jóváhagyott 
220.000 pengő összeg nem elegendő, mert a játékok meg-
rendezése 271.000 pengőbe kerül. 
A közgyűlés a kiadásokra még szükséges 51.000 pengő pót-
hitelt engedélyezte. 
Fedezetéül kijelöli a várható többletjövedelem megfele-
lő részét. 

1690. 

Tá 1938. május 6. A Szegedi Orvosi Kamara kérelme a színhá-
zi orvosi ügyeleti szolgálat tárgyában 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A Szegedi Orvosi Kamara a színházban állandó or-

vosi ügyeletet kér. 
H A színigazgató tájékoztatása szerint ügyeletes orvos 

mindig rendelkezésre áll a színházban, így a színügyi 
szabályrendeletet nem kell módosítani. 
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1805 . 

Tá Budapest, 1938. május 18. Magyar Színpadi Szerzők Egye-
sülete elnökének, Harsányi Zsoltnak a levele a polgár-
mesterhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete szedi be a 

színpadi szerzők és zeneszerzők jogdíjait a színházak-
tól. Az egyesület azt tapasztalta, hogy a vidéki színi-
gazgatók túlnyomó része ennek a kötelezettségének nem 
tett eleget. 
Kéri az egyesület a pontos befizetést, hogy ne kelljen 
a nyilvános előadási jog elvonásával élnie. 

1692. 

Tá 1938. augusztus 18. A polgármester levele a főispánhoz 
Pr Szeged város főispánjának ir. 655/1938. sz. 
Ta A polgármester felterjeszti a szabadtéri játékok 

költségvetését. 
M A költségvetés tételes kimutatása. 

1693 . 

Tá 1938. szeptember 17. A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesü-
let elnökségének kérelme Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
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Ta A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület november 11., 
17., 20-ra jótékony előadásokra a színház átengedését 
kéri . 

H A tanács az engedélyt megadja, világítás, gázszámla meg-
térítésével . 

1694 . 

1938. október 11. A Szent Vince Egyesület és a Szent Do-
monkos rendi nővérek kérelme Szeged város polgármesteré-
hez 
SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 

A kérelmezők a városi színház átengedését kérik 
november 6-ra az Újsomogyi telepi napköziotthon, vala-
mint a margitszigeti romok mellé épülő kolostor javára 
rendezendő előadás megtartására. 
A város a színházat átengedi, a világítási, fűtési díjak 
megtérítésével. 

1695 . 

Tá 1938. október 11. A rendőrség szegedi kapitányságának 
határozata a színház rendőrhatósági játszási engedélye 
tárgyában 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A 30 pontban rögzített feltételek teljesítése mel-

lett a rendőrkapitányság a játszási engedélyt megadja. 
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1813 . 

Tá 1938. október 27. A Szegedi Tanfelügyelőség kérelmének 
tárgyalása 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A kérelemre a város elemi iskolai növendékeinek 

a "Magyar a magyarért" akció keretében rendezendő előa~ 
dásra november 13-ra a színházat átengedi a város. 
A világítás és az ügyeleti díjak a kérelmezőt terhelik. 

1697 . 

Tá 1938. október 31. A színházi díszletraktár ügye 
Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta A színház Szilágyi utcai (tűzoltó laktanya) rak-

tárhelyiségét légvédelmi célokra átadta. A díszleteket 
a Mérey-telepi raktárban helyezték el, de a díszlet egy 
része a szabad ég alatt van, rongálódik. A tervezet el-
készült, új fészerraktár elkészítésére csak az építési 
költségeket kellene biztosítani. 

M Díszletraktár terve. 

1698. 

Tá 1938. december 4. Indítvány tárgyalása a szabadtéri já-
tékok sürgős előkészítése ügyében 
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Pr SzV Th B kgy. jkv. 384/1938. sz. 
Ta A közgyűlés felhatalmazza a város polgármesterét a 

szabadtéri játékok rendezőbizottságának újjáalakítására. 
Tudomásul veszi a polgármester bejelentését, mely szerint 
a szabadtéri játékokra a tárgyalások folyamatban vannak, 
de annyira nincsenek előkészítve, hogy a közgyűlés előtt 
érdemi javaslatot tegyenek. 

1699. 

Tá 1939. január 11. A Klauzál Gábor Gimnázium igazgatójának 
kérelme Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta A gimnázium cserkészcsapata Az igaz hős című szín-

darab előadására március 12-re a színház átadását kéri. 
A város az engedélyt megadja. 

1700. 

Tá 1939. január 24. Sziklai Jenő levele a polgármesterhez 
Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő kéri, hogy társulatának azzal a részé-

vel, amely nem szerepel Szegeden, január 31. és február 
12. között Győrben léphessen fel, mivel szerződése arra 
kötelezi, hogy télen is tartson előadásokat a városban. 
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1805 . 

Tá 1939. január 25. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A színigazgató kéri, hogy azokkal a színészekkel, 
akik január 31-től február 12-ig nem szerepelnek 
Szegeden, Győrben vendégszerepelhessen. 

H Ha a színigazgató egész idő alatt nem fog Győrben tar-
tózkodni, az engedélyezést javasolja a bizottság. 

1702 . 

1939. január 25. Színművészeti és Filmművészeti Kamara 
levele Szeged város polgármesteréhez 
SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 

Sziklai Jenő színigazgató előterjesztése alapján 
a Kamara Színművészeti Főosztálya úgy határozott, hogy 
pártfogolja Szabó István szegedi színész örökös tagsága 
ügyét, hasonló módon, mint ahogy Herczeg Vilmos színmű-
vész megkapta az örökös tagságot. 

1703 . 

Tá 1939. január 25. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 
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Pr SzVPH ir. 2/l$39 . lt. sz. 
Ta Napirenden: 

A mérnöki hivatal jelentése szerint 1936. november l-jé-
től 1937. október 31-ig, 1937. november 1-től összesen 
4.993 pengő villanyáram túlfogyasztás állt elő a szín-
igazgató terhére. 

M 1. A színigazgató 1939. január 24-i levele a polgármes-
terhez, melyben közli, hogy a több előadás, a nézőtér 
jobb megvilágítása, valamint, hogy a díszletek jobban 
érvényesüljenek okozták a túlfogyasztást. 

2. A BM engedélye a 20 havi fizetési kedvezményre. 
3. Sziklai Jenő színigazgató nyilatkozata a 20 havi fi-

zetésre. Nem fizetés esetén biztosítékul felajánlja 
felszerelését. 

H A túlfogyasztási hátralékot 20 egyenlő részletben a szín-

háznak nyújtandó szubvencióból 1941. szeptember l-ig le-
vonják. 

1704 . 

Tá 1939. február 6. A Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesü-
let kérelme Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt . sz. 
Ta A Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesület elnyerte 

a legmagasabb versenydíjat, a Királydíjat. Az ünnepélyes 
avató ünnepségre - március 10-re - az egyesület a szín-
ház átadását kéri. 
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A város az engedélyt megadja. 

1705 . 

Tá 1939. február 7. A SzegediTurul Szövetség levele a 
polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta A Turul Szövetség március 13-án tartaná a március 

15-i ünnepséget, amelyre Dr. Jaross Andor felvidéki mi-
nisztert is meghívják, valamint Mécs Lászlót, aki verse-
it szavalná. A bevételt jótékony célra fordítanák. Az 
ünnepségre a színház átadását kérik. 

1706. 

1939. február 16. A tiszti főügyészség jelentése a pol-
gármesternek a színházi operaanyagok tárgyában 
SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 

A színházi operaanyagokat a tiszti ügyészség ke-
zeli 10 éve, mivel a szerzők jogi képviselője kifogá-
solta, hogy az operaanyagokat engedély nélkül adták ki 
a színigazgatóknak. Egyezség született, hogy a szerzők 
megbízottjának hozzájárulása nélkül nem lehet a színi-
gazgatóknak sem kiadni. 

így azonban a kezelés nehézkes, változtatás szükséges. 
Ez ügyben keletkezett összes iratokat (1928-tól) kéri a 
tanácsnok, hogy intézkedni tudjanak. 
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M Színházi operaanyagok felsorolása: Márta, Tosca (2 anyag), 
Furulyás Jancsi (Luis Canne), Rigoletto, Bohémek, Travia-
ta, Carmen, Faust, Parasztbecsület, Trubadur, Pillangó-
kisasszony, Álarcosbál, Hoffman meséi. 

1707. 

Tá Eger, 1939. február 24. Bánky Róbert levele a polgármes-
terhez 

Pr SzVT ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Bánky Róbert engedélyt kér, hogy 1939. május 1-től 

18 napon keresztül a szegedi színházban játszhasson. 

1708. 

Tá 1939. március 10. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő igazgató kéri, hogy Bánky Róbert tár-

sulatával vendégszerepelhessen a szezon befejezése után 
Szegeden. 

H Javasoljuk a kérés teljesítését az esetleges rongálások 
megtérítésének terhe mellett. 

1709. 

Tá Kassa, 1939. március 20. Kassa város levele Szeged város 
tanácsához 
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Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz . 
Ta Kassa város tanácsa kéri a szegedi színházi sza-

bályrendeletet, hogy a sajátját, miután ismét Magyaror-
szághoz kerültek, kiegészítse. 

1710 . 

Tá Budapest, 1939. április 22. A VKM levele a polgármester-
hez 

Pr SzVPH ir . 2/1939 . lt . sz . 
Ta A minisztérium elvben nem akadályozza meg, hogy a 

kiváló érdemeket szerzett színművészeknek a város a Sze-
ged Városi Színház örökös tagja címet adományozza. Mivel 
az állami színházaknál az örökös tagság odaítéléséhez kü-
lönleges követelményeket állapítottak meg, javasolja a 
minisztérium hivatalos lapjában erről megjelenő rendelke-
zések megvárását. 

1711 . 

Tá 1939. május 4. A színigazgató szubvenciójának letiltása 
Pr SzVPH ir. 2/1939 . lt. sz . 
Ta A polgármester a városi adóhivatal által Sziklai 

Jenő színigazgató ellen kibocsájtott letiltási rendel-
vényt foganatosítás és feljegyzés nélkül visszaküldi a 
városi adóhivatalnak azzal, hogy a színháznak adott vá-
rosi szubvenció sem foglalható le, mert a társulati ta-
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gok fizetésének részbeni fedezésére szolgáló, határozott 
rendelkezéssel adott segély. 

1712. 

Tá 1939. május 6. A színügyi bizottság ülésének jegyzőköny-
ve 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A színigazgató kérelme, hogy a színházi idényt ok-
tóber 3-án kezdjék meg. 

2.) Javasolják, de előbb Bánky Róbert igazgatóval egyez-
tetni kel 1 . 

M 1. Sziklai Jenő levele. 
2. A Pécsi Idegenforgalmi Hivatal levele. 

1713. 

Tá 1939. május 12. A színház átengedése előadások céljára 
Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő színigazgató szezonjának befejezése 

után Bánky Róbert színtársulatának engedték át a színhá-
zat, így Frank Lili tánctanárnőnek és Ocskay Kornélné 
énektanárnőnek a színházban tartandó előadások ügyében 
Bánky Róbert színigazgatóval kell megegyezni. 

259 



1805 . 

Tá Budapest, 1939. május 15. A VKM levele Szeged város 
polgármester éhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta A VKM értesíti a város hatóságát, hogy engedélyt 

adott a budapesti Belvárosi Színház igazgatójának Kodo-
lányi János Földindulás című művének bemutatására (2 
napi játszásra) . 

1715. 

Tá 1939. május 30. Bánky Róbert színigazgató kérelme 
Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Bánky Róbert színigazgató 1939. május 28-tól ú-

jabb 18 napra kéri a szegedi színház bérletét. 

1716 . 

Tá 1939. június 3. 1939. évi szabadtéri játékok rendezése 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 111/1939. sz. 
Ta Az Ünnepi Játékokat Rendező Kft ajánlatát az 1939. 

évi szabadtéri játékok rendezésére a közgyűlés módosítá-
sokkal elfogadta. 
Előadásra fog kerülni: Az ember tragédiája, Bizánc, Ma-
gyar passió, Turandot, Aida. A művészi színvonal megóvá-
sa tekintetében a város által nyújtott támogatáson felül 
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legalább 120.000 pengőt köteles a Kft a rendezésre köl-
teni . 
Az egyéb kötelezettségeket lo pontban részletesen tar-
talmazza a közgyűlési határozat. 

1717. 

Tá 1939. június 20. Bánky Róbert kérelmére tanácsi határo-
zat 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Vitéz Bánky Róbert színigazgató részére további 

vendégszereplésekre június 11-től 18 napra a városi szín-
házat átadják. 

M A Szegedi Rendőrkapitányság játszási engedélye. 

1718. 

Tá 1939. június 23. A polgármester felterjesztése a főis-
pánhoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 582/1939. sz. 
Ta A polgármester az 1935-ben rendezett szabadtéri 

játékok pénzügyi hiányával kapcsolatosan részletesen je-
lentést ad, és a főispán 6 pontban feltett kérdéseit meg-
válaszolja. 
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1805 . 

Tá 1939. július 12. Stagione rendszerű "társulatok ügyében 
beterjesztett interpelláció tárgyalása 

Pr SzT Th B kgy. jkv. 212/1939. sz. 
Ta Az interpellációban elhangzott, hogy a Színészkama-

ra vezetősége elhatározta, hogy az állandó színitársula-
tok helyett stagione rendszerű társulatokat szervez, a-
melyek felváltva egyik városból a másikba vándorolva 
tartanák az előadásokat. 
Az interpelláló Dáni János a polgármester közbenjárását 
kéri - a színészek és műszaki személyzet egzisztenciájá-
nak érdekében - a terv megváltoztatására. 
A polgármester válasza szerint a kultuszminiszter a vá-
rosok polgármestereinek értekezletet hívott össze, ahol 
a vidéki városok az állandó színtársulatok és az állami 
támogatás növelése mellett foglaltak állást. 

1720. 

Tá 1939. július 6. MOVE Társadalmi és Sport Egyesület kérel-
me Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Augusztus 6-án a kormányzó Szegedre érkezik. Az 

ellenforradalom 20 éves évfordulója alkalmával a szín-
házban a MOVE díszközgyűlése a színház átadását kéri. 

H A város a színház használatára az engedélyt megadja. 
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1805 . 

Tá 1939. július 17. A Szegedi Szabadtéri Játékok bérkifize-

tése 
Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Az Ünnepi Játékokat Rendező Kft kéri a polgármes-

tert, hogy utasítsa a pénztárt 942 pengő kifizetésére, 
mely összeg a felszerelések és a ruhák oda- és vissza-
szállítása címén van beállítva a költségvetésbe. 

M Július 5-8-ig, július 10-15-ig személyenkénti, naponkén-
ti összeg szerinti részletezéssel összeállított bérjegy-
zék. 

1722. 

Tá 1939. július 21. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta A cseretársulati rendszert legfeljebb az operák 

esetében javasolja a bizottság. Az új rendszerrel kapcso-
latos szubvenció emelését (15 ezer pengő) sem tudja a vá-
ros vállalni. Sziklai Jenő igazgató munkájával is meg 
vannak elégedve, aki már 1933. október 1. óta látja el 
feladatát. Ha Sziklai nem kapná meg, Sziklainé Patkós 
Irmát javasolják, hogy váltson engedélyt, őt a zsidótör-
vény nem gátolná ebben. 
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1723 . 

Budapest, 1939. július 21. Tervezet a vidéki színtársu-
latok stagione rendszerű átszervezésére 
SzVPH ir. színházi ir. 2/1939. lt. sz. 

A válság és a színvonal csökkenése hívta életre a 
cseretársulati rendszer kidolgozását. Évi hetven darabot 
mutatott be így a társulat, heti 12-16 előadásban. Egy 
darabot csak 2-3 próba után lehetett előadni. Ez nem e-
redményes. Az új rendszer lehetővé tenné, hogy egy társu-
lat csak 16-20 darabot mutatna be egy évben. Négy társu-
lat játszana egy helyen. Hat hetet játszanának az első 
helyen, két és fél hónapot töltenének a téli helyen és 
másfél hónapot az utolsón. 2 hét szünet után 3 hónapot 
a nyári állomáson. 

Két társulat prózát, kettő pedig operettet játszana. 
A táblázat a tervezett beosztásról. 

1724. 

1939. augusztus 1. A polgármester levele a VKM minisz-
terhez 
SzVPH ír. 2/1939. lt. sz. 

A cseretársulati rendszer bevezetését ellenezve a 
szegedi tanács a színügyi bizottság álláspontja alapján 
az állandó társulat működésének engedélyezését kéri. 



1805 . 

Tá Budapest, 1939. augusztus 19. Sziklai Jenő levele Szeged 
város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő hat évi küzdelmes igazgatói működése 

után a gazdasági viszonyok és a körülmények kényszerű ha-
tása alatt elhagyta Szegedet, egyetlen fillér tőke nél-
kül. Szeged városnak felajánlja ruhatári, könyvtári és 
világítási felszerelését 35.000 pengőért, 5 évi részle-
tekben. 7.000 pengőt kér egyösszegben, hogy a Fővárosi 
Operettszínházba társuljon. 

1726 . 

Tá Szolnok, 1939. augusztus 24. A szolnoki polgármester le-
vele a szegedi polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 

Ta A szolnoki polgármester nem ért egyet a stagione 
rendszerrel, továbbra is a szegedi társulatot fogadnák. 
Kéri a szegedi polgármestert, hogy válaszoljon: van-e 
lehetőség a korábbi rendszer fenntartására, azaz a sze-
gedi társulat fellépésére Szolnokon. 

1727 . 

Tá 1939. augusztus 25. A színházgondnok levele a polgár-
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mesterhez a színházi díszletek ügyében 
Pr SzVPH ir. 2/1939. lt . sz . 
Ta Sziklai Jenő színigazgató a nyári állomásra elvitt 

díszleteket Győrbe raktározta el, de közben behívták ka-
tonai szolgálatra, és a díszletek felügyelet nélkül ma-
radtak. 
A színházgondnok kéri a színházi felszerelések hazahoza-
talát . 

H A polgármester határozatot hoz a város és az igazgató tu-
lajdonát képező díszletek (melyekre a városnak kézi zá-
logjoga is volt) Szegedre szállítására. 

1728 . 

Tá Budapest, 1939. augusztus 28. Sziklai Jenő levele Szeged 
város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz . 
Ta Sziklai Jenő a villanyáram túllépéseként fennálló 

4.200 pengő tartozás elengedését kéri a tanácstól. 

1729 . 

Tá Budapest, 1939. augusztus 29. A Színművészeti és a Film-
művészeti Kamara levele a polgármesterhez 

Pr SzVT ir. 2/1939. lt. sz . 
Ta A cseretársulati rendszer keretében a szeptember 

28-tól május 15-ig tartó színi évadban Bánky Róbert prózai 
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társulata decemberig lépne fel Szegeden. Őt Ihász Aladár 
társulata váltaná, azt pedig Kardoss Géza februárban. Az 
utóévadra pedig április elején Tolnay Andor társulata 
vonulna fel. Kérik Szeged városát, hogy a szubvenció ösz -
szegéről adjon tájékoztatást, és vegye át Sziklai Jenő 
díszleteinek és színpadi eszközeinek nagy részét, mert 
így sok szállítási költséget kímélnek meg az egyes tár-
sulatok. 

Pécs, Debrecen, Kassa és Szeged kerülnek az "A" kategó-
ri ába . 

1730 . 

Tá 1939. augusztus 31. Sziklai Jenő ajánlatára kisgyűlési 
határozat hozatala 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő ajánlatot tett a városnak, hogy a 

színházi felszereléseket vásárolja meg tőle. A város 
törvényhatósági kisgyűlése kimondja, hogy a kérelmet 
nem teljesíti, mivel költségvetési fedezet nem áll ren-
delkezésére. Feltehető, hgy az új igazgató rendelkezni 
fog a szükséges és megfelelő színházi felszerelésekkel, 
és a város a színházat azzal a felszereléssel fogja majd 
részére átadni. 
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1805 . 

Tá 1939. szeptember 4. Szabó István színész kitüntetése 
Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta A színügyi bizottság javaslata alapján Szabó Ist-

vánt a szegedi színház tiszteletbeli örökös tagjának 
kinevezi a polgármester. 

1732 . 

Tá 1939. szeptember 13. Sziklai Jenő színigazgató kérelme 
Szeged város hatóságához 1.250.000 pengő visszatéríté-
sére 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő előadja kérelmében, hogy a városi 

színházat a még 2 évig érvényben lévő szerződése ellené-
re elvesztette, és anyagilag teljesen tönkre ment. 
A számvevőségi kimutatás szerint 12.000 pengő járandósá-
ga lenne a várostól, amelyek abból adódtak, hogy a váro-
si segély terhére olyan szolgáltatásokat adott, amelyek-
re szerződése szerint nem volt kötelezhető (pl. kazánok 
vásárlása, egyéb világítási berendezés, színházi gondnok 
fizetése stb .). 

Sziklai kéri, hogy a tárgyakat minimális összegért vásá-
rolja meg a város. A vételárból a villanyáram túlfogyasz-
tást rendezné. 
Ihász Aladár és Tolnay Andor igazgatóknak a felszerelést 
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eladta Sziklai az Országos Színészegyesületnél fennálló 
tartozása fejében. Görög Sándornak 9.000 pengőt kifize-
tett, a botrányuk clkcLulcat; végett. 

H A számvevőség és a tiszti főügyészség vizsgálata alapján 
Sziklai színigazgató terhén 6.086 pengő tartozás áll fenn. 

1733 . 

Tá Buddpest, 1939. szeptember 14. Harsányi Zsolt levele Sze-
ged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Harsányi Zsolt örömmel vette a polgármester értesí-

tését, hogy szívesen látja a Vígszínházat Szegeden. A 
Vígszínház vendégjátéka Bánky Róbert szegedi színházi-
gazgatásának keretei között fog megvalósulni. A Vígszín-
ház társulata Szegeden fogja megtartani Zilahy Lajos új 
darabjának első bemutatóját szeptember 23-án. Másnap a 
darab még kétszer színre kerül. 

1734. 

Tá Budapest, 1939. szeptember 16. A Színművészeti és Film-
művészeti Kamara levele a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Az 1939/40-es színi évadra cseretársulati rendszer 

lép életbe, amelynek lényege, hogy az eddigi egy társulat 
helyett négy játszik egy-egy városban. 
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Szegeden az alábbiak játszanak majd: 
Bánky Róbert próza és zenés vígjáték 
Ihász Aladár operett, könnyű vígjáték 

okt.-nov. 
dec.-jan. 

Kardoss Géza próza és zenés vígjáték febr.-márc. 
Tolnay Andor operett és vígjáték ápr.-máj. 

1735. 

Tá 

Pr 
Ta 

Tá 

Pr 
Ta 

H 
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1939. szeptember 21. Színházigazgatói lakás felhaszná-
lása 
SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 

A város engedélyezi, hogy Sziklai Jenő által la-
kás céljára szolgáló helyiségeket az eredeti rendelte-
tésének megfelelően pénztárnak használják, és a fenn-
maradó helyiségeket raktározásra, szabadtéri ruhák el-
helyezésére stb. használják. 

Budapest, 1939. október 5. Czakó Károly levele a pol-
gármesterhez 
SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 

Czakó Károly a budapesti Városi Színház évadját 
Az ember tragédiájával szeretné megnyitni, és kéri, 
hogy a mű Erkel szerezte zenéjének kottaanyagát küld-
jék meg Szegedről. 
A kottákat megküldik. 



1813 . 

Tá 1939. október 3. A szegedi Városi Színház használati en-
gedélye 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Szeged város I. fokú Közigazgatási Hatósága az 

1936. évi X. tv., illetőleg ennek végrehajtásáról szóló 
180.000/1936. BM rendelet 111. §. 2. pontja alapján a 
szegedi Városi Színházban rendezendő nyilvános előadá-
sokra Bánky Róbert színigazgatónak a használhatási enge-
délyt véghatározatban kiadja. 
52 pontban foglalták össze a rendelkezéseket, melyeket 
a színigazgató köteles betartani. 

1738. 

Tá Budapest, 1939. október 12. A belügyminiszter körrende-
lete a színtársulatok támogatására valamennyi törvényha-
tóság első tisztviselőjéhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939 . lt. sz. 
Ta A rendelet a magyar vidéki színészet nehéz helyze-

tére való tekintettel a közigazgatási hatóság lehetőség 
szerinti támogatását írja elő a színtársulatok működésé-
hez . 
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1813 . 

Tá 1939. október 13. A játszási engedély megadása 
Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta A városi rendőrkapitányság Bánky Róbert, Ihász 

Aladár, Kardoss Géza és Tolnay Andor színigazgatóknak 
megadja a játszási engedélyt, amelynek tételei 30 pont-
ból állnak. 

1740. 

Tá 1939. október 18. A városi színház vezetésében beállott 
változások 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 289/1939. sz. 
Ta A közgyűlés tudomásul vette, hogy e-' év október l-jé-

től 8 hónapon keresztül 2-2 hónapig Bánky Róbert és Kar-
doss Géza prózai társulatai fognak Szegeden működni. 
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a színigazgatókkal a 
szerződést kösse meg. 

1741. 

Tá 1939. november 9. A Katolikus Hittudományi Főiskola ké-
relme Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Szeged város 25. Mária Kongregáció Egyesület de-

cember 8-án hitbuzgalmi jellegű fényes közgyűlést kíván 
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H 
a színházban rendezni. 
Az engedélyt megkapják. 

1742 . 

Tá 1939. november 10. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Bánky Róbert színigazgató beszámol arról, hogy a 
szezon október 6-tól december 4-ig tart. Előadják 
a Macbeth, Házasodni tilos, Névtelen asszony, A 
Szabin nők elrablása című darabokat. 

2.) A színház sok nehézséggel küzd, mert a cseretársu-
lati rendszer a kezdet kezdetén van, az állam ke-
vés támogatást nyújt. A városban színházellenes 
irányzat alakult ki. A műszaki személyzetnél szabo-
tálás észlelhető, így a színház nem tud olyan pro-
dukciókat létrehozni, mint amilyeneket szeretne. 

3.) Shvoy Kálmán felszólalása: A cseretársulati rend-
szer eddigi működése csalódást keltett, a színját-
szás visszafejlődést, hanyatlást mutat, a társulat 
szervezése nem sikerült, a műsor az intelligens szín-
házlátogató közönséget nem elégíti ki (A makrancos 
hölgy előadása kivételével). A színpad kiállítása 
szegényes. A Rádió Rt-hoz befolyó jövedelemből egy 
nagyobb összeget kellene a vidéki színészet támoga-
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tására juttatni. A színészek nem tanulják be a sze-
repet. Rosszalását fejezi ki azért, hogy a város 
hatósága egy évben három estére a Szegedi Filhar-
monikus Egyesület részére hangverseny rendezésére 
engedélyt ad. 

4.) Dr. Széchényi István felszólalásában sérelmezi, 
hogy a színház igazgatósága megvonta a DEMKE kul-
túrpengő kedvezményt, így sokan elmaradtak a szín-
házlátogatók sorából. Kéri, hogy a Színészkamará-
nál eszközöljék a régi kedvezmény megadását. 

5.) Dr. Tonelli Sándor: A cseretársulati rendszer hibá-
jának tartja, hogy nincs meg a kontaktus a színház 
és a közönség között. Nehezményezi, hogy bérletet 
csak 8 hónapi, tehát négy társulatra eső időszakra 
lehet váltani. 

6.) Dr. Tóth Imre szerint Szeged közönsége igényes, 
mert nagy és jó társulatokhoz van szokva. Az előa-
dott darabok nem irodalmi értékűek, és a színigaz-
gató a darabok megválasztásánál nincs tekintettel 
Szeged város katolikus jellegére. Sérelmezi, hogy 
Herczeg Vilmos örökös tag vendégszereplésére nem 
került sor. 

7.) Dr. Hajnal István észrevételezi, hogy az opera-elő-
adás olyan gyenge volt, amilyen Szegeden még soha 
nem volt. Az opera kórusában prózai színészek sta-
tisztáltak. A kórust a szegedi dalárdásokkal és 
egyéb énekkari tagokkal kellene megerősíteni, és a 
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kislátszámú zenekart bővíteni kellene. 
8.) A színigazgató a felszólalásokra kijelenti, hogy 

elkeseredett az egyetemes lesújtó bírálat miatt. 
Előadja , hogy prózai társulata teljes, a fiatal 
tagok több éven át Budapesten már játszottak. El-
mondja, hogy csak prózai darabokat és zenés vígjá-
tékokat adhat elő, operetteket nem, kórusa nincs 
is. Bejelenti, hogy a Színészkamara a DEMKE kultúr-
pengő kedvezmény megadásában belső inflációt lát. 
A színigazgató ígéretet ad a hozzászólásokban fel-
hozottak lehetőség szerinti megszüntetésére. 

1743 . 

Tá 1939. december 4. A főispán levele a polgármesterhez 
Pr Szeged város főispánjának ir. 1094/1939. sz. 
Ta A főispán belügyminisztériumi leirat kapcsán az 

1938. évi szabadtéri játékok deficitjéről kér részletes 
jelentést. 

M 1. A Belügyminisztérium levele. 
2. Kérdőív, amely a hiány okait kutatja. 

1744 . 

Tá 1939. december 9. A Stefánia Szövetség kérelme a polgár-
mesterhez 

Pr SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 
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Ta A Stefánia Szövetség 1940. febrár 4-re jótékcny célú 
előadásra kéri a színház átadását. 

H Engedélyezve a színház üzemelési költségeinek a térítése 
mellett. 

1745. 

Tá 1939. december 13. A Színházi Újság című időszaki lap 
nyomdaváltozása 

Pr SzVT ir. 15939/1939. lt. sz. 
Ta Cserzy Béla szegedi lakos a Színházi Újság felelős 

kiadója bejelenti, hogy a szerkesztésében megjelenő Szín-
házi Újság időszaki lapot, amelyet eddig a Kultúra Hír-
lapkiadó- és Nyomda Vállalat készített, ezután a Corvin 
Nyomda készíti. 

1746 . 

Tá 1939. december 15. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzvPH ir. 2/1939. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Dr. Pálfy György tanácsnok előadja, hogy Bánky Róbert 
színigazgató által beküldött kimutatás szerint októ-
berben 29 előadás volt 7.995 pengő bevétellel, novem-
berben 35 előadás bevétele 7.445 pengő, ebből a ven-
dégszereplések díjára 900 pengő esett, gázsira 7.000 
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pengőt fizetett ki az igazgató, egyéb rezsi havonta 
kb. 7.000 pengő volt. 

2.) Ihász Aladár színigazgató előadja, hogy az előleges 
bizalom elnyeréséért mindent elkövetett. Két hónap 
alatt 8 eredeti bemutató lesz, ebből 2 ősbemutató. 

3.) Shvoy Kálmán előadja, hogy továbbra is a pontos kez-
dés és a fegyelmezett színház elveit kell szem előtt 
tartani. Fontos lenne a régi délutáni filléres előa-
dások visszaállítása. 

4.) Kolthay Lajos felhívja a figyelmet az ifjúsági elő-
adások színvonalának megtartására, és a 20 %-os tiszt-
viselői kedvezmény visszaállítására. 

5.) A bizottság az igazgató jelentéseit tudomásul veszi, 
és javasolja, hogy az igazgató tegyen a kamarához o-
lyan előterjesztést, hogy a folyó színi szezon felé-
nek eltelte után a kamara hívja fel Budapestre a négy 
város színügyi bizottságának tagjait megbeszélésre. 

1747 . 

Tá 1939. december 21. 1939. évi szabadtéri játékokról szó-
ló polgármesteri jelentésre előterjesztett kisgyűlési 
javaslat tárgyalása 

Pr SzV TH B kgy. jkv. 74/1939. sz. 
Ta Napirenden: 

A közgyűlés kimondta: 
1.) A polgármesteri jelentést tudomásul veszi. 
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2.) Köszönetét fejezi ki a közreműködőknek. 
3.) A Kft tagjait a jövő évi szabadtéri játékok megren-

dezésére is felkéri. 
4.) A műsor összeállítása megfelelelt a hagyományos sze-

gedi nívónak. 
5.) A városi támogatás teljesítésénél elért megtakarí-

tást a Kft-nek kiutalja. 

1748 . 

Tá 1939. december 21. A városi színházi üzem terhére előírt 
összeg leírási ügye 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 375/1939. sz. 
SzVPH ir. 2/1939. lt. sz. 

Ta A közgyűlés a városi színházi üzempénztár terhén 
fennálló 231.671.75 pengő tartozásnak, mint cselekvő hát-
raléknak leírását elrendelte. Ez a színháznak 1929-1931 
évek alatti ház: kezeléséből származott a város kedvezőt-
len pénzügyi helyzete miatt. A határozat "megokolás" ré-
szében részletesen leírja a színház hárikezeléses rend-
szerét. Művészeti, színészeti, kulturális és erkölcsi 
szempontból ez a rendszer a legideálisabb, az országban 
elsőnek Szeged valósította meg. 
Ebben a kezelési rendszerben a színház betöltötte kultu-
rális hivatását. 
Miután a kérelmezett az évi 50.000 pengő állami segélyt 
nem kapta meg, a város a súlyos gazdasági helyzet miatt 
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1931. augusztus 31-vel kimondta a színház házi kezelésé-
nek megszüntetését. 

1749 . 

Tá Budapest, 1940. január 23. A Színházművészeti Kamara 
levele a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz . 
Ta A kamara a cseretársulati rendszer tapasztalatai 

felől érdeklődik a polgármesternél. Az észrevételeket a 
rendszer továbbfejlesztésekor figyelembe veszik. 

1750. 

Tá 1940. február 1. A cseretársulatok működése Szegeden 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A polgármester nem ért egyet a cseretársulati 

rendszer működésével, mert nem tudnak olyan színvonalat 
teremteni, mint az állandó társulatok. Szeged közönsége 
jobb előadásokhoz szokott. Kifogásolja azt is, hogy nem 
felváltva adják elő a zenés és a prózai darabokat. Ez a 
közönség szervezésében gondot jelent. Az "A" kategóriás 
városokban, mint Szegeden is, szükség lenne opera-előadá-
sokra is. 
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1805 . 

Tá 1940. február 7. Piarista Diákszövetség előadása a vá-
rosi színházban 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 

Ta A Piarista Diákszövetség Horváth Cyrill önképző-
köre fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából ápri-
lis 14-én előadást tart a városi színházban. 

1752 . 

Tá 1940. február 14. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A következő két heti műsor ismertetése. 
2.) 4 alkalommal délután filléres előadásokat tartanak. 
3.) A színházi előadások technikai minőségének és az er-

kölcsiség kérdésének az ügye. 
H 1-2. Tudomásul. 3. Elfogadva. 

1753 . 

Tá 1940. február 20. A színház átadása a Turul Szövetség 
részére 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 

Ta A Turul Szövetség katonestet kíván rendezni, ame-
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lyet a rádió is közvetít. Ehhez egy estére kéri a szín-
ház átadását, ahol az egyetemi és főiskolai művészek és 
együttesek lépnek fel. 

1754 . 

Tá 1940. február 28. Színügyi szakbizottság újjáalakítása 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A 24/1940. sz. közgyűlési határozat kivonata sze-

rint a szakbizottságok tagjainak az 1935. év január 1-
jével adott megbízatása 1939. év végével lejárt. 
A közgyűlés a színügyi szakbizottságba rendes tagoknak 
név szerinti szavazással megválasztotta az alábbiakat: 
Dr. Meskó Zoltán, Dr. Kogutovitz Károly, Dr. Hajnal 
István, Dr. Hunyadi János, Kolthay Lajos, Dr. Gárgyán 
Imre, Or. Széchenyi István, Dr. Tonelli Sándor, Dr. Tóth 
Imre, Faludi Sándor, Dr. Vinkler Elemér, Dr. Máriaföldy 
Márton. 

1755. 

Tá 1940. március 4. Kardoss Géza színigazgatói működése 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A Színművészeti Kamara kérésére a város Kardoss 

Géza színigazgatói működéséről teljes elismeréssel nyi-
latkozik. 
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1756 . 

Budapest, 1940. március 9. Sinkay László ajánlata a 
stagione rendszer ügyében 
SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 

Sinkay László a városi színház "jubiláris opera-
ciklus"-ának ügyvezetője tervezetet készített, melynek 
alapján Szegeden egy minden igénynek és követelménynek 
megfelelő univerzális típusú nagyvárosi színházat lehet 
ne megvalósítani. Szerinte ez tartósan megoldaná a Sze-
gedi Szabadtéri Játékok rendezésének kérdését is. 
(A tervezet nincs meg, csak a felajánló levél.) 

1757. 

Budapest, 1940. március 14. A Színművészeti Kamara le-
vele Kardoss Gézához 
SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 

A kamara kifogásolja, hogy a Délmagyarország ope-
ra-előadást készül rendezni Fricsay karnagy vezényleté-
vel. Ezzel védeni kívánja a következő igazgató érdekeit 

1758 . 

1940. március 29. A Szegedi Katolikus Nőegylet kérése 
a polgármesterhez 
SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 



Ta A polgármester jelenti, hogy a szabadtéri játékok 
rendezésére eddig még nincs érdemleges jelentkező. Véle-
ménye szerint nem is lenne célszerű megtartani a játéko-
kat. A VKM viszont szorgalmazza annak megrendezését. A 
lebonyolítás részleteiről már tárgyaltak. A továbbiakban 
ezt ismerteti az átirat. 

1761. 

Tá 1940. április 17. Színházi díszletek lángmentesítése 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A tűzoltőparancsnokság jelentése szerint a tanács 

előírja Tolnay Andor színigazgatónak, hogy a színházban 
használt díszletek lángmentesítését végeztesse el. 

1762 . 

Tá Kaposvár, 1940. április 20. Szegedi színigazgatói állás-

ra ajánlkozik Beleznai Unger István színigazgató 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta Pályázatának beadása előtt kéri a polgármester jó-

indulatú pártfogását, előnyben részesítését más pályázók-
kal szemben. Csak akkor pályázik, ha komoly esélye van, 
nem szeretné elért jóhírét egy biztos kudarcnak kitenni. 
(Eddigi színigazgatói működéséről is információt nyújt a 
levél. ) 
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1805 . 

Tá 1940. április 26. A főispán jelentése a VKM államtitká-
rának 

Pr Szeged város főispánjának ir. 70/1940. sz. 
Ta A főispán ismerteti a szabadtéri játékok megrende-

zésével kapcsolatos pénzügyi nehézségeket. Visszatekint 
az előző évekre is. A megrendezést illetően javaslatokat 
tesz. 

1764. 

Tá 1940. április 26. A városi színház átengedése 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A községi iskolaszék 1940. április 28-án a városi 

színházban előadást tart. 
M A műsor plakátja. Előadásra kerül Gárdonyi Dezső: Huszár-

lakodalom című darab. 

1765 . 

Tá 1940. május 3. A város levele a Színművészeti Kamarához 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A város kéri a kamarát, hogy járjon közbe Az ember 

tragédiája zenei anyagának visszaszerzése ügyében. Egyút-
tal kéri Cseh Pál, a kölcsönvevő címét. 

M 1. A kamara válasza. 
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2.) Cseh Pál levele (a kották visszaküldésével ad ér-

tesítést) . 

1766. 

Tá 1940. május 16. Tolnay Andor színigazgató szubvenciója 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta Tolnay Andor, bár a szezont május 15-én befejezte, 

de a színház rossz menete miatt a teljes május havi szub-
venciót megkapja. 

1767. 

Tá 1940. május 18. Az állandó színtársulatok ügye 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 141/1940. sz. 

SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A VKM a vidéki városi színházakban az állandó szín-

társulatokat megszüntette, helyükbe a stagione társulato-
kat szervezte és a városokat körzetekbe osztotta be. 
A közgyűlés kimondta, hogy 1940. szeptember l-jétől az 
állandó színtársulatot visszaállítja. 
Színi szezononként 20.000 pengő készpénz szubvencióból 
9.200 pengőt világításra, 6.800 pengőt fűtésre ad. 
Felhatalmazza a közgyűlés a polgármestert, hogy a meghí-
vott, vagy megbízott igazgatóval a szerződést kösse meg. 
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1813 . 

Tá Budapest. 1940. május 26. A Belvárosi Színház kérelme a 
polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A Belvárosi Színház Keresztessy Mária: Férfiszere-

lem című darabját szeretné bemutatni Szegeden, Mezey Má-
riával a főszerepben. Részletezik a feltételeket is. 

H Engedélyezve. 

1769 . 

Tá 1940. május 29. Hámory Hilf László kérelme a polgármes-
terhez 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta Hámory Hilf László június 8-án kéri a színház át-

adását. Tőkés Anna és Kiss Ferenc fellépésével Bogovics 
Milán: Ki a harmadik? című darabját adják elő. 

H A színházat az üzemköltségek térítése mellett átadják. 

1770. 

Tá 1940. július 5. Ihász Aladár színigazgató díszleteinek 
elszállítása 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A Színművészeti Kamarán keresztül felszólítják 

Ihász Aladár színigazgatót, hogy a díszleteit 8 napon 
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belül szállíttassa el a színház épületéből. 

1771. 

Tá 1940. július 5. Színház átengedése 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta Dr. Offra Sándor impresszárió kérelmére Bari Vari 

néven működő bűvész és varázsló együttes részére a szín-
házat július 16-tól 21-ig díjmentesen átengedik. 

1772. 

Tá 1940. július 17. A főispán jelentése a belügyminiszter-
hez 

Pr Szeged város főispánjának ir. 718/1940. sz. 
Ta Részletes jelentés, amely kitér a műsor értékelé-

sére, a koncepció bemutatására és a pénzügyi gondok o-
kairól is kritikusan szól. 

1773 . 

Tá Budapest, 1940. július 18. Sziklai Jenő tartozásának 
rendezése 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta Sziklai Jenő volt színigazgató tartozásai: 

6.086 pengő villanyáram tartozás, 1.068 pengő díszletek 
szállítási költsége Győrből. 
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Sziklai Jenő kifizettette az előző igazgató 1.888 pengő 
OTI tartozását. így 5.266 pengő a tartozása, ha átenge-
di a városnak 3.000 pengő értékben a saját tulajdonában 
lévő felszerelési és berendezési tárgyakat, ennek levo-
nása után tartozása 2.266 pengő, melyet méltányossági 
okból törölnek. 
így határozott a Belügyminisztérium. 

1774. 

1940. július 24. A szegedi Városi Színház bérlete 
SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 

Szeged város polgármestere jelenti a belügyminisz-
ternek, hogy a VKM 17307/1940. sz. leirata és a törvény-
hatósági bizottság 141/1940. sz. közgyűlési határozata 
alapján a szegedi Városi Színház igazgatására országos 
pályázatot hirdetett. 

Kardoss Géza és Beleznai Unger István színigazgatók pá-
lyáztak . 
Az igazgatói teendők ellátására, illetve a színházi ü-
zem vezetésére Kardoss Géza színigazgató kapott megbí-
zást az 1940/41. színi évadra. 
A város évenként 20.000 pengő készpénz szubvenciót nyújt. 
Természetben szolgáltatja a fűtést 6.800 pengő, és a vi-
lágítást 9.200 pengő összegig. 
Az igazgató kötelezettséget vállal elsőrendű prózai és 
operett társulat szervezésére, megfelelő katonai zenekar 
szerződtetésére. 



1805 . 

Tá Budapest, 1940. augusztus 12. A szegedi színtársulat 
nyári állomáshelye 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A VKM értesíti Szeged város polgármesterét, hogy 

Újpest nem kapcsolható ki cseretársulati körzetéből, s 
nem lehet a szegedi színtársulat nyári állomáshelye. 
A szegedi színtársulat területéhez Szolnok és Hódmezővá-
sárhely tartozik. 

1776. 

Tá 1940. szeptember 12. A városi színház átengedése 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A Nemzeti Munkaközpont Magyar Munkások Országos 

Szövetsége Országos Elnökségének szeptember 29-re ünnep-
ség céljára nem tudják átadni a színházat, mert október 
15-ig nagyobb javítási munkálatok folynak. 

1777 . 

Tá 1940. október 19. A szegedi Városi Színház használati 
engedélye 

Pr SzVPH ir. 2/1939 . lt. sz. 
Ta Szeged város I. fokú Közigazgatási Hatósága a 

180.000/1936. BM rendelet szerint a szegedi Városi Szín-
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házban rendezendő nyilvános előadásokra Kardoss Géza szín-
igazgatónak a használhatási engedélyt kiadja. (52 pontban 
sorolják fel a feltételeket.) 

1778. 

Tá 1940. október 19. A szegedi Városi Színházban a játszási 
engedélyt megadják 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A Rendőrség Szegedi Kapitánysága a 90.089/1919. és 

180.000/1936. BM rendelet értelmében a szegedi Városi Szín-
házban október 19-től kezdődően játszási engedélyt ad a 
felsorolt feltételek betartása mellett. 

1779. 

Tá 1940. október 30. A főispán levele a belügyminiszterhez 
Pr SzVPH ir. 1310/1940. sz. 
Ta A főispán tájékoztatja a belügyminisztert, hogy pá-

lyázat alapján Kardoss Géza lett a szegedi színházigazga-
tó. Beszámol a pénzügyi feltételekről is. 

M 1. A színház 1940/41. évi ütemterve. 
2. A szegedi Városi Színház használati feltételei. 
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1805 . 

Tá 1940. november 4. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1940. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Kardoss Géza színigazgató előadja: 
- Csak kifogástalan művészi értékű darabokat kíván 

színrehozni, a kassza-sikertől függetlenül. 
- A társulat teljes, csak a kórusban hiányzik 2 tag. 
- A szezonnyitó Haranghalló János nem hozta meg a 

várható anyagi eredményt. 
- A Tokaji "aszú zenés vígjáték nagy sikere miatt mű-

soron marad. 
- December végéig a Féltékenység, Selmeci bál, Hu-

nyadi Mátyás, Első szerelem, Denevér, Sárgarigó 
fészek című darabokat fogja bemutatni. 

- Az Operaház legkitűnőbb énekesei fogják előadni a 
Pillangókisasszonyt. 

- A bérletek száma a múlt évivel szemben nagyban e-
melkedett (de a két év előttit nem éri el). 

- 3 féle bérletben 30-30 előadást játszanak. 
- A DEMKE vezetőségével a kultúrpengők bevezetésére 

tárgyalásokat folytat. 
- A műsorban lesz Shakespeare, Moliere és Kisfaludy 

Károly darab is. 
H A bizottság az igazgató bejelentéseit tudomásul veszi, 
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és javasolja, hogy a színházi ruhatár és büfé bére a 
színházigazgatóé legyen. A vasfüggönyről a hirdetéseket 
vegyék le. 

1781. 

Tá 1940. november 27. A városi színházban átalakítások 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta A színügyi bizottság javaslatára a polgármester 

határozatot hoz a vészvilágítás céljából felszerelt gáz-
lámpák kicserélésére (kellemetlen szagot terjeszt), s a 

. ___ vasfüggönyön lévő hirdetések megszüntetésére. 

1782 . 

Tá 1939. november 27. Díszletek eladása 
Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta Bánky Róbert színigazgató 646,10 pengő értékben 

díszletet vásárol a várostól. 

1783 . 

Tá Nagyvárad, 1940. december 12. A színigazgató levele a 
polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 2/1940. lt. sz. 
Ta Putnik Bálint nagyváradi színigazgató aziránt ér-

deklődik, hogy van-e Szegeden színpártoló egyesület. 
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Egyúttal kéri a Kardoss Gézával kötött szerződés formu-
láját, hogy e minta alapján készítsék el az ő szerződé-
sét is Nagyváradon. 

1784 . 

Tá Nagyvárad, 1941. január 12. Jurik Julcsi szegedi színhá-
zi szubrett kikérése 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta A nagyváradi Szigligeti Színház válságos helyzetbe 

jutott. A színigazgatónak nem állott rendelkezésére kellő 
idő a színtársulat időben való megszervezésére. Putnik 
Bálint színigazgató feleségét Jurik Julcsát pár hét idő-
tartamra Szegedről kikérik. 

H A hetekre való vendégszerepeltetés kizárt, mert Szeged is 
a másodszubrett szerepkört prózai szereplővel látja el. 
Néhány napos vendégszereplés lehetséges. 

1785. 

Tá 1941. január 14. Kardoss Géza színigazgató szubvenciójá-
nak újbóli megállapítása 

Pr SzV TH B kgy. jkb. 4/1941. sz. 
SzVPH ír. 2/1941. lt. sz. 

Ta A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Kardoss Géza színigazató 1940/41. színi évadra megkötött 
szerződését további 4 évre hosszabbítsa meg. Készpénz 
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szubvenciója 1941-től színi szezononként 25.000 pengő. 
A közgyűlés feliratilag kéri a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztériumot, hogy az állandó színtársulat fenn-
tartásához továbbra is járuljon hozzá. 

1786. 

Tá 1941. március 28. Kardoss Géza társulatának szereplése 
Felsőközponton 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz . 
Ta A Szegedi Egyetemi Színjátszó Társaság április 1-

jén a városi színházban tart előadást, ezen a napon 
Kardoss Géza színigazgató társulatával Felsőközponton 
a kultúrházban vendégszerepel. Autóbuszt a város bizto-
sít. 

1787 . 

Tá 1941. március 29. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 

Ta Nap i renden: 
1.) A színigazgató ismerteti a színiszezon hátralévő ré-

szére vonatkozó terveket. 
A Kolozsvári dáridón kívül a Jedermann, Cigányprímás, 
Kaland című darabokat, Traviata és Márta című operá-
kat adják elő. 
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A húsvéti ünnepek alatt a pesti Városi Színházban 
játszanak, ezalatt Szegeden a Színművészeti Akadé-
mia tart előadásokat: Légy jó mindhalálig, Te csak 
pipálj, Ladányi. 

2.) Május 4-én befejezik a szezont, a színházi látoga-
tottság gyenge. 

3.) Az opera-előadások nehézségbe ütköznek, mert a 
Filharmonikus Zenekar a katonazenekar kiegészíté-
séhez szükséges tagokat magas áron bocsájtja ren-
delkezésre . 

4.) Pálfy György tanácsnok előadja, hogy Szolnok 2 hó-
napos szezonban szívesen látná vendégszereplésre 

a szegedi színtársulatot. 
5.) A színigazgató előadja, hogy a jövő szezonre vo-

natkozó szervezkedés nehezen indul, mert a színé-
szekben hiány van, és az erdélyi színházak ügyének 
véglegezése előtt nem akarják lekötni magukat. A 
szegedi tagok magas fizetésemelést kérnek. 

H 1-2. Tudomásul veszik. 
3. A kórus kiegészítését helybeli tagokkal kellene ki-

egészíteni, a kamarával való tárgyalások alapján. 
4. A két hónapos vendégszereplés Szolnokon nem lehetsé-

ges . 

5. A bizottság javasolja, hogy az igazgató a szerződé-
seket minél hamarabb kösse meg, és társulata lega-
lább a jelenlegi nívón maradjon. 
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1813 . 

Tá 1941. március 31. Színtársulatok játszási engedélye 
Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta A VKM tudomására jutott, hogy olyan színtársula-

tok is működnek vidéken, melyek engedélyokiratot nem 
nyertek, ezek kivonják magukat a Színművészeti és Film-
művészeti Kamara ellenőrzése alól, s az előadott dara-
bok után jogdíjat nem fizetnek. 
A VKM kérdezi a várostól, hogy 1941. március 29-én me-
lyik színtársulat játszott Szegeden. 
Válasz: Kardoss Géza színigazgató (aki az 1940/41. évad 
állandó igazgatója) társulata. 

1789 . 

Tá 1941. április 3. A Szegedi Városi Katonai Parancsnokság 
a színház átengedését kéri 

Pr SzVT ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta A Szegedi Városi Katonai Parancsnokság kérelmére, 

a felső- és középfokú iskolák leventéi az árvízkárosul-
tak javára előadást rendeznek. 
A színházat a város díjmentesen átengedi április 20-ra. 
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1805 . 

Tá 1941. április 5. A színügyi bizottság javaslataira ta-
nácsi határozat 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Az 1940/41. színi szezon május 4-i befejezését en-
gedélyezik. 

2.) A Filharmonikus Egyesület városi segélyét csak ab-
ban az esetben engedélyezik, ha az operai előadá-
soknál a tagokat 5 pengőért rendelkezésre bocsájt-
ják. 

1791. 

Tá 1941. április 19. A Színházi Újság megjelentetésében 
változás 

Pr SzVPH ir. 6628/1931. lt. sz. 
Ta Az 1938. évi 4950 M.E. sz. rendelet 6. §-ának 

első bekezdése szerint engedélyezik, hogy a Szegeden 
megjelenő Színházi Újság című időszaki lap 1941. május 
1. napjától szeptember 30-ig nem hetenként egyszer, ha-
nem kivételesen havonta egyszer, minden hó 15. napján . 
jelenjen meg. 
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1792. 

Tá 1941. május 26. A város tulajdpnát képező színházi fel-
szerelések kölcsönadása 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta A polgármester engedélyezi Kardoss Géza színigaz-

gatónak, hogy a város ruháit, díszleteit társulata nyá-
ri állomáshelyén (Szolnok, Hódmezővásárhely, Szabadka) 
1941. május 5-től október 15-ig használhassa. A szállí-
tásról neki kell gondoskodni. 

1793. 

Tá 1941. július 15. Nemzeti Munkaközpont szegedi szerveze-
tének rendezvénye a színházban 

Pr SzVPH ir. 9939/1941. lt. sz. 
Ta A Nemzeti Munkaközpont szegedi szervezete a váro-

si színházban f. év július 5-én rendezvényt tartott. 

1794. 

Tá 1941. szeptember 3. Színházi felszerelések visszaszállí-
tása 

Pr SzVT ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta Ihász Aladár és Tolnay Andor cseretársulati igaz-

gatók a színháztól kölcsönkért felszereléseket a vál-
lalt határidőre nem szállították vissza. A város fel-
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szólítja őket a Színművészeti és Filmművészeti Kamarán 
keresztül, mivel tartózkodási helyük ismeretlen. 

1795. 

Tá 1941. szeptember 15. A szegedi fiatal műkedvelők veze-
tőségének kérelme 

Pr SzVT ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta A szegedi fiatal műkedvelők vezetősége kérte a 

színház átadását a polgármestertől, de ő nem engödélye-
zi. Egyrészt elvi okokból, másrészt javítási, takarítá-
si munkálatok folynak. 

1796 . 

Tá 1941. szeptember 16. Kardoss Géza színigazgató színtár-
sulatának kiegészítése 

Pr SzVT ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta Szeged város hatósága kéri a VKM-ot, hogy engedé-

lyezze Kardoss Géza színigazgatónak a zsidótörvény ha-
tálya alá nem eső személyekből (10 nő, 10 férfi) kóris-
ták szerződtetését, olyan kötelezettséggel, hogy 1 év 
múlva a Színművészeti Kamarába felvételt nyernek. Kéri 
a stagione társulatok számára megállapított állami szub-
venció kiutalását. 
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1813 . 

Tá 1941. szeptember 17. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A szolnoki főispán és polgármester kéri, hogy Kar-
doss Géza színigazgató október 15-e helyett október 
23-án kezdhesse a szezont, így 5 nappal hosszabb 
ideig, október 21-ig játszhat Szolnokon. 

2.) Pálfy György tanácsnok előadja, hogy a Budapesten 
megtartott ankéton Kiss Ferenc kamarai elnök kije-
lentette, hogy a színész utánpótlás nagy nehézségek-
be ürtközik, különösen a bonviván és primadonna sze-
repkörre nehéz megfelelő erőt találni. 

3.) A város hatósága szóbeli engedélyt kért a VKM művé-
szeti osztályától, ahol kilátásba helyezték 10 fér-
fi és 10 nő kórista szerződtetését a kamarai tagság 
későbbi megszerzésével. Kilátásba helyezte a művé-
szeti osztály az állami szubvencióból a támogatást 
i s. 

4.) Pálfy György ismerteti az új társulati névsort. 
5.) Kardoss Géza színigazgató bejelentései: 

a) a jövő évad a Gyergyói bál című operettel kezdő-
dik, 

b) a Filharmonikus Egyesülettel a filharmóniai es-
tek rendezésére vonatkozóan nem tudott megegyezni, 
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c) a Délmagyarország szerkesztőségét hitelron-
tás miatt beperelte. Kéri a bizottság köz-
benjárását, hogy a sajtó csak jogos kritikát 
gyakoroljon, 

d) a múlt évi gázsi havonta 9,400 pengő volt, 
folyó évben 12.600 pengő. 

6.) Hajnal István javasolja, hogy a színigazgató 
Szabadkát kapja meg mellékállomásul. 

7.) Pálfy György tanácsnok előadja, hogy a műkedvelő 
társulatok sokszor kérik a színház átengedését. 

M Társulati névsor. 
H 1-6. Tudomásul véve. 

7. A kérelmeket terjesszék a színügyi bizottság elé. 

1798 . 

Tá 1941. szeptember 22. A színügyi bizottság javaslataira 
határozat 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 

Ta 1.) Engedélyt ad a város arra, hogy a színigazgató a 
szegedi szezont október 15-e helyett október 23-án 
kezdje Szegeden, a szolnoki vendégszereplés miatt. 

2.) Tudomásul veszi az új társulat névsorát, a szerződ-
tetésekhez utólagosan hozzájárul. 

3.) A sajtónál közbenjár Dr. Pálfy József, hogy csak 
jogos kritikát közöljenek. 

4.) A színház használatára a műkedvelő társulatok a 
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színügyi bizottságtól kérhetnek engedélyt. 

1799. 

Tá 1941. szeptember 22. Szeged Város Tanácsának levele.a 
VKM-hoz 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta A szegedi társulatoknak szükséges, hogy egyik 

nyári állomáshelyül Szabadkát jelöljék ki. 
Indok: - A színészek fizetése 30 %-os emelkedést mutat 

a múlt évihez. 
- Az előadásokhoz szükséges anyagok beszerzése 

és előállítása magas költségű. 
- A színigazgató évente csak 5.000 pengővel kap 

több szubvenciót. 
- Szabadka közel van, ezért a színigazgató min-

den nehézség nélkül,vállalhatja a vendégsze-
replést . 

1800 . 

Tá 1941. október 13. A VKM leirata Szeged város polgármes-
teréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta A nem kamarai tagságú karénekesek addig nem mű-

ködhetnek, ameddig az ideiglenes működési engedély nem 
érkezikkmeg. 
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1805 . 

Tá 1941. október 20. A városi színház használhatási enge-
délye 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta Szeged város Elsőfokú Közigazgatási Hatósága a 

180.000/1936. BM rendelet szerint Kardoss Géza színi-
gazgatónak a szegedi Városi Színházban tartandó nyil-
vános előadásokra a használhatási engedélyt megadja. 
(A feltételek 23 pontban.) 

1802 . 

Tá 1941. október 30. A színházi előadások műsorának bemu-
tatása 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 
Ta A polgármester határozatban értesíti Kardoss Gé-

za színigazgatót, hogy a jövőben a színházi műsort fél-
havonként előre állítsa össze és mutassa be (miután a 
főispán megállapította, hogy a színigazgató ezt a köte-
lességét nem teljesíti). 

1803 . 

Tá 1941. november 3. A VKM leirata Szeged város polgármes-
o orcnck 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. .sz. 
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Ta A VKM nem engedélyezi, hogy Kardoss Géza színigaz-
gató kerületébe Szabadka is beosztva legyen, mivel két 
olyan állomáshelye van, amely biztosítja a társulat fenn-
tartását. 

1804 . 

Tá 1941. november 10'. A színügyi bizottság ülésének jegyzö-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1937. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A színigazgató november 4-28. közötti műsor terveze-
te. (A színügyi bizottság régi jó operettek beikta-
tását kéri . ) 

2.) A színház látogatottsága gyenge. A színügyi bizott-
ság javaslata, hogy hívják fel a gyárak vezetőit, 
hogy a munkásoknak tegyék lehetővé a színházba já-
rást, és hívják fel a figyelmet a filléres helyárak 
mellett a munkás-előadásokra. 

3.) A színügyi bizottság sérelmezi, hogy a fővárosi szí-
nészek rendkívül magas fellépti díj ellenében haj-
landók csak vidéki színházakban játszani. A VKM-on 
keresztül a Színművészeti és Filmművészeti Kamará-
nak ezt szabályoznia kellene. 
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1805 . 

Tá 1941. november 22. A városi színház társulatának sze-
replése 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt.sz. 
Ta A városi színház november 24-én Alsóközponton 

előadást tart. 

1806. 

Tá 1941. november 22. Munkáselőadások színházi költségei 
Pr SzVPH ir. 2/1942. sz. 
Ta A színügyi bizottság felvetette, hogy a népműve-

lési bizottság bevonásával az ifjúsági- és katonaelőa-
dások mintájára filléres helyárakkal munkáselőadásokat 
rendeztessenek. 
10 előadásra összesen 6.000 pengő támogatás kellene. 
A számvevőség jelenti a polgármesternek (1942. február 
26.), hogy sem a törvényhatósági bizottság, sem a minisz-
terközi bizottság nem vette az 1942. évi költségvetésé-
be. 

1807 . 

Tá 1941 november 24. Színügyi bizottság javaslatára polgár-
mesteri határozat 

Pr SzVPH ir. 2/1941. lt. sz. 
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Ta Szeged város polgármestere felterjesztést küld a 
VKM-nak, hogy vizsgálja felül a Színművészeti és Film-
művészeti Kamarán keresztül a fővárosi színészek vidéki 
vendégszereplésének ügyét. Határozza meg, hogy milyen 
legmagasabb díj mellett léphetnek fel, így tegye lehe-
tővé a vidéki színházakban a vendégszereplést. 

1809 . 

Tá 1942. január 3. A színház műszaki személyzetének kérel-
me 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta A színház műszaki személyzete az 1941. november 

21-i kormányrendeletre hivatkozva 15 % béremelést kér. 
H A város úgy határoz, h o g y a szubvenció folyósítását meg-

fontolás tárgyává kell tenni, amennyiben az igazgató az 
alkalmazottak jogos igényét nem teljesíti (1942. febru-
ár 10. ) 

1 8 1 0 . 

Tá Budapest, 1942. január 12. Színházi segédszemélyzet mű-
ködési engedélye 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta 1942. szeptember 30-ig a VKM az alábbi segédsze-

mélyzetnek adott ideiglenes működési engedélyt a szege-
di színházban a Színművészeti Kamara meghallgatása után 
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Begyula Margit, Béres Ilona, Funk Erzsébet, Hedrich Ká-
roly, Keresztesi (Krsztovics) Sándor, Marosi (Murka) 
Károly, Mezei Miklós (Milossávjevits Milisa), Nagy Len-
ke, Papp Éva, Papp Erzsébet, Poór Jenő (Poszovác Vendel), 
Solti Eszter. 

1811 

Tá 1942. január 18. A polgármester levele a szegedi V. hon-
véd hadtestparancsnoksághoZ 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta A város köszönetet mond a hadtestparancsnokságnak, 

hogy engedélyezte Ráckevei Károly zenész törzsőrmester-
nek a színházi vezénylést. 

1812. 

Tá Budapest, 1 9 4 2 / február 5. 1941/42. színi évadra szóló 
színigazgatói engedélyek 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta A belügyminiszter a 27.700/1941. VKM rendeletre 

hivatkozva felhívja a törvényhatóság első tisztviselő-
jét, hogy a kiadott színigazgatói engedéllyel rendelke-
ző színtársulatok működését segítse elő, az engedéllyel 
nem rendelkező színtársulatoktól a helyhatósági engedélyt^ 
tagadja meg. 
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1813 . 

Tá 1942. február 13. Kardoss Géza színigazgató bejelentése 
Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Kardoss Géza bejelenti, hogy megszüntette a Dél-

magyarországgal szembeni sajtópert. 

1814 . 

Tá 1942. március 9. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Március havi műsortervezet: Boldoggá teszlek, IV. 
Henrik, Gyergyói bál, Feketeszárú cseresznye, Hit-
ler Jugend énekkar fellépése, Lázár Máriával egy 
bemutató előadás. Kiss Ferenc A cornevillei haran-
gokban lép fel. A nagyhéten prózai darab Bulla El-
mával, húsvét két ünnepén az Aranykalász című ope-
rett. 

2.) A színigazgató már a jövő szezonra szervezi a tár-
sulatot, a színház régi karmesterével tárgyalást 
folytat. 

A bizottság javasolja, hogy az Operaház igazgatójával 
beszéljék meg az Operaház vendégszereplését. Az elnök 
kérdést tesz az igazgatóhoz: igaz-e, hogy az operai 

H 1-2. Tudomásul véve. 
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előadásokhoz lehozott kórus tagjai zsidók voltak. 
A színigazgató kizártnak tartja. 

1815. 

Tá Budapest, 1942. március 12. Márkus László - az Operaház 
igazgatója - levele Kardoss Géza színigazgatóhoz 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Opera-előadásokat úgy vállal Szegeden az Operaház, 

ha az olyan időpontra esik, hogy a közreműködőknek úgy 
az előadás napján, mint az előadás körüli napokon semmi-
nemű színházi elfoglaltságuk nincs. 

1816. 

Tá 1942. március 26. A színház átengedése a Dugonics Társa-
ság részére 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta A Dugonics Társaság április 26-án a színházban 

Tömörkény-matinét rendez. 

1817 . 

Tá 1942. március 31. A színügyi bizottság ülésének jegyző-

könyve 
Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Napirenden: 
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Fricsay Ferenc karnagy ismerteti Szeged kulturális éle-
tére vonatkozó tervezetét, melynek értelmében minden ze-
nei esemény a színházban előre kidolgozott program sze-
rint történne meg. 
A tervezet: 

- A jelenlegi nívó emelése. 
- A nívóemeléssel járó kiadások ellenére racionális le-

gyen a vállalkozás; ehhez szükség van egy központi szer-
vezetre, mely az összes művészeti események felett ha-
talmat gyakorol; ez lenne a jelenleg működő színügyi 
bizottság, mely munkakörileg Szeged város művészeti bi-
zottságává alakulna át. 

- A művészeti bizottság referensei: kultűrtanácsnok, 
színigazgató, zenei referens. 

- A művészeti tanács feladata: a műsorpolitika irányát 
megadni. 

- A művészeti események (színházi előadás, zenekari hang-
verseny, szóló hangverseny) színhelye a szegedi Városi 
Színház. 

- A költségvetési részben foglalkozik a bevétellel, kia-
dásokkal . 

- Megvalósításra váró egyéb tervek ismertetése. 
H A bizottság a tervet értékesnek tartja, ezért úgy határoz, 

hogy a tervezetet sokszorosítva adják ki a bizottsági ta-
goknak . 
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1818. 

1942. április 15. Színészi szerződés felbontása 
SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 

Sándor Izabella színésznő az 1941/42. színi évad-
ra kötött szerződésének végleges felbontását kéri. 

1819. 

1942. április 15. Szeged kulturális életére vonatkozó 
tervezet 
SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 

Fricsay Ferenc karnagy Szeged kulturális életére 
vonatkozó tervezetének sokszorosított példányát megkül-
di a polgármesternek, a főispánnak és a színügyi bizott-
ság tagjainak. 

1820. 

1942. április 17. A színház átengedése 
SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 

A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület kéri, hogy 
az egyesület rendezésében a nemzetpolitikai szolgálat 
felkérésére a Horgosi Gyöngyösbokréta szerepelhessen 
május 10-én a színházban. 
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1821. 

1942. április 23. Marnitz Frigyes kéri a színház áten-
gedését 
SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 

A Budapesti Hangversenyrendező Vállalat június 
6-án tangóharmonika hangversenyt kíván rendezni a szín-
házban. 
Közreműködnek a legkiválóbb tangóharmonika művészek: 
Bobula Lajos, Sinkó János, Henny Gillian, Mladoniczky 
Edit, Tóth-Vásárhelyi József és a magyar színjátszás, a 
magyar előadóművészet legjelesebb képviselői: 
Dr. Hosszú Zoltán, a Nemzeti Színház tagja, Rácz Vali, 
Ania Suli, vagy Kelly Anna, Mindszenti István és a Pé-
csi Öregdiákok. 

Az engedélyt a város megadja (1942. május 2.). 

1822 . 

Budapest, 1942. május 5. A VKM kerettervezete tartalmaz-
za a színi kerületek 1942/43. évadra szóló beosztását 
SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 

A megalakítandó színi kerületeknek földrajzilag 
egységet kell képezni. Ez az utazási, szállítási nehéz-
ségek és az állami gazdálkodás szempontjából kívánatos. 
Szegedi kerület: Szeged, Hódmezővásárhely, Szolnok. 
A kerületekben működő színigazgatók állami támogatást 



kapnak, ha a társulat művészi teljesítménye és működése 
megfelelő. 

1823. 

Tá 1942. május 6. Szegedi művészeti hetek rendezése 
Pr Szeged város főispánjának ir. 429/1942. sz. 
Ta Mivel a szegedi ünnepi játékok a háborús események 

miatt megszűntek, az ismeretlen beadvány művészeti hetek 
rendezését javasolja. Kiemeli, hogy a már számos helyen 
megrendezett eseménysorozat Szegedre helyezése számos 
szempontból fontos lenne. 

1824 . 

Tá 1942. május 7. Telepatikus előadás a színházban 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Dániel Béla telepatikus illuzionista előadására 

május 16., 17., 18., 19., 20-ra a színházat átengedik. 

1 825. 

Tá 1942. május 11. Fricsay Ferenc a színház átengedését 
kéri 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta A Szegedi Filharmonikus Egyesület május 14-én 

ifjúsági matiné keretében Johann Strauss hangversenyt 
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rendez a színházban. 

1826. 

Tá 1942. május 13. Kardoss Géza színigazgató kérelme Sze-
ged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Kardoss Géza színigazgató kérelmére - hogy a vá-

ros tulajdonát képező díszletek, ruhák és bútorok kö-
zül a legszükségesebbeket nyári állomására elvihesse -
leltári átvétel mellett a tanács az engedélyt megadja. 

1827 . 

Tá 1942. május 13. A polgármester kérelme a Színművészeti 
és Filmművészeti Kamara miniszteri biztosához 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta A színi kerület beosztással kapcsolatosan a sze-

gedi színház Kispestet vagy Újpestet kéri nyári állomá-
sul, vagy Győrt, ahol már Szegednek volt nyári állomása 
(jól kifizetődőén). 
Szolnok és Hódmezővásárhely a nyári szezon rentábilitá-
sát nem tudja biztosítani. 
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1875 . 

Tá 1942. május 26. VKM leirata Szeged város polgármesteré-
nek 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta A Színművészeti és Filmművészeti Kamara nem tart-

ja célravezetőnek a fővárosi színészek vidéki fellépé-
sének rendeleti úton való szabályozását. 

1829 . 

Tá Budapest, 1942. május 31. Bánky Róbert levele Szeged 
város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Bánky Róbert köszönetet mond, hogy megkapta a 

színház vezetését. Örömnél vnllnljn a menbizatásnak 
n szegedi szabadtéri játékok vezetésére vonatkozó ré-
szét is. 

1830 . 

Tá 1942. június 6. A magyar artistacsoport képviselőjének 
kérelme a színház átengedésére 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Az artisták vendégszereplésére május 28.-június 

7. között a magyar sport- és artistabemutató céljából 
a színházat átengedik. 
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1875 . 

Tá 1942. július 23. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Dr. Tóth Béla polgármester üdvözli a megjelent Dr. 
Tukats Sándor főispánt, s msgköszöni a város ügyei 
iránt tanúsított érdeklődését. 

2.) Bánky Róbert színigazgató bemutatja a társulati 
névsort és műsortervet. 
Törzstársulati tagok száma 44, amelyhez 24 tagú kó-
rust alkalmaznak. 50 esti előadásra 32 szerződést 
kötöttek, élvonalbeli fővárosi művészekkel. 
40.000 pengő a költségkeret, amely emelkedni fog, 
miután néhány szerepkör betöltésre vár. 
Új bérleti rendszert dolgozott ki, különös tekin-
tettel a tisztviselők és munkásság részére. 
A bérletezés jól halad. 

3.) Tukats főispán előadja: a színpadszerkezet faoszlo-
pon nyugszik, szükséges, hogy foglalkozzon a város 
hatósága az átépítéssel. 

M Társulati névsor szerepkörök szerint műszaki személy-
zet feltüntetésével, műsorterv műfajonként. 

H A napirendi pontok tudomásul véve. 
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1875 . 

Tá 1942. július 29. A városi színház javítási munkálatai 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 163/1942. sz. 
Ta A közgyűlés a városi színház öltözőinek javítá-

sára 3.800 pengő póthitelt engedélyez az 1942. évi költ-
ségvetésben, mivel a javítások nagyobb károk bekövetke-
zése nélkül tovább nem halaszthatók. 

1833 . 

Tá Budapest, 1942. szeptember 2. Dr. Staud Géza - (állami 
gimnáziumi tanár) a Madách Színház dramaturgja - levele 
Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt . sz. 
Ta Staud Géza kéri annak a polgármesteri határozat-

nak vagy átiratnak a számát, amely a cseretársulati 
rendszer megszüntetésére és az állandó színtársulat 
visszaállítására vonatkozott. Kérdezi azt is, hogy mi-
ért nem vált be a cseretársulati rendszer. 

1834 . 

Tá 1942. szeptember 4. A szegedi Városi Színház bérleti 
felhívása 

Pr SzVPH ir. 15050/1942. lt. sz . 
Ta A szegedi Városi Színház bérleti felhívása a 
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tanács tisztvi seiőkarához a kedvezményes bérletváltás-
hoz (40 %-os kedvezmény). 

1835. 

Tá 1942. szeptember 21. Színházi előadások kezdési időpont-

ja 
Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta A tanács a légvédelmi készültségre tekintettel 

szeptember 30-tól, az évad kezdetétől, az előadások kez-
dési időpontját 1/2 7 órában, a befejezést 21 órában 
állapítja meg. 

1836 . 

Tá 1942. szeptember 25. Szeged város polgármesterének le-
vele Dr. Staud Gézához 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 

Ta Staud Géza érdeklődő levelére a válasz: 
A cseretársulati rendszer megszüntetését a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterrel folytatott tárgyalás során 
kérte a város, és a miniszter engedélyezte a következő 
évre az állandó színtársulat visszaállítását. A csere-
társulati rendszer azért nem vált be, mert a körzetbe 
beosztott színházak színpadai kisebbek, nem olyan a 
felszerelésük, hogy a szegedi színpadot betölthették 
volna, s mire egy társulatot megismert és megszeretett 
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a közönség, már egy új társulat jött helyébe. 

1837. 

Tá 1942. szeptember 29. Szeged város színházi használha-
tósági engedélye 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Az 1932. évi X. tc. és a 180.000/1936. BM rende-

let szerint a szegedi Városi Színházban rendezendő nyil-
vános előadásokra, az I. fokú közigazgatási hatóság az 
engedélyt megadja Bánky Róbert színigazgatónak. (A szín-
ház befogadó képessége 1314 személy, nézőtéri megbon-
tásban közli a férőhelyek számát.) 

1838 . 

Tá 1942. október 28. A városi színház vigalmi adója 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 229/1942. sz. 
Ta A közgyűlés a városi színház vigalmi adóját az 

1942/43. színi évadtól kezdve további intézkedésig 
16.000 pengő átalányösszegben állapítja meg, melyet 
a mindenkori színigazgatónak segély címén megtérít, s 
ennek biztosításáról költségvetésileg gondoskodik. 
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1875 . 

Tá 1942. november 20. Bánky Róbert színigazgató kérése 
a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta A színházigazgató a szegedi kereskedők, tisztvi-

selők, egyetemi ifjúság igénye alapján kéri a rendsze-
res színházba járás elősegítésére este 1/2 7 óra he-
lyett a 7 vagy 1/2 8 órai kezdést. 

H Az érvényben lévő miniszteri rendelet szerint a megvál-
toztatás nem lehetséges. 

1840 . 

Tá 1942. november 27. Újvidék város megkeresése 
SzVPH ir. 17641/1942. lt. sz. 

Ta Újvidék megkeresésére közli Szeged város, hogy 
színházpártoló egyesület nem működik. 

1841. 

Tá 1942. december 6. Bánky Róbert színigazgató jelentése 
az 1942/43-as színi évadról Pálfy György kultúrtanács-
nokhoz 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta 1.) Szeptember 30-án Herczeg Ferenc Bizánc című művé-

vel, Tőkés Anna fellépésével kezdődött az évad. 
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2.) Szeptember 30.-november 30. között 88 előadás volt. 
5 klasszikus próza, 17 próza, 2 opera, 13 klasszi-
kus operett, 9 zenés vígjáték, 40 operett, 2 gye-
rekelőadás. (Az előadásra került darab felsorolva.) 

3.) A munkáselőadások szervezése jól haladt. 
4.) A fellépett vendégművészek nevét is közli a jelen-

tés. 
5.) A bérletezés rekorderedménnyel fejeződött be. 

1842. 

Tá 1942. december 11. A színügyi bizottság ülésének jegy-
zőkönyve 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) Pálfy György tanácsnok ismerteti saját jelentését 
a színház súlyos anyagi helyzetéről, valamint Bán-
ky Róbert színigazgató 1942/43-as színi évadról 
szóló jelentését. 

2.) A bizottság javasolja, hogy az 1943. évi szubven-
ció terhére 5.000 pengőt azonnal utaljon ki a város. 

3.) A VKM-tól kérjenek 25.000 pengő évi államsegélyt 
a színház támogatására. 

4.) Pálfy György tanácsnok előadja, hogy Debrecen ki-
eszközölte a színigazgató részére a moziengedélyt, 
s a szegedi színigazgató is támogatásképpen kapja 
meg. 
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5.) Az opera-előadások bevételei nem fedezték a napi 
kiadásokat. 

1843. 

Tá 1942. december 16. A polgármester felirata a VKM-hoz 
Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta A háborús viszonyok és a színházi előadások kezdő 

időpontjának az elsötétítés miatt történt korábbi idő-
re tétele következtében a színház anyagi nehézségekkel 
küzd. 
A színügyi bizottság december 11-i ülésén megállapítot-
ta, hogy amíg a kolozsvári színház 750.000 pengő állami 
támogatásban részesül, addig Szeged városa a színház 
fennállása óta nélkülözi az állami támogatást. A színü-
gyi bizottság javaslata alapján kéri a város, hogy 1943. 
évtől kezdődően 25.000 pengő állandó államsegélyt kapjon 
a szegedi színház. (A város évi 25.000 pengő készpénz se-
gélyt, 25.000 pengő értékben fűtést és világítást, 16.000 
pengő vigalmi adó segélyt és különféle támogatást bizto-
sít.) 

1844. 

Tá 1943. januar 23. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 17658/1942. lt. sz. 
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Ta Tukats Sándor főispán előadja, hogy a Faust című 
opera előadásakor Lendvay szerepeltetése a zsidóságnak 
tüntetésre adott alkalmat. 
A főtitkár előadja, hogy Losonczy az előadást lemondta, 
a jegyek el voltak adva, ezért kérték fel Lendvayt. 
A bizottság felhívja a színház igazgatóságát, hogy ha-
sonló eset ne forduljon elő. 

1845. 

Tá 1943. január 30. A Dugonics Gimnázium kérelmének tárgya-
lása 

Pr SzVPH ir. 14575/1942. lt. sz. 
Ta A Dugonics Gimnázium kérelmére a magyar piaristák 

300 éves ünnepségének megtartására a tanács a színházat 
átengedi 1943. március 25-re. 

1846 . 

Tá 1943. február 12. A VKM leirata Szeged város polgármes-
teréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1942. lt. sz. 
Ta Az 1943. költségvetési évben a városi színház tá-

mogatására kért magasabb államsegélyt nem áll módjában 
biztosítani. 
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1875 . 

Tá 1943. február 13. A hadikórház parancsnokság kérelme a 
/ színház átengedésére 

Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
Ta 1943. február 27-én a XIV. honvéd parancsnokság 

kérésére kívánsághangverseny céljaira a színházat át-
engedik . 
Az elmaradó színházi előadás kárpótlására a Rádió és 
a színház igazgatósága között megállapodás jön létre. 

1848 . 

Tá 1943. február-augusztus. A szegedi Városi Színház jegy-
elszámolása 

Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
Ta Jegybevétel: 

január havi: bérleti jegyekből 8 634 P 12 fi 
napi jegyekből 34 718 P 46 fi 

február ha vi : bérleti jegyekből 6 363 P 47 fi 
napi jegyekből 28 426 P 10 fi 

március havi : bérleti jegyekből 6 082 P 37 fi 
napi jegyekből 27 909 P 31 fi 

április havi : bérleti jegyekből 3 996 P 50 fi 
napi jegyekből 33 129 P 88 fi 

május 1 
június 14.1 bérleti jegyekből 8 .233 P - fi 

napi jegyekből 36 753 P 55 fi 

324 



1875 . 

Tá 1943. február 15. A városi színház részére moziengedély 
Pr SzVPH ir. 17658/1942. lt. sz. 
Ta Szeged város moziengeaelyét a színház bérleti szer-

ződésének keretén belül a mindenkori színházbérlőnek 
engedné át a nyújtott szubvención felüli támogatásként, 
de a VKM nem engedélyezi. 

M Jelentés a városi színház működéséről (1942. december 
1.-1943. január 31.). 

1850. 

Tá 1943. február 23. A főispán kérelme a VKM-hoz és a BM-
hoz 

Pr Szeged város főispánjának ir. 215/1943. sz. 
Ta A főispán a szegedi színházigazgató kérelmét tol-

mácsoló polgármester kérésére engedélyt kér, hogy a szín-
házban mozielőadást tarthassanak. Ez hozzájárulna a 
színházi költségvetés javításához. 

M 1. A Szegedi Rendőrkapitányság levele. 
2. A polgármester levele. 

1851. 

Tá 
Pr 

1943. március 5. Operaanyagok elhelyezése 
SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
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Ta A tiszti ügyész kéri a polgármestertől, hogy a hi-
vatalában elhelyezett operaanyagok ügyét véglegesen ren-
dezzék. (1938-ban és 1939-ben is javasolta.) 

H A polgármester nem intézkedik, mivel alkalmasabb helyet 
nem talál a zeneművek őrzésére. 

1852. 

Tá Sopron, 1943. március 19. Sopron város polgármesterének 
levele Szeged város polgármesteréhez. 

Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
Ta Indítvány: 

Létesítsenek a színházi városok közös alapot. Az alap 
évente 5-6, egyenként 10.000 pengős pályázatot írjon ki 
olyan prózai és zenei darabokra, melyek irodalmi, vagy 
zenei értékkel bírnak, s nemzeti szempontból megfelelő-
ek, alkalmasak a vidéki színi kultúra emelésére. A díj-
nyertes darabot az ország összes színházai egyszerre és 
egyidőben játszanák. 
A szegedi polgármester válasza, hogy a színházzal kapcso-
latos újabb tehervállalásra nem tehet előterjesztést a 
törvényhatósági bizottságnak. A nagy horderejű kérdést 
alaposan kellene tárgyalni . 
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1875 . 

Tá 1943. március 31. A városi színház készpénz szubvenció-
jának felemelése 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 81/1943. sz. 
SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 

Ta Kimondja a közgyűlés, hogy a szegedi Városi Szín-
ház évi készpénzsegélyét 1943/1944. évre évi 5.000 pen-
gővel felemeli . 

Otasítja a közgyűlés a számvevőséget, hogy 1943. évtől 
kezdve a színház évi készpénz-segélyére a további in-
tézkedésig 25.000 pengő helyett 30.000 pengő készpénz-
szubvenciót irányozzon elő. 
A közgyűlés figyelembe vette a színigazgató nehéz hely-
zetét, amit a színház művészi színvonalának megteremté-
séért tett, ezért kiérdemelte a fokozottabb támogatást. 

1854. 

Tá 1943. április 3. A színház átengedése előadás céljára 
Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
Ta A DMKSZ Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Alosztá-

lya Szegedi Kirendeltsége május 9-én a színházban 
"Délvidéki napot" rendez. Fellépnek: a délvidéki írók, 
a Horgosi Gyöngyösbokréta, a Szegeden tanuló magyar 
délvidéki egyetemi és főiskolai hallgatók. 
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A színházat átengedi a tanács 

1855. 

Tá 1943. április 22. A városi színház villamosberendezésé-
nek tűzbiztonsági felülvizsgálata 

Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
Ta A biztosító társaság 1936-ban kijelentette, hogy 

évenkénti felülvizsgálat szükséges. 1937 óta ez nem tör-
tént meg. 
1943-ban Pongrácz Albert gépészmérnököt bízzák meg a 
villamosberendezés felülvizsgálatával. 

1856. 

Tá 1943. május 1. Bánky Róbert színigazgató kérelme Szeged 
város polgármesteréhez 

Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
Ta A szegedi színtársulat május 23-án kettéválik. 

Az operettgárda 23-tól Szolnokon játszik. A műsoron lé-
vő darabokhoz a városi díszletek és ruhák szükségesek, 
ezért a nyári állomáshelyre a szállítást engedélyezi 
a városi tanács. 
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1875 . 

Tá 1943. május 13. A számvevőség jelentése a polgármester-
hez a színházi vigalmi adóátalány tárgyában 

Pr SzVPH ir. 2/1944. lt. sz. 
Ta Az átalányt 16.000 pengőben állapították meg, mert 

az előző színi évadnak a vigalmi adó alapjául szolgáló 
bevétele 157.524 pengő 13 fillér, amelynek 10 %-a kike-
rekítve 16.000 pengő. 
Az átalányozott összeget a város a színigazgatónak meg-
téríti, de a város költségvetéséből sem a bevételt, sem 
a kiadást kihagyni nem lehet. 

1858 . 

Tá 1943. május 25. A Színházi Újság megjelentetésében vál-
tozás 

Pr SzVPH ir. 15223/1942. lt. sz. 
Ta Az 1938. évi 4 9 5 0 M . E . sz. rendelet szerint enge-

délyezik, hogy a Szegeden megjelenő Színházi Újság cí-
mű időszaki lap., mely június l-jétől szeptember 30-ig 
hetenként jelent meg, most kivételesen havonta minden 
hónap 15-én jelenjen meg. (Cserzy Béla a kiadó.) 
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1875 . 

Tá 1943. július 14. Bánky Róbert színigazgató szerződésé-
nek meghosszabbítása 

Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
SzV Th B kgy. jkv. 179/1943. sz. 

Ta A kisgyűlés előterjesztésére a közgyűlés határoza-
tot hoz arra, hogy Bánky Róbert színigazgatóval az 1942/ 
43. színi évad befejezésétől kezdődően további 3 évre 
megállapodást kössenek. 
- A készpénz-segély évi 1G0.000 pengő. 

A készpénz-szubvenció az 1943/44-es színi évadtól 
kezdődően 30.000 pengő. 

- A színházi ruhatár és büfé bérletéért a Virágh test-
vérek által fizetett évi 15.000 pengőt a színigazga-
tó részére segély címén kiutalják. 

- A közgyűlés a városi színház vigalmi adója terhére 
az 1943/44. színi évadtól kezdődően színi évadonként 
34.000 pengő segélyt engedélyez. 

- A közgyűlés a fűtést és világítást természetben szol-
gáltatja . 
A közgyűlés a határozat "megokolás" részében közli, 
hogy azért történt így a döntés, mert a színház elő-
adásai az 1942/43. színi évadban olyan nívón állottak, 
amely a legnagyobb igényeket is kielégítette, de ez a 
városi színház vezetőségének súlyos anyagi áldozatot 
jelentett. (Sok neves fővárosi művész lehozatala, a 
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díszletek és ruhák terén kifejtett erőfeszítés.) 
A_jnűsor összeállításánál elsőrendű szempont volt a ma-
gasabb irodalmi és színpadi kultúra előnyben részesí-
tése . 

1860. 

Tá 1943. július 23. A városi színház műszaki felülvizs-
gálata 

Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
Ta A színház fokozatos modernizálására megállapí-

tott program szerint 1941-ben a nézőtéri, 1942-ben a 
színházi személyzet által használt helyiségeket hozták 
rendbe. 1943-ra a műszaki berendezés és felszerelés 
korszerűsítése maradt. 
Tolnay Pál gépészmérnök az Operaház és az állami szín-
házak műszaki felügyelője, a kultuszkormányzat utasí-
tására felülvizsgálatot tart. Terveket és költségve-
tést készít, s szaktanácsot ad a korszerűsítésre. 
(A korszerűsítéssel kapcsolatos előterjesztések, és 
azok összegszerű előirányzatai 1942/1943. évekre vo-
natkozóan is itt találhatók.) 

1861. 

Tá 
Pr 

1943. augusztus 15. A főispán levele a BM-hoz 

Szeged város főispánjának ir. 789/1943. sz. 
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A főispán pártolőlag felterjeszti a belügyminisz-
terhez Bánky Róbert színigazgató szerződésének meghosz-
szabbítását, elfogadásra. 
1. A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvi kivonata 
2. A polgármester felterjesztése. 

1862 . 

1943. augusztus 28. A városi színház színpadának korsze 
rűsí tése 
SzV Th B kgy. jkv. 221/1943. sz. 

A közgyűlés a városi színház színpadának korszerű-
sítésével kapcsolatban a halasztást nem tűrő munkák el-
végzését 34.000 pengő összegben elrendeli. 
Ugyanis a több mint 60 éve fennálló városi színház szín 
pada ez ideig semmiféle felújításban nem részesült. 
A színpad berendezése majdnem teljesen hasznavehetetlen 
né vált a természetes elhasználódás folytán. 
Tolnay Pál mérnök, az állami színház műszaki főfelügye-
lője készítette el a korszerűsítési javaslatot. 
A polgármester felirati kérelemmel fordul a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez, hogy 34.000 pengőt államse 
gélyként engedélyezzen. 



1875 . 

Tá 1943. szeptember 20. A városi színház megnyitásának en-
gedélye 

Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
Ta Az 1943/1944. évi színi szezon szeptember 29-én 

történő nyitására a polgármester az engedélyt megadja. 

1864. 

Tá 1943. szeptember 23. A városi színház használhatási en-
gedélye 

Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
Ta Szeged város Belterületi Elsőfokú Közigazgatási 

Hatósága a szegedi Városi Színházban rendezendő nyilvá-
nos előadásokra Bánky Róbert színigazgatónak az engedélyt 
megadja. 
(52 pontban a feltételek.) 
A színház befogadóképessége: 1314 személy. 

1865. 

Tá 1941. szeptember 27. A színházi díszletraktár és festő-
műhely bérlete 

Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
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Ta A Széchenyi tér 4. sz. alatt a törvényszéki épület 
pincehelyiségeit a tanács további 5 évre bérbe vette 
díszletraktár és festőműhely céljaira. 
(1931-től 1943-ig a bérlettel kapcsolatos iratok itt ta-
lálhatók . ) 

1866 . 

Tá 1943. szeptember 29. Játszási engedély megadása a szege-
di Városi Színház számára 

Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
Ta A város elsőfokú közigazgatási hatósága engedélye 

alapján a Rendőrség Szegedi Kapitánysága a városi szín-
ház számára a játszási engedélyt megadja. 
(A feltételek 31 pontban.) 

1867 . 

Tá 1943. október 5. Színházi ingóságok selejtezése 
Pr SzVPH ir. 2/1943. lt. sz. 
Ta 7 tételben sorolják fel az elavult kiselejtezett 

színházi ingóságokat. 

1 8 6 8 . 

Tá 
Pr 
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1943. október 20. Kérelem a színház átadására 
SzVPH ir. 14085/1943. lt. sz. 



V 

Ta A Szegedre tervezett országos tornaverseny és dísz-
torna bemutató megtartására a Szegedi Torna Egyesület 
kéri a színház átadását. 

1869. 

Tá 1943. október 29. A színház átadása emlékünnepségre 
Pr SzVPH ir. 3367/1944. lt. sz. 
Ta A belvárosi plébánia hivatal Dr. Glattfelder Gyula 

emlékére ünnepélyt rendez, amelyre a színház átengedését 
kéri . 

H Az üzemköltségek térítése mellett a színházat átadják. 

1870. 

Tá 1943. október 30. Sopron város körirata a magyar színé-
szek támogatása ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 238/1943. sz. 
Ta A közgyűlés Sopron város köriratát magáévá teszi, 

és feliratot intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez a vidéki magyar színészet támogatása érdekében. Kéri, 
hogy az Operaház és a Nemzeti Színház művészeit szerződé-
sileg kötelezzék bizonyos számú vidéki előadáson való 
fellépésre, így a színházigazgató mentesülne a nagy kia-
dást jelentő tiszteletdíjak kifizetésétől. 
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1875 . 

Tá 1943. október 30. A vigalmi adóról szóló szabályrendelet 
módosítása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 288/1943. sz . 
Ta Szeged város háztartási szükségleteinek - elsősor-

ban szegényügyi és egészségügyi kiadásainak részbeni fe-
dezése céljából - vigalmi adót szed. 
- Állandó jellegű színházaknál a belépőjegy árának 5 h-a 
- Kabaré, varieté, orfeum, artista, cirkusz előadásoknál 

a belépőjegy árának 15 %-a. 
- Hangversenyen a belépődíjnak 10 %-a. 

1872 . 

Tá 1943. október 30. A Szabadtéri Játékok Rendezési Alap 
1942. évi számadásának felülvizsgálata 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 314/1943. sz. 
Ta A számvevőség a Szabadtéri Játékok Alapítvány 

1942. évi zárszámadását megvizsgálta, és számszerűleg 
helyesnek találta. A közgyűlés a felmentvényt a szoká-
sos óvás fenntartásával megadta. 

1873 . 

Tá 1943. november 15. A főispán levele a belügyminiszterhez 
Pr Szeged varos főispánjának ir. 1095/1943. sz. 
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A főispán azért folyamodik, hogy a színigazgató mű-
ködését további 3 évre meghosszabbítsák. Kéri azt, hogy a 
város nagyobb összeggel támogathassa a színházat, mert kü 
lönben nem lehetséges a folyamatos működése. 

1874. 

1943. november 19. A színügyi bizottság ülésének jegyzö-
könyve 
SzVPH ír. 15203/1943. lt. sz. 

Napirenden: 
1.) A színház eddigi működésének ismertetése és a novem-

ber-december havi műsor értékelése. Török Emil helyet 
tes igazgatónak elismerésüket fejezik ki a színházi 
előadások nívójának emelésével kapcsolatban. 

2.) 8.000 P szubvenció kiutalása. 
3.) A színpad korszerűsítése. 
4.) A január-februári műsor bemutatása. 
5.) Színházpolitikai nyilatkozatot csak a polgármester és 

a színigazgató tehet. 
6.) A bevétel növelése érdekében szombaton és vasárnap 

könnyű műfajhoz tartozó darabokat játszanak. 
1. Tudomásul. 2. Javasolva. 3. Elfogadva. 4. Tudomásul. 
5. Engedélyezve. 
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1875 . 

Tá 1943. december 14. A színház villanyáram kontingensének 
ügye 

Pr SzVPH ir. 16693/1943 . lt. sz. 
Ta A színház villanyáram fogyasztását igen alacsony 

mennyiségben szabályozták. Az igazgató kéri a kontingens 
emelését. 

M 1. Az idény előtt a színházat rendkívüli előadásra igény-
bevevők névsora. 

1876 . 

Tá 1943. december 15. A polgármester felirata a VKM-hoz az 
operatársulat alakulásával kapcsolatban 

Pr SzVPH ir. 2/1944. lt. sz. 

Ta A szegedi Városi Színház 1943/44-es színi évadban 
meghirdetett programját eddig művészi eredménnyel való-
sította meg . 
Az ország harmadik önálló operatársulata a legnagyobb 
közönség- és sajtósiker mellett mutatta be a Bohémélet 
és Tosca operákat. 

Az operatársulatnak szerződése van budapesti vendégsze-
replésre is. 
A polgármester 20.000 pengő (kilátásba helyezett) operai 
szubvenció kiutalását kéri. 
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1875 . 

Tá 1944. január 25. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 1341/1944. lt . sz. 
Ta Napirenden: 

1.) A következő két havi műsor ismertetése. 
2.) Javaslat népszínművek előadására. 
3.) A színház jövő évi szervezése. 
4.) A Színművészeti Kamara által tiltott darabok előa-

dására javaslat. 
H 1-2. Elfogadva. 3. Bánky Róberttel tárgyalások. 4. A bi-

zottság javasolja ilyen darabok előadását. 

1878 . 

Tá 1944. február 19. A városi színháznál tartott vizsgálat 
Pr SzVPH ir. 2736/1944. lt. sz. 
Ta A színház gazdálkodásának ellenőrzése a könyvelés 

alapján. Az adatokból részletes tájékoztató olvasható a 
színház anyagi helyzetére vonatkozóan. 

1879. 

Tá 1944. március 12. A városi színház vigalmi adója 
Pr SzVPH ir. 2/1944. lt. sz. 
Ta A városi színház által 1943-1944. színi idényben 
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rendezett előadások után a színház megnyitásától kezdve 
1944. január 7-ig a bevételek után a vigalmi adó 10.082 
pengő 69 fillér. 

1880 . 

Tá 1944. március 28. "Légó" ügyeleti rádió beszerzése 
Pr SzVPH ir. 4547/1944. lt. sz . 
Ta A HM rendelet értelmében a színházgondnok egy 

Telefunken rádiókészüléket vásárolt. 

1881. 

Tá 1944. április 12. A színházi szubvenció kiutalása 
Pr SzVPH ir. 4751/1944. lt. sz. 
Ta Török Emil helyettes színigazgató a színház kataszt-

rofális anyagi helyzetére hivatkozva a szubvenció egy ré-
szének kiutalását kéri. 

H A szubvenció felének kiutalását engedélyezik. 

1882 . 

Tá 1944. április 15. A színigazgató szubvenciójának helyes-
bítése 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 2/1944. lt. sz. 
Ta A közgyűlés helyesbíti a színházi szubvenció meg-

állapítására hozott 179/1943. számú közgyűlési határozatot: 
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- 100.000 pengő a készpénz hozzájárulás. A hiányzó 
21.000 pengőt az 1944. évi költségvetés terhére en-
gedélyezi . 

- A fűtési költségeket 22.700 pengő, a világítási költ-
ségeket 22.400 pengő keretében vállalja a törvényha-
tósági bizottság, mivel az egységárak időközben két-
szeresére emelkedtek. 

1883. 

Tá 1944. április 18. A jegyszedőnők fizetése 
Pr SzVPH ir. 5212/1944. lt. sz. 
Ta A nagyváradi polgármester kérésére a szegedi pol-

gármester tájékoztatást ad a színházi jegyszedőnők fi-
zetéséről, amely előadásonként és személyenként egy 
pengő . 

1884. 

Tá 1944. április 28. A színügyi bizottság ülésének jegyző-
könyve 

Pr SzVPH ir. 2/1944. lt. sz. 
Ta Napirenden: 

1.) T. Török Emil helyettes igazgató bejelenti, hogy a 
szezont június 18-án kívánják befejezni. 

2.) Megyesi Pál operaénekes szerződésének azonnali fel-
bontását kérte, mivel a Kolozsvári Nemzeti Színház-
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hoz szerződik. 
3.) A színház üzletmenete annyira rossz, hogy a május 

1-jei gázsi fizetéseket a színház nem tudja kifizet-
ni. így a felemelt szubvenció különbözetének május 
l-jén való kifizetését kéri a színház. 

4.) Kogutovitz Károly bizottsági tag javasolta, hogy a 
város felirati kérelemmel forduljon 2 \ ' K M - h n 7 ( h n n v 

a rendkívüli viszonyokra való tekintettel az öt leg-
nagyobb vidéki város (Kassa, Miskolc, Debrecen, Pécs, 
Szeged) a törvényhatóságok által a színház részére 
biztosított készpénz összegnek legalább kétszeresét 
kapja támogatásképpen. 

5.) A színügyi bizottság a társulat tagjainak elismeré-
sét fejezte ki, hogy a társulat tagjai a nehézségek 
átérzésével türelmesen várnak gázsijuk kifizetésére. 

1885 . 

Tá 1944. május 22. A színügyi bizottság 1944. április 28-i 
ülésének javaslataira polgármesteri határozat 

Pr SzVPH ir. 2/1944. lt. sz. 
Ta Tudomásul veszi a színi szezon befejezésének idő-

pontját: 1944. június 18. 

Megyesi Pál operaénekes szerződésének felbontásához 
hozzájárul. 
A május havi szubvenció május 1-jei kifizetését enge-
délyez i . 
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A VKM most foglalkozik a színház készpénz támogatásá-
val. Újabb felirat nem kell. 
A város elismerését fejezi ki a társulatnak, hogy tü-
relemmel vár gázsijára. 

1886. 

Tá 1944. június 19. A polgármester jelentése Magyari Kos-
sá Aladár főispánhoz az operatársulat támogatásával 
kapcsolatban 

Pr SzVPH ir. 2/1944. lt. sz. 
Ta 1943. december 15-én a polgármester a VKM-tól 

20.000 pengő operai szubvenciót kért, de csak ígére-
tet kapott a minisztérium művészeti osztályától. 
Március 19. óta a színigazgatónak a szezon végéig az 
általános színházi dekonjuktura miatt 114.000 pengő 
ráfizetése van. 
Jövőre csak úgy tartható fenn az operatársulat, ha leg-
alább 60.000 pengő államsegélyt kap a színház. 

1887 . 

Tá 1944. június. Színházi Újság kiadása 
Pr SzVPH ir. 10279/1944. lt. sz. 
Ta Dr. Cserzy Béla, a Színházi Újság felelős kiadó-

ja kérelmezi, hogy júniustól szeptemberig a Színházi 
Újság havonta egyszer jelenhessen meg. 
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M 1. A minisztériumi leirat. 
H A miniszteri engedély közbejöttével engedélyezve. 

1088 . 

Tá 1944. július 6. A főispán levele Dr. Antal István közok-
tatásügyi miniszteri teendők ellátásával megbízott igaz-
ságügymini szterhez 

Pr Szeged város főispánjának ir. 952/1944. sz. 
Ta Szeged város vezet ősége a múlt évben megszervezte 

nz ország harmadik operatársulatát. Nagy sikert aratott 
Szegeden, a fővárosban, s Pécsett. 

180 9 . 

Tá 1944. július 10. A színházgondnok kérelme a polgármester-
hez 

Pr SzVPH ir. 14124/1944. lt. sz. 
Ta Az óvóhely megerősítésére a színházgondnok 20 db 

dorongfát kér. 
H Kiadását engedélyezik az anyagtelepről. 

1890 . 

Tá 1944. július 18., augusztus 22. A német parancsnnkság 
1(3vele n polgármesterhez 

Pr 5zVPH ir. 13174/1944. lt. sz. 
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Ta A német parancsnokság egy estére a színház átadá-
sát kéri előadás céljára. 

H Az engedélyt megadják. Az üzemelési költséget ki kell 
fizetni. 

1891. 

Tá 1944. július 26. A vigalmi adó szabályrendeletének módo-
sítása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 215/1944. sz. 
Ta A vigalmi adó szabályrendeletet (288/1943. sz. köz-

gyűlési határozat alapján) a Belügyminisztérium felülvizs^ 
gálta és jóváhagyta. 

1892 . 

Tá 1944. július 26. A városi színház részére 20.000 pengő 
rendkívüli segély megállapítása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 216/1944. sz. 
Ta A közgyűlés az 1943/44. színi szezonban a rendkívü-

li viszonyok következtében előállott 114.000 pengős defi-
cit részbeni csökkentésére a város pénzügyi helyzetének 
szem előtt tartásával 20.000 pengő rendkívüli segélyt en-
gedélyez . 
(Az 1944. március 19-i események következtében a színház 
látogatottsága minimumra csökkent, s a deficit ezáltal 
állt elő.) 
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1982 . 

Tá 1944. augusztus 31. A szegedi Városi Színház részére 
20.000 pengő segély megállapítása 

Pr SzVPH ir. 2/1944. lt. sz. 
Ta A Belügyminisztérium Szeged város közgyűlése 216/ 

1944. számú határozatát - melyben a szegedi Városi Szín-
ház az 1944. évi pótköltségvetés terhére 20.000 pengő 
rendkívüli segélyt állapít meg - vagyonielügyeleti szem-
pontból jóváhagyta. 

1894. 

Tá Budapest, 1944. szeptember 6. A VKM levele a főispánhoz 
Pr Szeged város főispánjának ir. 952/1944. sz. 
Ta A minisztérium a kért 20 ezer P támogatás kifize-

tését engedélyezte, sőt újabb 5 ezer P-t adott a kispes-
ti bombázások okozta kár miatt. A 60 ezer P segélyt azon-
ban nem tudja lehetővé tenni. 

1895 . 

Tá 1944. október 12. Bozsó István színházgondnok jelentése 
'Pr SzVPH ir. 17785/1944. lt. sz. 
Ta A színházgondnok beszámol a belövések okozta ká-

rokról és a legsürgősebb intézkedésekről. A víztartályo-
kat ért találatok következtében az épületet elöntötte 
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a víz. A főbejárat is megrongálódott. 

1896 . 

Tá 1944. október 20. A színház javítási munkálatai 
Pr SzVPH ir. 17631/1944. lt . sz. 
Ta A színházgondnok - a harcok következtében okozott 

károk kijavítására - 5 segédmunkás felvételét kéri napi 
10 pengős bérrel egy hónapra. A kupola javítását pedig 
később bádogosokra kéli bízni. 

H Engedélyezve. 

1897 . 

Tá 1944. november 1. A polgármester felhívása 
Pr SzVPH ir. 17991/1944. lt. sz. 
Ta A polgármester a színház és a mozik műsorának elő-

zetes bejelentését rendeli el. 
M A mozik műsoráról szóló jelentések. 

1898 . 

Tá 1944. november 10. Bárányi János színigazgató kérelme 
a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 18770/1944. lt. sz. 
Ta A színigazgató kéri, hogy a Kaposvárról visszaszö-

kött öt katonazenészt, akik a színházi szimfonikus zene-
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kar tagjai, engedjék szabadon a Csillag Börtönből, és 
adjanak igazolványt nekik a szovjet parancsnokságon. 
A szovjet parancsnokság az ügyben nem illetékes. 

1899. 

Tá 1944. november 30. Bozsó István színházgondnok jelentése 
a polgármesterhez 

Pr SzVPH ir. 19812/1944. lt. sz. 
Ta A színházgondnok jelenti, hogy Bánky Róbert volt 

színigazgató vásárhelyi szereplésével kapcsolatosa^ nagy-
értékű színházi díszlet, kellék és bútor van Hódmezővá-
sárhelyen, amely nincs biztonságban. Kéri, hogy a felso-
rolt tárgyakat visszaszállíthassa Szegedre. A költségek 
450.- P-t tennének ki. 

H A visszahozatalt engedélyezik. 

1900 . 

Tá 1944. december 9. A mérnöki hivatal jelentése a polgár-
mesterhez 

Pr SzVPH ir. 20092/1944. lt. sz. 
Ta A színház tetőzetét több lövés érte, és emiatt be-

ázási veszély van, amely óriási károkat okozhat. 7.000 
pengőre lenne szükség a javításokra. 

H A polgármester a 7.000 P-t a javításra engedélyezi. 
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1901 . 

Tá 1944. december 22. A tűzoltó főparancsnok jelentése a 
polgármesternek 

Pr SzVPH ir. 20574/1944. lt. sz. 
Ta A tűzoltó főparancsnok jelenti, hogy a színház é-

pületébe két család beköltözött és ott lakik, továbbá az 
előadások után az épületben nem áramta1 anítanak. Emiatt 
jelentős a tűzveszély, a tűzoltóság pedig megfelelő ol-
tóeszközökke1 nem rendelkezik. Nem lehet azt sem megaka-
dályozni, hogy a szovjet katonaság ne dohányozzék az e-
lőadások alatt. A tűzoltó főparancsnok a helyzet megoldá-
sát kéri . 

I 902 . 

Tá 1944. december 22. A színigazgató jelentése a polgármes-
ternek 

Pr SzVPH ir. 20519/1944. lt. sz. 
Ta Bárányi János színigazgató kéri, hogy Dr. Feuer 

Egon korábbi színházi orvos helyett Dr. Szabó Dezsőt al-
kalmazzák, aki megígérte a színészek ingyenes klinikai 
kezelését is. 

H Dr. Feuer Egon sebészorvos alkalmazása ellen a tanácsnak 
nincs kifogása. Megjegyzi, hogy Dr. Szabó Dezső csak gya-
korló orvos. A döntés egyébként az igazgató jogkörébe tar-
tozik. 
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1901 . 

Tá 1945. január 2. Három üstdob beszállítása a színházba 

Pr SzVT ir. 444/1945. lt. sz . 
Ta Bárányi János igazgató a szovjet katonai parancs-

nokság engedélyével a 9. gyalogezred zenekarának három 
üstdobját beszállíttatta a színházba, kettőt azonban bő-
röztetni kell. 

H Engedélyezve. 

1904 . 

Tá 1945. január 7. A színházigazgató jelentése a polgármes-
ternek 

Pr SzVT ir. 20547/1944. lt. sz. 
Ta A színházigazgató jelenti, hogy a tűzoltóságot el-

rendelték a színháztól. A színházat 9 belövés érte, a 
víztartályok megsérültek, a vizet le kellett engedni. A 
díszletmestert és a fűtőt családjával a színházba kellett 
költöztetni, az oroszok házkutatásai miatt. Csak így le-
hetett a legfontosabb feladatoknak eleget tenni, s a szín-
ház csaknem egész vagyonát megmenteni. A szovjetek szá-
mára tartott orosz előadások után az egész személyzetnek 
a színházban kellett aludni, mert a nappali áramszünetek 
miatt a színházat csak éjjel lehetett takarítani. A ren-
det az előadások alatt 5 polgárőr és a szovjet őrség tar-
totta fenn. 
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1901 . 

Tá 1945. január 14. Színházi ügyeletes orvos ügye 
Pr SzVT ir. 217/1945. lt. sz. 304/1945. lt. sz. 
Ta A színházban a város felszabadulása óta nincs 

színházi orvos. 
H A volt színházi orvos, Dr. Feuer Egon, 1945. január 19-

től átveszi a felügyeletet. 

1906 . 

Tá 1945. február 23. Betlen E. László színigazgató kérelme 

"Kis Komédia" címen állandó kabaré előadások tartására 
Pr SzVT ir. 4887/1945. lt. sz. 
Ta A kabaré előadásokat a Szegedi Ipartestület dísz-

termében tartanák, élvonalbeli művészek és artisták szer-
ződtetésével. A műsor a világhírű Kék madárra emlékez-
tetne, mulattatás lenne a főcél, s élénk színfoltot je-
lentene Szeged kultúrális életében. Betlen László 25 é-
ves színházi múlttal rendelkezik. Szegedi születésű, itt 
évekig volt a színház karnagya. A Dunántúli színi kerü-
let, Kaposvár, Pécs városok színigazgatója. Mint karmes-
ter bejárta Európát. Sokat szenvedett a "Színészkamara" 
üldözése miatt. 
Mellékletben közli a tervezett helyárakat és pótbeadvány-
ban (február 25.) az előadás műsoráról, a fellépő művé-
szekről ad tájékoztatást. 
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(Békeffy László, Márkus Alfréd, Salamon Béla darabok stb. 
- elsősorban az üldözött írók egyfelvonásos bohózatai.) 
Rátkai Márton, Latabár Árpád, Latabár Kálmán, Feleki Ka-
mill, Komlós Vilmos, Herczeg Jenő, Rátonyi Róbert stb. 
fellépésével . 
A pótbeadványban említi a színigazgató, hogy Szegedi Víg-
színpad néven működnének. A vigalmi adó fizetése alól men 
tességet kér, mivel részt kíván venni a színészet újjáépí 
tésének nehéz munkájában. 

1907 . 

Tá 1945. március 5. Lehotay Árpád színigazgató megbízása 
Pr SzVT ir. 1620/1945. lt. sz. 
Ta A tanács Lehotay Árpádot bízta meg a következő sze-

zonra az igazgatói feladatok ellátásával. Bárányi János 
kéri, hogy addig lássa el az igazgatói, utána pedig a ze-
nei igazgatói tisztet. 

1908 . 

Tá 1945. március 5. Betlen László színigazgató levele Sze-
ged város polgármesteréhez 

Pr SzVT ir. 1612/1945. lt. sz. 
Ta Betlen László megköszöni a város kultúrügyosztálya 

(1945. március 5-i 5000/1945. IV. sz. - 301/IV. számú) 
határozatát, mely szerint a Szegedi Vígszínpad megnyitá-
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sához az engedélyt megadta. 
Az engedély előre nem látott súlyos terheket ró a vállal-
kozásra (25 \ városi, 10 % jóléti adó), de olyan előadá-
sokat fognak produkálni, hogy a közönség támogatását ki-
érdemeljék. 

A határozatnak az a pontja, mely szerint vasárnap és ün-
nepnap csak egy előadás tartható, nem felel meg a színi-
gazgatónak, mert ezek az alkalmak azok, melyek a bevétel 
szempontjából fontosak. Ezért kéri a határozat e pontjá-
nak hatálytalanítását. 

1909. 

Tá 1945. március 8. Betlen (Bruckner) László színházi enge-
délye 

Pr SzVT ir. 1612/1945. lt. sz. 
Ta A Szegedi Vígszínpad vállalkozáshoz a kultúrügyosz-

tály engedélyt ad az ipartestület székházában. A bruttó 
bevétel 25 %-a a város pénztárába befizetendő. Helyárak: 
4 pengőtől 20 pengőig. Nemzeti segély és tejhozzájárulás 
10 %. 
Előadások: hétköznaponként egy, vasár- és ünnepnapokon 
kettő. 
A várostól semmiféle anyagi támogatást nem kap. A vigalmi 
adó méltányosságból havi 20 pengő. 
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1982 . 

Tá 1945. március 17. A polgármester 1944. december, 1945. 
január és február havi időszaki jelentése 

Pr SzV TH B kgy. jkv. 25/1945. sz. 
Ta A polgármesteri jelentés szerint a városi színház 

november 3-a óta konzorcionális alapon játszik. A társu-
lat tagjai részint a Szegeden maradt, részint a felsza-
badított területről Szegedre jött színészek. 

1911. 

Tá 1945. március 17. Szakbizottságok és bizottsági tagok 
megválasztása 

Pr SzV TH B kgy. jkv. 29/1945. sz. 
Ta Közművelődési, zeneiskolai, Somogyi könyvtári és 

múzeumi, közkerti, színügyi és népnevelési szakbizott-
ságok alakultak. 
Tagjaikat a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári 
Párt, Magyar Kommunista Párt Szegedi Szervezete, Szoci-
áldemokrata Párt, Szabad Szakszervezetek, Polgári Demok-
rata Párt és a Magyar Nemzeti Parasztpárt Szegedi Szer-
vezete képviselőiből delegálták. 
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1982 . 

Tá 1945. március 28. Bárányi János színigazgató levele a 
polgármesterhez 

Pr SzVT ir. 2869/1945. lt. sz. 
Ta Mivel a kiütéses tífusszal kapcsolatos rendelkezés 

miatt a színház nem tud üzemelni, az igazgató heti 25 
ezer pengő segélyt kér a társulat részére, ugyanis a ke-
nyér nélkül maradt társulat szétesésétől kell félni. 

H A tanács a járvány idejére 30 ezer P segélyt engedélye-
zett. 

1913. 

Tá 1945. április 14. Jelentés a színház viszonyairól 
Pr SzVT ir. 1946/1945. lt. sz. 
Ta A városban két színház: a szegedi Városi Színház és 

a Demokratikus Ijfúsági Szövetség kebelében alakult Fia-
talok Kamara Színháza működik. A városi színház igazga-
tója Dr. Bárányi János, konzorcionális alapon áll. 150 
tagja van zenekarral, műszaki személyzettel együtt. 
A Fiatalok Kamara Színháza a városi zeneiskola hangver-
senytermében tartja előadásait. Kb. 25_tagja van. 
A városi tanács Betlen (Bruckner) László színigazgatónak 
engedélyt adott, hogy Vígszínpad címen előadásokat tart-
son az ipartestületi székházban. A tanács a következő 
szezonra Lehotay Árpád színművészt és Bárányi János zon-
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goraművészt bízta meg igazgatónak. Egyiket a prózai, má-
sikat a zenei rész vezetésével. 

1914 . 

Tá 1945. április 17. A polgármester felterjesztése a VKM-
hoz a szegedi színház nyári állomása ügyében 

Pr SzVT ir. 3345/1945. lt. sz. 
Ta A színügyi bizottság a városi színház nyári állo-

másául Kecskemét, Hódmezővásárhely és Makó városokat sze-
retné megkapni (a színügyi bizottság 1945. április 5-i 
ülésén terjesztették elő). Hódmezővásárhely az elmúlt 
időszakban is a színház nyári állomása volt. 

H A tanács pártolja a kérelmet és ez ügyben a VKM felé 
felirat készítését határozta el. 
A polgármester felterjeszti a kérelmet a VKM-nak. 

1915 . 

Tá 1945. április 18. A főispán levele a VKM-hoz 
Pr Szeged város főispánjának ir. 854/1945. sz. 
Ta A főispán felterjeszti a polgármester levelét, a-

melyben kéri a szegedi Városi Színház nevének megváltoz-
tatását Szegedi Nemzeti Színházra, továbbá azt, hogy nyá-
ri állomáshelyként Kecskemétet, Hódmezővásárhelyt és Ma-
kót jelöljék ki. Egyúttal kéri, hogy Lehotay Árpádnak 
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az igazgatói engedélyt adják ki. 

1916 . 

Tá 1945. április 25. A szegedi színház igazgatása 
Pr SzVT ir. 1646/1945. lt. sz. 
Ta A helyettes polgármester jelenti a VKM-nak, hogy az 

1945/46-os színi évadra Lehotay Árpádot és Baranyai Já-
nost bízta meg a színház vezetésével, mint egyenlő jog-
körű társigazgatókat. 

1917 . 

Tá 1945. május 3. A színigazgató kérelme színházi engedély 
ügyében 

Pr SzVT ir. 2869/1945. lt. sz . 
Ta A színigazgató, mivel a tífuszjárvány már 7. hete 

tart, újabb 30 ezer P kiutalását kéri a társulatnak. 
H A polgármester 10 ezer P kifizetését engedélyezi. 

1918. 

Tá 1945. május 14. A szegedi rendőrfőkapitány levele a pol-
gármesterhez 

Pr SzVT ir. Szám nélküli. 
Ta A rendőrfőkapitány a színházak és a mozik előadásai-
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nak beindulása után, és az országos díjmegállapítás e-
lőtt kéri a felügyeleti díjak megállapítását. 

1919 . 

Tá 1945. május 23. A szegedi Városi Színház játszási enge-
délye 

Pr SzVT ir. 4806/1945. lt. sz. 
Ta Az Államrendőrség Szegedi Főkapitánysága Dr. Bara-

nyai János részére a játszási engedélyt kiadja. 

1920. 

Tá 1945. augusztus 24. Tárgyalások a városi színház nemzeti 
színház rangjára emelése ügyében 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 102/1945. sz. 
Ta Dr. Kertész Béla törvényhatósági bizottsági tag a 

Polgári Demokrata Párt nevében a város gazdasági, szoci-
ális és kulturális programját ismerteti. 
Tárgyalásokat folytattak a kultuszminiszterrel, hogy a 
színházat nemzeti színház rangjára emelje. 
Ez azt jelentené, hogy a színházat az állam finanszíroz-
za: jelenleg évi 20 millió pengő, és a város csak cse-
kély hozzájárulást fizetne. De jelenti főként azt, hogy 
azonos nívóra kerül a budapesti Nemzeti Színházzal és az 
Operával. 
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1982 . 

Tá 1945. augusztus 30. Az 1945. augusztus 28-29-i szovjet 
előadás 

Pr SzVT ir. 9171/1945. lt. sz . 
Ta Az orosz frontszínház augusztus 28-29-én díjmentes 

előadást tartott a polgári lakosságnak. Az előadások mű-
szaki díjának kifizetését kéri a díszletmester. 

1922 . 

Tá Budapest, 1945. szeptember 17. A VKM leirata a Szegedi 
Nemzeti Színház gazdasági ügykezelése megszervezésére 

Pr SzVT ir. 10274/1945. lt. sz. 
Ta A VKM a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójául Leho-

tay Árpádot, zenei-művészeti igazgatójául Vaszy Viktort 
szerződtette. A gazdasági megszervezés munkálataira Nagy 
Imre miniszteri tanácsost küldte ki, akit megbízott a sze-
gedi Városi Színház állami kezelésbe vételének megtárgya-
lásával és végrehajtásával, a művészeti és gazdasági ügy-
vitel megszervezésével. 

1923 . 

Tá 1945. október 15. Ünnepség a színházban 
Pr SzVT ir. 11226/1945. lt . sz . 
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Ta 1945. október 11-én a város felszabadulása alkalmá-
ból a színházban nagygyűlést tartottak. A színházi sze-
mélyzet díja 4.500 pengő volt. 

1924 . 

Tá 1945. október 17. Szovjet előadások 
Pr SzVT ir. 11285/1945. 

Ta 1945. október 16-án a szovjet frontszínház két 
díjmentes előadást tartott. A felmerült műszaki díjak 
13.500 P-t tesznek ki. 

1925 . 

Tá 1945. október 23. A zenekari árok átalakításával kapcso-
latos munkálatok 

Pr SzVT ir. 11918/1945. lt. sz. 
Ta A zenekari árok világítási és a központi fűtés költ-

ségeire a város 80 ezer P hitelt ad. 

1926 . 

Tá 1945. november 6. Szovjet színházi előadás 
Pr SzVT ir. 16026/1945. lt. sz. 
Ta A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója 

alkalmából ingyenes díszelőadást rendeztek, amelynek mű-
szaki díjára 52 ezer P kifizetését engedélyezik. 

360 



1901 . 

Tá 1945. november 8. A zenekari helyiség átalakítása 
Pr SzVT ir. 12490/1945. lt. sz. 
Ta Az átalakításhoz szükséges 3 millió pengőt a szín-

ház rendelkezésére bocsájtják. 

1928 . 

Tá 1945. november 16. A Szegedi Nemzeti Színház ügyében a 

város és az állam jogi helyzetének tisztázása 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 185/1945. sz. 
Ta A Minisztertanács a szegedi Városi Színházat nem-

zeti színház rangjára emelte. 
A közgyűlés kimondta: 
- Tudomásul veszi, hogy a város a tulajdonát képező 

színházi épületet díjtalan használatra átengedi az 
államnak mindaddig, amíg a Minisztertanács a színház 
állami jellegét fenntartja. 

- A színház épületén végzett beruházások, amelyek az 
épület állagához tartoznak, és a színház felszerelé-
sei is Szeged város tulajdonába mennek át. 

- Szeged város a nemzeti színház 1945/1946. évi költség-
vetéséhez a fűtésen és világításon kívül a költségve-
tésben mutatkozó deficit 20 %-val járul hozzá. 

- A színház teljes átalakítása előre elkészített sorren-
di program szerint történik. 
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1901 . 

Tá 1945. november 29. A főispán leirata a polgármesterhez 
Pr Szeged város főispánjának ir. 3042/1945. sz. 
Ta A főispán leiratában értesíti a polgármestert, 

hogy a budapesti Nemzeti Színház szegedi vendégjátéka 
idején a színészeket a Budapest szállodában helyezzék el 
a helyi és napi áraknak megfelelően. 

1930. 

Tá 1945. november 30. A polgármester levele a miniszterel-
nökségi államtitkárnak 

Pr SzVT ir. 13806/1945. lt. sz. 
Ta A város 30 millió P segélyt kér a Szegedi Nemzeti 

Színház beindításához, mivel az átalakítási munkálato-
kat a nehéz helyzetben lévő város nem tudja kifizetni. 

1931. 

Tá 1945. december 27. A Szegedi Nemzeti Színház igazgató-
jának kérelme a szabadtéri anyagok kiadása tárgyában 

Pr SzVT ir. 3861/1946. lt. sz. 
Ta A színházigazgató kérte, hogy a város tulajdonát 

képező szabadtéri anyagot (molinó, fa) a színház opera-
tagozata részére adja kölcsön, mivel a súlyos anyaghi-
ányban nem tudják az opera-előadásokat megtartani. A 
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város teljesíti a kérelmet, de ha szüksége lesz rá, 
természetben visszakéri. 

1932 . 

Tá 1946. január 7. A Szegedi Nemzeti Színház használhatási 
engedélye 

Pr SzVT ir. 1002/1946. lt. sz. 
Ta A színház 52 pontból álló használhatási engedélye, 

amely a színházi előadások zavartalan lebonyolításához 
szükséges rendelkezéseket foglalja magában. 

1933 . 

Tá 1946. január 9. A főispán levele a VKM-hoz 
Pr Szeged város főispánjának ir. 1/1946. biz. sz. 
Ta A főispán felterjeszti a színházi állapotokról szó-

ló igazgatói jelentést, amelyben az igazgatók Lehotay Ár-
pád és Vaszy Viktor a gh. főnök magatartására panaszkod-
nak . 

M 1. A színigazgatók jelentése. 

1934 . 

Tá 1946. január 25. Lehotay Árpád színigazgató kérelme Sze-
ged város polgármesteréhez 

Pr SzVT ir. 2136/1946. lt. sz. 
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Ta A színházi műhely céljaira a Dózsa György u. 8. sz. 
alatti házat kéri a színigazgató. 

H A lakáshivatal válaszol a kultúrügyosztálynak (1946. ok-
tóber 8.), hogy az épületet a Szakszervezeti Központ ki-
költözése után a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgá-
ri Párt veszi igénybe. 

1935 . 

Tá 1946. január 25. A VKM miniszterének levele a főispánhoz 
Pr Szeged város főispánjának ir. 1/1946. biz. sz. 
Ta Keresztúry Dezső miniszter a színházi gh. főnök 

ügyében intézkedik. Elrendeli, hogy a helyi lapokban is 
tisztázzák az ügyet. A cikk szövegét mellékelten megkül-
di . 

M A helyreigazító cikk szövege. 

1936. 

Tá Budapest, 1946. február 9. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletének másolata 

Pr SzVT ir. 3332/1946. lt . sz. 
Ta Nagy Imrét, a VKM miniszteri számvevőségi tanácso-

sát, saját kérelmére a szegedi színház eddigi gazdasági 
vezetői megbizatása alól felmentik, és 1946. február 9-
én ügykörét ideiglenesen átadják Kiss-Pál Lajos miniszté-
riumi számvevőségi tanácsosnak. 
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(A rendelet másolatát Kiss-Pál Lajos szegedi lakásának 
kiutalásához kérték.) 

1937 . 

Tá 1946. február 13-14. A Szegedi Nemzeti Színház Üzemi Bi-
zottságának kérelme a polgármesterhez 

Pr SzVT ir. 3674/1946. lt. sz. 
Ta 1946. február 16-án a színészmenza javára a színház 

jelmezes színészbált rendez. 
Kérésükre a vigalmi adót elengedik. 

1938 . 

Tá 1946. február 25. A színház fűtése 
Pr SzVT ir. 2137/1946. lt. sz. 
Ta A polgármester engedélyezi, hogy a színház fűtésé-

hez szükséges szén beszerzésére 4 millió pengőt kiutalja-
nak. 

M Kérvények, beterjesztések. 

1939 . 

Tá 1946. február 26. A színházi díszletek leltára 
Pr SzVT ir. 3861/1946. lt. sz. 
Ta A színházgondnok a díszletek átadásáról, átalakítá-

sáról, a szabadtéri díszletek helyzetéről jogi szabályo-
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zást kér. 
H Az utasítást a szabadtéri előadások díszletére vonatkozó-

an megadják. 

1940. 

Tá 1946. április 27. Bánky Róbert színigazgató tartozása 
Pr SzVT ir. 6755/1946: lt. sz. 
Ta Bánky Róbert a Szeged varos tulajdonát képező ruha-

tári' felszerelést 1944. február 22-én (9185/1945. IV. sz. 
határozat szerint) a budapesti Új Magyar Színházba köl-
csönképpen elszállította. A visszaadás a mai napig nem 
történt meg. 

1941. 

>á 1946. május 6. Színházi reflektorok vásárlása 
Pr SzVT ir. 6155/1946. lt. sz. 
Ta A szegedi színház 5 db reflektort vásárolt a Magyar 

Sz í nháztól. 

1942. 

Tá l?-':6. május 6. A főispán levele a VKM-hoz 
Pr Szeged város főispánjának ir. 327/1946. sz. 
Ta A főispán jelenti , hogy a színészeknek azért nem 

tudnak lakást biztosítani, mert egyrészt sok a háborús 
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kár, másrészt a szovjet katonaságnak is igen jelentős a 
lakásigénye. 

M A minisztériumi leirat a polgármesterhez. 

1943. 

Tá 1946. rnájus 8. A nemzeti színházzal kapcsolatos minisz-
teri leirat 

Pr Szeged város főispánjának ir. 374/1946. sz. 
Ta A szegedi színház működtetéséhez szükséges gazda-

sági feltételek tisztázása. 

1944 . 

Tá 1946. május 21. A színigazgató kérelme a polgármesterhez 
Pr SzVT ir. 8350/1946. lt. sz. 
Ta A színigazgató a társulati tagók számára 50 ^-os 

kedvezményt kér a városi fürdőbe. A levélben a színház 
teljes személyzetének névsora, beosztása szerepel (150 
fő). 

H Nem teljesítik. 

1945 . 

Tá Budapest, 1946. június 5. A színigazgatói engedélyek 
ügye 
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Pr SzVT ir. 8579/1946. lt. sz. 
Ta A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete határozata: 

A színigazgatói állásokra minden szakértelemmel és gya-
korlattal, tőkével és felszereléssel rendelkező ember pá-
lyázhat, kivéve azt az állást, ahol az előző évben mint 
színész működött. 

M A VKM 79.762/1946. VII. sz. rendelete: 

Az 1946/47. évre kiadott igazgatói engedélyek felsorolása. 

1946 . 

Tá 1946. augusztus 19. Vigalmi adó díjtételek megállapítása 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 226/1946. sz. 
Ta A vigalmi adó díjtételeit 1946. augusztus l-jétől 

megállapították a 183.000/1946. BM sz. rendelet szerint. 
- Állandó jellegű színházaknál a belépődíj árának 5 h-a, 
- hangversenyen a belépőjegy árának 10 h-a, 

- kabaré, varieté, orfeum, artista stb. a belépőjegy árá-
nak 15 h-a. 

1947 . 

Tá 1946. szeptember 17. A Szegedi Nemzeti Színház világítá-
sának modernizálása 

Pr SzVT ir. 11850/1946. lt. sz. 
Ta A színház igazgatójának, Vaszy Viktornak kérelmére 

a színház világításának modernizálására a közvágóhídon 
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üzemen kívül helyezett dinamót, ellenállást és kapcsolót 
a város kölcsönképpen átadja, úgy, hogy bármikor vissza-
veheti . 

1948. 

Tá 1946. október 9. A Szegedi Nemzeti Színház modernizálása 
Pr SzVT ir. 11589/1946. lt. sz. 
Ta A színház modernizálására 1946/47. évben előirány-

zott 24.000 forint hitel kimerült. A város által vállalt 
keret teljesítve van. 
(A polgármester jelenti a főispánnak.) 

1949 . 

Tá 1946. október 14. Színházi ruhák átalakítása 
Pr SzVT ir. 5336/1946. lt. sz. 

Ta A Szegedi Nemzeti Színház kérelmére a tanács enge-
délyezi, hogy a városi ruhatárból használhatatlanságuk 
miatt kiselejtezendő anyagot a színház szabóműhelyében 
átalakíthassák. 

1950. 

Tá 1946. október 15. A színházi plakátok hirdetési adója 
Pr SzVT ir. 13938/1946. lt. sz. 
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Ta A színház vezetősége kéri, hogy a színlapok kira-
gasztásával kapcsolatos hirdetési és engedélyezési dí-
jaknak a városra eső részesedését engedjék el. 

H A kérelmet teljesítik. 

1951. 

Tá Budapest, 1946. október 20. A VKM levele a főispánhoz 
Pr Szeged város főispánjának ir. 854/1945. sz. 
Ta A VKM értesíti a főispánt, hogy a Szegedi Nemzeti 

Színház megszervezésével kapcsolatosan dr. Say Géza mi-
niszteri tanácsost és dr. Romhányi Gyula miniszteri tit-
kárt küldi ki. t 

1952 . 

Tá 1946. október 31. A Szegedi Nemzeti Színház játszási en-
gedélye 

Pr SzVT ir. 1002/1946. lt. sz. 
Ta Az Államrendőrség Szegedi Kapitánysága a színházban 

filmek vetítésére adta ki a 9 pontból álló engedélyét. 

1953. 

Tá 1946. november-1947. július. Biztonsági gázvilágítás 
üzembehelyezése 

Pr SzVT ir. 17267/1946. lt. sz. 
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Ta A Szegedi Nemzeti Színház igazgatósága tiltakozik 
a színházi lépcsőház biztonsági gázvilágításának helyre-
hozatala miatt, mivel Európában egyetlen színház nincs, 
ahol akár biztonsági, akár más gázvilágítás volna üzem-
ben. Elektromos biztonsági világítás felszerelését kéri. 

H A városi tanács a tiltakozást tudomásul veszi azzal, hogy 
a város hatósága elhárítja magáról azt a felelősséget, 
amely a biztonsági világítási berendezés elmaradása ré-
vén elöaiihat. 

1954 . 

Tá 1946. november 19. Színházi könyvtáranyag rongálódása 
Pr SzVT ir. 15625/1946. lt. sz. 
Ta A színházépületben a patkányok elszaporodtak, s ve-

szélyeztetik a városi tulajdont képező könyvtáranyagot, 
s a pótolhatatlan zeneműveket. 

H A patkányirtást a tanács elrendeli. 

1955 . 

Tá 1946. november 23.- 1948. február 27. Szegedi Nemzeti 
Színház díszletraktárának helyreállítása 

Pr SzVT ir. 16046/1946. lt. sz. 
Ta A VKM rendelkezésére (1946) a Szeged R-" j s í Népis-

kola tornacsarnokát, mely eddig a színház díszletraktá-
rául szolgált, vissza kellett adni rendeltetési céljának. 
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A tanács a György laktanya udvarán a lovarda helyiségét 
utalta ki. A helyreállítási költségeket a színház kifi-
zette 1.921 Ft összegben. A tanács sem hajlandó a hozzá-
járulást fizetni, mivel a szerződésben biztosított he-
lyiségek számát a lovarda túllépi. Vaszy Viktor igazga-
tó beadványa szerint ez nem felelt meg a valóságnak, mert 
a város által átengedett épületek száma kettő (Honvéd 
laktanya; itt asztalos és festő műhelyek vannak, a lo-
varda épülete a díszletraktár), a Törvényszék épületé-
ben lévő pincehelyiséget közvetlenül az Igazságügyminisz-
tériumtól kapták. 1948. február 27-i tanácsi határozat 
még nem zárta le az ügyet; felülvizsgálják a színházi 
szerződéseket. 

1956 . 

Tá 1946. Szegedi Nemzeti Színház művészeinek lakásügye 
Pr SzVT ir. 2495/1946. lt. sz. 
Ta A Szegedi Nemzeti Színház gazdasági főnöke, Kiss-

Pál Lajos, műszaki felügyelője, Rajnai Sándor. Az ope-
rai tagozat tagjai súlyos lakásproblémákkal küzdenek. 
Beadványokat írnak a főispánhoz, a vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez, aki közli a főispánnal, hogy a vá-
ros kötelessége gondoskodni arról, hogy a színház alkal-
mazottai megfelelő lakáshoz jussanak. A polgármester sze-
rint az egész kérdéskomplexumot egyszerre megoldani nem 
lehet, mert a Vörös Hadsereg Parancsnokságától állandó-
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an érkeznek lakásigénylések, melyek elintézése soron 
kívül kell, hogy történjen. 
(A Marx tér 12. sz. alatti lakóépületeta színház tagjai-
nak rendbehozzák.) 

Az iratcsomó a lakásügyekben folytatott levelezéseket 
tartalmazza (polgármester, főispán, VKM, lakáshivatal). 

1957 . 

Tá 1946. A színház javításának ügyei 
Pr SzVT ir. 368/1946. lt . sz . 
Ta A színház különböző javítási munkálatait kérik 

Lehotay Árpád és Vaszy Viktor igazgatók. 

1958 . 

Tá 1947. január 30. A január havi tűzbiztonsági és köze-
gészségügyi vizsgálat jegyzőkönyve 

Pr SzVT ir. 1153/1947. lt. sz. 
Ta A jegyzőkönyv 14 pontban vette számba azokat a 

hiányosságokat, amelyeket a tűz és közegészségügyi 
szempontból kifogásolt. 

1959 . 

Tá 1947. április 30. Szegedi Nemzeti Színház vigalmi adó-
jának visszatérítése 
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Pr SzV Th B kgy. jkv. 187/1947. sz. 
Ta A törvényhatósági bizottság határozatot hoz arra, 

hogy a Szegedi Nemzeti Színház által rendezett előadáso-
kat a vigalmi adó viselése alól mentesíti. 
Figyelemmel a színház minden üzleti vállalkozáson felül 
álló magas színvonalú kultúrmunkájára . 

1960. 

Tá 1947. április-1947. december. A színház fenntartásának 
ügye 

Pr Szeged város főispánjának ir. 17/1947. sz. 
Ta Mivel a színház működtetéséről szóló, a miniszter 

által elfogadott tervezetet a város módosította, annak 
életbeléptetéséhez nem járul hozzá. (Az iratok ezzel a 
témával kapcsolatosak.) 

1961. 

Tá 1947. július 10. vaszy ViKtor beadványa Szeged város pol-
gármesteréhez 

Pr SzVT ir. 11647/1947. lt. sz. 
Ta Július 9-én a hatalmas vihar a színház épületén 

igen jelentős károkat okozott. A tetőzet, a villámhárító, 
a villamos berendezés megrongálódott. 
Az évad utolsó előadását nem tudták megtartani. 
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1982 . 

Tá 1947. szeptember 30. A szegedi színház díjtalan átenge-

dése 
Pr SZVT ir. 14313/1947. lt. sz. 
Ta A Lánchíd centenáris újjáépítése javára ez év no-

vemberében két vasárnap délelőtt a Szegedi Nemzeti Szín-
házban neves fővárosi művészek fellépésével matinét kí-
ván rendezni a város hatósága. 
A polgármester a miniszter elvi hozzájárulását kéri. 

1963. 

Tá 1947. október 9. Színházi rendkívüli vizsgálat 
Pr SzVT ir. 1002/1946 . lt. sz. 
Ta Szeged város I. fokú Közigazgatási Hatósága megál-

lapításokat tett a vizsgálat alkalmával. 
Az átalakítási munkákról tervet kell készíteni, s az épí-
tési engedélyt megkérni. 

A színház képviselői szerint az eddigi gáz, mint vészvi-
lágítást megszüntetik, s helyette villanyvilágítást sze-
relnek fel. 

1964. 

Tá 1947. október 12. A Szegedi Nemzeti Színház használhatá-
si engedélye 
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Pr SzVT ir. 1002/1946. lt. sz. 
Ta A tűz- és építésrendészeti kikötések előírásainak 

betartása mellett a színház a használhatási engedélyt 
megkapja (49 pontban). 

1965 . 

Tá 1947. október 18. Vaszy Viktor színházigazgató beadvá-
nya Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVT ir. 17615/1947. lt. sz. 
Ta A színház fűtőkészüléke - kazánja - teljesen hasz-

nálhatatlanná vált. Az igazgató kéri a várost új kazán 
beszerzésére, mivel a tulajdonát képező ingatlan szer-
ves tartozéka a kazán. (Mellékletben a műszaki jelentés.) 
1947. november 27-i tanácsnoki megjegyzés szerint a szín-
ház igazgatósága saját hatáskörében elintézte a beszer-
zést. 

1966 . 

Tá 1947. október 20. Magyar László törvényhatósági bizott-
sági tag beadványa Dénes Leó polgármesterhez 

Pr SzVT ir. 16607/1947. lt. sz. 
Ta A beadvány javaslatokat kíván közgyűlési tárgyalás-

ra bocsájtani . 
1.) Kívánatos lenne, ha Szegeden a Nemzeti Színházzal 

szoros kapcsolatban színészképző főiskola, színia-
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kadémia létesülne. 
2.) A színház államosításával a hivatalos felfogás fe-

leslegesnek minősítette a törvényhatósági bizottság 
színügyi albizottságát. Át kellene dolgozni a szín-
ügyi bizottság működését és hatáskörét szabályozó 
szabályrendeletet, de továbbra is szükség lenne a 
színügyi bizottságra. 

3.) A két-két állandó sajtóhelyre szüksége van a szín-
háznak . 

4.) A színházi szerződést felül kell vizsgálni. 
A beadvány hátoldalán (1947. október 23.) a főispán 
megjegyzése: 
Az 1. pont alatti javaslatot közölni kell a közokta-
tásügyi miniszterrel. A 2-3. pont tárgyalása a szer-
ződés módosítását jelentené, s a színházi szerződést 
úgyis tárgyalni fogják. 

1967 . 

Tá 1947. október 22. A nemzeti színház tetőjavítása 
Pr SzV Th B kgy. jkv. 302/1947. sz. 
Ta A törvényhatósági kisgyűlés jóváhagyta a városi 

tanács intézkedését a nemzeti színház tetőzetének hely-
reállítására . 
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1968. 

1947. október 23. A Szegedi Állami Nemzeti Színház léte-
sítése tárgyában kötendő szerződés 
SzV Th B kgy. jkv. 337/1947. sz . 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium elhatározását, hogy a har-
madik állami nemzeti színházat Szegeden létesíti . Erre 
vonatkozólag az állam és a város között megállapodás 
jött létre, amely kölcsönös szerződés formájában jut 
érvényre. 
A szerződés szövegét közli a határozat. 

1. Szeged város a színházat díjtalan használatra átadja. 
(Színházi épületet, berendezési, felszerelési tárgya-
kat, díszleteket, ruhákat, kellékeket, könyv- és hang-
jegytárat stb .) 
A Szegedi Szabadtéri Játékok ingóságai Szegedről nem 
vihetők el . 

2. Az épület teljes külső tatarozásáról a város gondos-
kodik . 

3. Ha az állam az állami színházat nem kívánja tovább 
fenntartani, a város tulajdonába mennek át a bővített 
felszerelési és egyéb tárgyak. 

4. A város a szükséges műhelyeket (asztalos, díszlet-
festő, jelmezszabó, cipész) saját költségén a szín-
ház rendelkezésére bocsájtja. 



5. A színház fenntartásáról az állam gondoskodik. A 
város a kiadásokhoz hozzájárul. 

6. A belső karbantartást a színház költségvetésében 
kell biztosítani. 

7. A hirdetés, a ruhatár, a büfé bevételei színházi 
bevételnek tekintendők. 

8. A város a színház javára lemond a vigalmi adóból őt 
illető jövedelemről. 

9. A szerződés 1947. augusztus 1. napjával kezdődik. 
A városra nézve a belügyminiszteri jóváhagyástól, a 
kincstárra nézve a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter elfogadásától függ. 

A határozatot felterjesztik a belügyminiszterhez és a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez jóváhagyásra. 

1969 . 

1947. oktober 23. A Szabadteri Játékok Alapitvany 1945. 
évi számadásainak felülvizsgálata. 
SzV Th B kgy. jkv. 334/1947. sz. 

A közgyűlés kimondja, hogy a város kezelésében lé-
vő Szabadtéri Játékok Alapítvány 1945. évi számadását 
helyesnek találta. 
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1982 . 

Tá Budapest, 1947. október 31. A VKM leirata Szeged város 
polgármesteréhez 

Pr SzVT ir. 21077/1947. lt. sz. 
Ta A színház jelentése szerint a város a színházi szub-

venciót rendszertelenül és késedelmesen fizeti. A késede-
lem nélküli és rendszeres fizetésre felkérik a polgármes-
tert. 

1971. 

Tá Budapest, 1947. november 13. A Magyar Színészek Szabad 
Szakszervezetének rendelkezése a polgármesterekhez a 
színházak közigazgatási kérdéseivel kapcsolatban 

Pr SzVT ir. 17625/1947. lt. sz. 
Ta 1.) A mozi által igénybevett városi tulajdonban lévő 

színházépületben - a múlt gyakorlata szerint - hat 
héttől három hónapig terjedő időszakot kell biztosí-
tani a színházaknak. 

2.) Miniszteri engedéllyel nem rendelkező színtársulatok 
nem működhetnek. 

3.) A műkedvelők működése ügyében a 109.000/1932. sz. 
rendelet szerint kell intézkedni. 
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1982 . 

Tá 1947. december 29. Dr. Oeskay Kornélné színházi szolgá-
lati idejének beszámítása 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 474/1947. sz. 

Ta Dr. Ocskay Kornélné a városi színháznál 1913-1919-
ig énekesnői minőségben eltöltött szolgálatát nyugdíj-
igényébe nem számítják be, mert a városi színház, mint 
vállalat nem tartozik viszonosság szempontjából beszámí-
tásra, nem vehető közhivatalok, közintézmények közé az 
érvényben lévő jogszabályok értelmében. 

1973. 

Tá 1948. március 17. Szegedi Állami Nemzeti Színház vigal-
mi adója 

Pr SzVT ir. 5131/1946. lt. sz. 
Ta A városi vigalmi adó szabályrendelet 1. §-ának 

1. pontja értelmében az állandó jellegű színházakban 
rendezett színi előadások vigalmi adó kötelesek (a be-
lépőjegy árának 5 %-a). 
A 187/1947. közgyűlési határozatot, hogy a vigalmi adó 
szedése mellőztessék, a BM nem hagyta jóvá. 
így a tanácsi határozat felhívja a színház igazgatósá-
gát, hogy az 1946-1947. évi 344.247,73 Ft tényleges 
bevétel 5 %-át, 17.212,39 Ft vigalmi adót, 15 napon be-
lül fizesse be a városi adóhivatal pénztárába. 
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M (1931-től 1948-ig vigalmi adóra v o n a t k o z ó iratok ide-

csatolva .) 

1794 . 

Tá 1948. á p r i l i s 22. A Szegeiéi Állami Nemzeti Czínházban 

köz-, tűz-, é l e t b i z t o n s á g ! ' és k ö z e g é s z s é g ü g y i vizsgálat 

Pr SzVT ir. 4 6 0 4 / 1 9 4 8 . lt . sz . 

Ta 11 pontban foglalták az e l r e n d e l é s e k e t . 

Pl.: iney iuu Luiaiiuú vulud orvosi rendelő létesítése, üze-

mi orvos a l k a l m a z á s a . 

1795 . 

Tá 1948. május 13. Színházi cukrászda b e r e n d e z é s e 

Pr SzV Th B kgy. jkv. 158/1948. sz. 

Ta A színház c u k r á s z d a - b e r e n d e z é s e i nem voltak a nem-

zeti színház igazgatója által k e r e s z t ü l v i t t átalakítások 

stílusában k o r s z e r ű e k . Átalakítás vált s z ü k s é g e s s é . 

1976 . 

Tá 1948. június 5. Színházi vasfüggöny k ö t é l s z e r k e z e t é n e k 

k i c s e r é l é s e 

Pr SzVT ir. 8 6 1 5 / 1 9 4 8 . lt. sz . 

Ta A színházi vasfüggöny k ö t é l s z e r k e z e t e kifejezetten 

a színházi üzem belső f e l s z e r e l é s é h e z tartozik, így a 
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város költségét nem terhelheti, állami tulajdon. 

1977 . 

Tá Budapest, 1948. június 14. A Belügyminisztérium leirata 
Szeged város polgármesteréhez 

Pr SzVT ir. 9724/1948. lt. sz. 
Ta A belügyminiszter a színház fenntartásával kapcsola-

tos költségekről tájékoztató jelentést kér. 

1978 . 

Tá 1948. június 22. A polgármester tájékoztató jelentése a 
belügyminiszternek a színház fenntartásával kapcsolatos 
költségekről 

Pr SzVT ir. 9724/1948. lt. sz. 
Ta A törvényhatósági bizottság közgyűlése 1947. októ-

ber 23-án 337/1947. számú határozátával kimondta, hogy 
a város tuajdonában lévő épületet díjtalan használatra 
a Szegedi Állami Nemzeti Színház céljaira átengedi. A 
színház fenntartásáról az állam gondoskodik. A város a 
kiadásokhoz hozzájárul. 

1979 . 

Tá 1948. október 5. Tájszínházi előadások Szeged környékén 
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SzVT ir. 17162/1948. lt. sz. 
A Szegedi Állami Nemzeti Színház a Magyar Dolgozók 

Pártjával és a Szabad Népművelési Bizottsággal karöltve 
tartja tájszínházi előadásait Szeged környékén. 
Ehhez a városi autóbuszok díjmentes használatát kéri 
Both Béla színházigazgató a polgármestertől. 

1980 . 

1949. október 19. Szegedi Állami Nemzeti Színház vendég-
játéka 
SzVT ir. 16834/1948. lt. sz. 

Július 3-i alsóközponti, július 4-i dorozsmai pro-
paganda jellegű vendégszereplésekre a város az autóbuszt 
és a teherautót díjmentesen biztosította. 

1981. 

Tá 1948. október 29. A Szegedi Állami Nemzeti Színház vigal-
mi adó hátraléka 

Pr SzVT ir. 11487/1948. lt. sz. 

Ta A színház 1948. június 1.-július 4. között 5 %-os 
vigalmi adóját, 3.072 forintot nem fizetett be az adóhi-
vatalnak. A várostól járó szubvencióból levonják. 

Pr 
Ta 

Tá 

Pr 
Ta 

384 



1982 . 

Tá 1948. november 5. A Szegedi Állami Nemzeti Színház se 
gélykérése 

Pr SzVT ir. 17878/1948. lt. sz. 
Ta A színházon belül működő MNDSZ napközi otthon 

900 Ft egyszeri segélyt kap a várostól. 

1983. 

Tá 1948. november 11.-1949. január 29. A Szegedi Állami 
Nemzeti Színház és Szeged város közötti vitás ügy le-
zárása 

Pr SzVT ir. 18035/1948. lt. sz. 
Ta A színház és a város közötti jogvitás ügyben 

létrejött a peren kívüli egyezség. 
(A színház nem kívánta folytatni a pert, és a város 
sem követelt a színháztól,mint pervesztes féltől per-
költséget . ) 
(A vita tárgya nem derül ki az iratokból.) 

1984 . 

Tá 1948. december 28. A Szegedi Állami Nemzeti Színházban 
megtartott december havi színházvizsgálat 

Pr SzVT ir. 21185/1948. lt. sz. 
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Ta Az elrendeléseket 4 pontban írta elő Szeged város 
Belterületi I. fokú Közigazgatási Hatósága. (Pl. A szín-
padon egyszerre legfeljebb két előadáshoz szükséges dísz-
letet és egyéb kellékeket szabad tartani, a többit dísz-
letraktárba kell helyezni.) 

1985 . 

Tá 1949. október 25. A Szegedi Állami Nemzeti Színház köz-, 
tűz-, életbiztonsági és közegészségügyi vizsgálata 

Pr SzVT ir. 8101/1949. lt. sz . 
Ta 19 pontban foglalták az elrendeléseket. 

Pl.: a tűzoltókészülékek üzemképes, megbízható állapotba 
helyezendők. 

1986 . 

Tá 1949. november 30. Színházi cukrászda és ruhatár 1949-
1950. évi bérének megállapítása 

Pr SzVT ir. 15312/1948. lt. sz. 
Ta A színház igazgatója bejelentette, hogy a színhá-

zi ruhatár és büfé bérlete tekintetében Szeged város ha-
tóságával még utolsó évi szerződéses jogviszonyban álló 
Virágh testvérek céggel megegyezett, hogy a ruhatár 1949-
50. évi bére fejében 16.500 forintot, a büfé bére fejében 
6.500 forintot fizetnek 7 egyenlő havi részletben. 
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A polgármester a részletfizetést jóváhagyta az 1949/50. 
színi évadra vonatkozóan. 
(1928-tól 1948-ig a ruhatári és büfé bérletére vonatko-
zó szerződések idecsatolva.) 

387 





A REGESZTÁK NÉVMUTATÓJA 





Ábrányi Emil 1811 

Aigner Károly 1278 
Alapi Nándor 1374, 1392 

1435, 1455 
1622, 1624 

Almássy Endre 1195, 1196 
1209, 1210 

Andor Zsigmond 1241, 1242 
1253, 1255 
1270, 1274 
1293, 1296 

1305 , 1308 
1322 , 1325 
1342, 1345 
1349, 1354 

1358 , 1359 
1364, 1368 
1379, 1380 

Antal István 1888 
Asszonyi László 1379 

Back Bernát 1253, 1428 

Balassa Árminná 1274 

Balla Kálmán 1493 

Balla Károly 1535 

Balogh Lajos 1381 

Balogh Károly 1259 

Regeszta száma 

1422 , 1423, 1434 
1457 , 1474 , 1594 
1630 
1198 , 1202 , 1206 
1365 
1243 , 1244, 1248 
1256 , 1257 , 1261 
1276 , 1290, 1292 

1297 , 1301, 1304 

1314 , 1319, 1321 
1332 , 1335 , 1338 
1346 , 1347 , 1348 
1355 , 1356, 1357 

1360, 1362 , 1363 
1369 , 1370, 1371 
1390, 1420, 1460 
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Bánky Róbert 

Bánóczi Dezső 
öaranyi János 

Bárdos Arthur 
Barna Andor 
Bársony Aladárné 
Bartha István 
Beck Miklós 
Begyula Margit 
Békeffy László 
Beleznai Linger István 
Bérezi Jenő 
Beregi Sándor 
Béres Ilona 
Betlen (Bruckner) László 
Bobula Lajos 
Boda Gizella 
Bogovics Milán 
Bokor Pál 
Borbás Juci 
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1591 , 
1631, 
1708 , 
1733 , 
1746 , 
1839 , 
1861 , 
1430 
1898 , 
1913 , 
1430 
1216 
1548 
1648 
1536 
1810 
1392 , 
1762 , 
1515 , 
1379 
1810 
1430, 
1821 
1462 
1769 
1396 
1521 

1596, 1624 , 1626, 1628, 
1646, 1684 , 1685, 1707, 
1713 , 1715 , 1717 , 1729, 
1734 , 1739 , 1740, 1742, 
1782 , 1829 , 1831, 1837, 
1841, 1842 , 1856 , 1859, 
1864 , 1877 , 1899 , 1940 

1902 , 1903 , 1907, 1912 , 
1916, 1919 • 

1906 
1774 
1518 

1906, 1908, 1909, 1913 



Bottka Sándor 1281 
Bozsó István 1565 , 1631 , 1895 , 1899 

Bulla Elma 1814 

Capek, Karel 1281 

Czakó Károly 1736 
Cseh Pál 1765 

Cselle Lajos 1536 

Csengery János 1353, 1397 

Cserzy Béla 1637 , 1745 , 1858, 1887 

Galnoky Viktor 1430 
Dáni János 1719 
Dániel Béla 1824 

Darányi Kálmán 1678 

Dayka Margit 1462 

Deák Lőrincz 1599 

Dénes Leó 1966 

Dobay Gyula 1282, 1380 , 1428, 1530 

Dubarry 1558 

Duschák László 1527 

Eisner Manó 1450 

Elek Ica 1471 

Endre Emil 1521 

Endrey Béla 1678 

Erkel Ferenc 1736 

Erkel Gabi 1430 

Ernyei István 1517 

Faludi Sándor 1754 
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Faragó Ödön 1244, 1370 , 1376, 1377 , 
1379, 1380, 1382, 1384 , 

1389, 1398 , 1420, 1430 , 

Farkas Ferenc 1430 
Farkas Imre 1365 
Fáy Szeréna, S. 1269 

Fedák Sári 1385 
Feld Mátyás 1442 

Feleki Kamill 1906 
Feleki Lászlóné 1376 
Ferenczi János 1365 
Feuer Egon 1902, 1905 

Fodor Jenő 1383 , 1385 , 1390, 1403 

Fodor Oszkár 1430, 1437 , 1466, 1469 , 
1518, 1540, 1541 

Fonyó József 1518 
Frank Lili 1713 

Fricsay Ferenc 1757 , 1817 , 1819, 1825 

Funk Erzsébet 1810 
Gaál Endre 1258, 1280 
Gábor Andor 1202 

Gál Ferenc 1436, 1440, 1557 

Gárdonyi Dezső 1764 

Gárgyán Imre 1754 
Gelléri Andor 1226, 1293 , 1294 
Gencz István 1430 
Gere Lola 1462' 
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Giczi István 1269 
Gillian, Henny 1821 
Glattfelder Gyula 1869 
Gombkötő Antal 1223 
Gömöri László 1430 
Görög Sándor 1376 , 1430, 1436 , 1440, 1454 

1461 , 1462, 1471 , 1472, 1473 
1475 , 1476, 1482 , 1482 , 1487 
1492 , 1495 , 1500 , 1502 , 1503 
1504 , 1505, 1511 , 1512 , 1513 

1516 , 1518, 1520 , 1523 , 1524 
1 5 2 5 , 1526 , 1527 , 1529, 1532 
1534 , 1535 , 1539 , 1544 , 1732 

Grüner István 1428 
Hajnal István 1428 , 1742 , 1754 , 1797 
Hámory Hilf László 1769 
Harsányi Miklós 1376 
Harsányi Zsolt 1691 , 1733 
Hattay Adrienn 1518 , 1539 , 1541 

Hedrich Károly 1810 
Heintz Fülöp 1285 , 1280 

Herczeg Ferenc 1627 , 1841 
Herczeg Jenő 1906 
Herczegh Vilmos 1236 , 1396, 1397 , 1497 , 1535 

1542, 1549, 1557, 1675, 1742 
Hevesi Sándor 1362 
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Hont Ferenc 1499 , 1506 
Horthy Miklós 1463 
Hosszú Zoltán 1821 
Hunyadi János 1754 

Ihász Aladár 1729, 
1770 , 

1732, 
1794 

1734 , 1739 , 1746 , 

Jakabffy Dezső 1430 

Janovics Jenő 1464 , 1469, 1541, 1543 , 1627 , 
1633 , 1638, 1645 , 1659, 1665 

Jaross Andor 1705 

Jónás Ernő 1357 

József Ferenc 1571 
Juhász Gyula 1280 , 1285, 1288 
Jurik Julcsi 1784 
Kálmán Imre 1558 

Karácsonyi István 1430 

Kardos Miklós 1657 
Kardoss Géza 1452 , 1588, 1611, 1729 , 1734 , 

1739 , 1740, 1755, 1774, 1777 , 
1779 , 1780, 1783, 1785 , 1786 , 

1788 , 1792 , 1796, 1797 , 1801, 

1802 , 1803, 1807 , 1813, 1815 
1826 

Károlyi Bernát, P= P. Károlyi 
Bernát 1674 

Kelemen Karola 1521 

Keleti Lajos 1521 
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Kelly Anna 1821 
Keresztesi (Krisztovics) Sándor 1010 
Keresztessy Mária 1768 

Keresztúry Dezső 1935 
Kertész Béla 1428 , 1920 
Kisfaludy Károly 1780 
Kiss Ferenc 1499 , 1769 , 

Kiss Manyi 1471 

Kiss-Pál Lajos 1936 , 1956 
Kodolányi János 1714 

Kogutovitz Károly 1754 , 1884 
Kolthay Lajos 1746 , 1754 

Komjáthy János 1430 
Komlós Vilmos 1906 
Koncsek István 1287 
Kondor Géza 1365 
Kotonyi Andor 1287 
Kovács Imre 1430 

Kovács Károly 1462 
Kozma Miklós 1652 
Könyves Tóth Erzsi 1462 , 1578 
Kuhn Izidor 1367 , 1373 
Kun Matild 1502 
Kürthy György 1365 , 1379, 

1440 , 1449 , 
Lányi Viktor 1430 
László Tivadar 1216 
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Latabár Árpád 
Latabár Kálmán 
Lázár Ferenc 
Lázár Mária 
Lehár Ferenc 
Lehotay Árpád 

Lendvay Zoltán 
Lippay György 
Losonczy 
Lugosi Döme 
Madách Imre 
Magyar József 
Magyar László 
Magyarits László 
Magyary Kossá Aladár 
Mák József 
Máriaföldy Márton 
Mariházy Miklós 
Márki Sándor 
Márkus Alfréd 
Márkus László 
Marnitz Frigyes 
Marosi (Murka) Károly 
Mascagni 
Matány Antal 
Mátray Ernő 

1906 
1906 
1552 
1814 
1558, 1577 
1907, 1913, 1915, 1916, 1922, 
1933, 1934, 1957 
1844 
1223 
1844 
1407 

1499, 1506 
1381 
19 66 
1521 
1 8 8 6 

1552 

1586, 1754 
1200 

1224 
1906 

1815 
1 8 2 1 

1810 

1307 
1269 

1385, 1392 
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Mécs László 
Megyesi Pál 
Menyhárt Gáspár 
Meskó Zoltán 

1705 
1884, 1885 
1223 
1754 

Mezei Miklós (Milossávjevics Milisa) 1810 
Mezey Mária 
Mindszenti István 
Mladoniczky Edit 
Moliere = Jean Babtiste Poquelin 
Moly Tamás 
Móra Ferenc 
Móricz Zsigmond 
Nádor Zsiga 
Nagy Ibolyka 
Nagy Imre 
Nagy Lenke 
Nemes Győző 
Németh Antal 
Németh Mária 
Ocskay Kornélné 
Ocskay Mihály 
Offra Sándor 
Oláh Ferenc 
Orbán Dezső 

1645, 1768 
1821 
1821 
1223, 1780 
1430 
1280, 1403, 1404, 1558 
1336 
1269 

1558 
1922, 1936 
1810 

1285 
1430 
1639 
1713, 1972 
1274 
1771 
1463 
1285 

P. Károlyi Bernát = Károlyi Bernát, P. 
Páger Antal 1462 
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Palágyi Lajos 1203 , 1212, 1213, 1214 , 1219, 
1220, 1227 , 1228, 1235 , 1238, 
1241, 1260 ,. 1338 

Palágyi Róbert 1529 , 1538 

Pálfy Dániel 1402 

Pálfy György 1746 , 1487 , 1797 , 1841, 1842 

Pálfy József 1403 , 1405 , 1414, 1416 , 1417 , 
1430 , 1445 , 1460 , 1464 , 1466 , 
1468 , 1469 , 1470 , 1471, 1557 , 
1598 , 1798 

Pap Róbert 1520 

Papp Erzsébet 1810 

Papp Éva 1810 

Pártos Ernő 1450 
Pásztor József 1589 , 1648 

Pataki Kálmán 1639 

Patkós Irma = Sz. Patkós Irma = 
Sziklai Jenőné = Sziklainé Patkós 

Irma 1436 , 1440 , 1471 , 1722 

Pékár Gyula 1223 

Petrik Antal 1480 

Pongrácz Albert 1855 

Poór Jenő* (Poszovácz Vendel) 1810 
Prelogg József 1402 

Prónai János 1521 

Putnik Bálint 1783 

Ráckevei Károly 1811 

400 



Rácz Antal 
Rácz Vali 
Radnay Miklós 
Rajnai Sándor 
Rákosi Szidi 
Rátkai Márton 
Rátkai Sándor 
Rátonyi Róbert 
Réti Ödön 
Révay József 
Révész Béla 
Roboz Imre 
Romhányi Gyula 
Rott 

Rózsahegyi Kálmán 
Saár Kornél 
Saárné Hattay Adrienn 
Salamon Béla 
Sándor Izabella 
Say Géza 
Schneider Vencel 
Schöne, Lotte = Lotte 
Schwarcz József 
Sebestyén Géza 
Sebestyén Mihály 
Shakespeare, William 
Shvoy Kálmán 

1648 
1821 
1419, 1469 
1956 
1419 
1906 
1236, 1278 
1906 
1280, 1285, 1288 
1593 
1418 
1469 
1951 
1285 
1324 
1512 
1501 
1906 
1818 

1951 
1443 
1307 
1360 

1365, 1469 
1615 
1780 
1509, 1595, 1624, 1625, 1742, 
1746 
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Sík Sándor 
Sinkay László 
Sinkó János 
Solti Eszter 
Solymossy János 
Somogyi Szilveszter 
Staud Géza 
Steinchardt 
Stella Gyula 
Strauss, Johann 
Suli, Ania 
Sümegi Ödön 

Sz. Patkós Irma = Patkós 
Szabados János 
Szabó Dezső 
Szabó Géza 
Szabó István 
Szabó Pál 
Szabolcsi Ignác 
Szalay József 
Széchenyi István 
Szedő Miklós 
Szeles József 
Szendrey Jenő 
Szendrey Mihály 
Szentiványi Béla 

1627 
1756 
1821 
1810 
1365 

1354, 1430 
1833, 1836 
1285 
1269 
1825 
1821 
1489 

Irma 
1396 
1902 
1476 , 1660 
1686 , 1702 , 1731 
1430 
1376 
1401 , 1402 , 14G3, 1627 , 1638 
1317 , 1332 , 1428 , 1742 , 1754 
1498 , 1500, 1518, 1520 
1253 , 1285 , 1405 
1351 
1430 
1430 
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Sziklai Jenő 

Sziklai Jenőné = 
Sziklai József 
Sziklai né Patkós 
Szilágy i Aladár 
Szórád Ferenc 
Szögedi Endre 
Szüts F erenc 
Tábori Emil 
Tarnay Ernő 
Thury E lemér 
Tolnay Andor 

1365 , 1436, 1440, 1456, 1461 
1471, 1473, 1514 , 1517, 1518 
1519, 1520, 1537 , 1540, 1541 
1545 , 1546, 1550, 1551, 1553 
1554 , 1557, 1558 , 1560, 1562 
1563 , 1564 , 1572 , 1577 , 1582 
1587 , 1592, 1595 , 1598, 1599 
1601 , 1603, 1604, 1605 , 1606 
1608, 1609, 1616, 1617 , 1618 
1621, 1624 , 1636, 1639 , 1646 
1657 , 1663, 1672, 1683 , 1684 
1700, 1702, 1703, 1708 , 1711 
1712 , 1713 , 1722, 1725 , 1727 
1728 , 1729 , 1730, 1732 , 1735 
1773 

1379 
rma 
1216 , 1419 
1471 
1396 
1546 
1285 , 1288 
1385 , 1388 , 1397, 1430 , 1469 
1269 

1430 , 1456 , 1461, 1541 , 1732 
17 34 5 1739 , 1761, 1766 , 1794 



Tolnay Pál 1860, 1862 

Tonelli Sándor 1428 , 1742 , 1754 

Torday Ányos 1679 

Tóth Béla 1831 

Tóth Imre 1258 , 1355 , 1405 , 
1742 , 1754 

Tóth László 1546 , 1553 , 1555 , 

Tóth-Vásárhelyi József 1821 

Tőkés Anna 1499 , 1769 , 1841 

Török Béla 1428 

Török Emil 1874 , 1881 , 1884 

Törzs Jenő 1633 

Tukats Sándor 1831 , 1844 

Uferini 1331 

Ujházy György 1665 

Ujj József 1428 

Unger István 1430, 1459 , 1467 , 
1471 

Úr György 1372 , 1375 

Uuno Hanula 1664 
Vajda László 1365 

Vari , Bari 1771 

Vásáry István 1488 

Vaszy Viktor 1922 , 1933 , 1947 , 
1961 , 1965 

Vinkler Elemér 1754 
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Wedekind 
Wimmer Fülöp 
Winkler Elemér 
Wolf Miksa 
Zsámoly Zoltán 

1278 
1282, 1298, 1319, 1341, 1428 
1534 
1428 
1430 
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