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A Szegedi Kenderfonóban is 
JÓ TALAJBA KERÜLT A NAG. . . 

Tervismertető értekezleten vitatták meg a gyár dolgozói 
nz ötéves terv kérdéseit 

(C ' fmi tnd^lt/inlc irja) Hét-
főn. október 21-én délutón tar-
tottak meg a Szegedi Kender-
fonógyár dolgozói az ötéves terv 
elsó évének tervismertető érte-
kezletét, amelyen bebizonyoso-
dott az, hogy az ötéves terv 
valói >an a dolgozó nép terve, 
azoké, okik törhetetlen akarás-
sal. lelkesedéssel és öntudattal 
épitik a szocializmust 

M giafc beszélik meg 

és vetik papirta 

Már a kora reggeli órákban 
«7.okatIan élénkség volt az egész 
üzemben. Fürge kezekkel díszí-
tették a termeket, hogy a terv-
ismert ető értekezlet ünnepélye-
sebb legyen. Itosnyükovics elv-
társ a mellette dolgozókkal 
szoit:almnsan dekorált, mert 
tudta azt, hogy ez a nap nem 
egyszerű hétköznap, hanem a 
dolgozók száméra egyik nagy 
ünnepe ez, amikor az ötéves 
tervük elsó évének terveit ók 
mar,nk beszélik tneg és vetik 
papírra. 

Amikor az előadó elvtársak 
szavai elhangzottak, bebizonyo-
sodott az, hagy a dolgozók nem-
csak a munkájukat adják az 
építéshez, hanem ötleteik szá-
zait, amelyek hatalmas lendü-
letet visznek az ötéves terv kez-
detébe ós sikeres befejezéséhez. 

Az a 90 felszólalás, javaslat, 
amely a tervi sirtertotö értekez-
leten elhangzóit, bizonyítja azt, 
liogy az a mag, amelyet Rákosi 

elvtárs elvetett, jó talajlia ke-
rült "és a.z ötéves tervben 1>Ő 
lesz az aratás. 

Zöldi Imréné elvtársad a gom-
bol yi tóban elhatározta, hogy ez-
után 20 p-áloa helyett 24 pál-
oán dolgozik. A gilfonó, a di-
rektfonó a gömbölyítő és a vi-
zesfonó dolgozói felajánlották 
azt, hogy termelékenységüket 
két százalékkal fokozzák. A ja-
vítóműhelyben a tervértekezlet 
napján 84 — vagyis minden 
dolgozó — egyéni versenybe lé-
pett. A rootolíaosztályon páros-
versenyt jelentettek be és min-

den c^ztály dolgozói egymást 
multák felül a felajánlásokban, 
amellyel Pártunk és Rákosi elv-
társ iránt 'érzett szeretetüket fe-
jezték ki. 

A Szegedi Kenderfonógyár dol-
gozói ezzei akarják bebizonyí-
tani ezen a tervismertetó érte-
kezleten, hogy nemcsak a Szov-
jetunió dolgozói, hanem üzemünk 
dolgozói is szeretettel és öntu-
datosan hódolnak Sztálin elv-
társ bölcs útmutatásának: »A 
munka nálunk becsület, dicső-
ség és hősiesség dolga*. 

(Schusster János) 

HUSZONÖT ÉVEN ÁT 
nevelte Lenin elvtárs pártunkat 

és a világ legerősebb és leg-

edzettebb munkáspártjává nevel-

te lel azt. A cárlznuisnak és po-

roszlóinak csapásai, a burzsoá-

zia veszett dühe, Kolcsak és 

Djenjikin fegyveres támadásai, 

Anglia és Franciaország fegy-

veres beavatkozása, & százszáfu 

burzsoásafió hasudozásal és rá-

galmai — mindezek a skorpiók 

szakadatlanul hullottak pártunk 

fejére egy negyedszázadon át. 

De pártunk ugy áll, mint a kő-

szirt, visszaverte az ellenség 

számtalan csapását és vezette a 

munkásosztályt előre, a győze-

lemre. Kemény harcokban ko-

vácsolta ki pártunk sorai egysé-

gét és zártságát. Egységgel és 

November elsején kezdődnek Nagy szegeden 

A SZABAD FÖLD TÉLI ESTEK 
Analfabéta és közismereti tanfolyamok is indulnak a falvakban 

Az elmúlt esztendőkben is 
igen nagy sikere volt mindenütt 

a falvakban a .Szabad Föld Téli 

Esték«-nek. Dolgozó parasztsá-

gunk széles tömegei vettek részt 

ezeken az előadásokon, tanullak, 

fejlődtek, művelődtek. 

Az Idén Szegeden és környé-

kén november elsején Indulnak 

meg a Szabad Föld Téli Esték. 

Nagyszeged területén minden 

községben rendeznek öt-öt elő-

adásból álló előadássorozatot, 

rendszeresen a tél folyamén. Az 

előadássorozatok természettudo-

mányi, világnézeti előadások 

lesznek, ezenkívül Ismertetik a 

Szovjetuniót, valamint a szövet-

kezeti gazdálkodást Mindezek 

mellett a helyi dolgozó paraszt-

ság kívánságára egyéb témakör 

bői is tartanak előadást. Az elő-

adássorozatokat a Magyar Dol-

gozók Pártja irányításával a 

Szabadművelődési Felügyelőség 

rendezi és többnyire szegedi, 

központi előadókkal. 

Ugyancsak novembertől anal-

fabéta tanfolyamok, alapisme-

reti, számtan és közismereti tan-

folyamok Is Indulnak a nagy-

szegedi falvakban és tanyaköz-

pontokon. Ezeken a tanfolyamo-

kon az időszerű kérdésekről is 

tartanak előadásokat A tanfo-

lyamok díjtalanok lesznek és 

azok sikeres elvégzői bizonyít-

ványt kapnak. 

zártsággal vívta H a győzek 
met a munkásosztály ellenségéi 
felett.* 

Ezeket a szavakat mondottá 
Sztálin elvtárs a Szovjetek Ih 
össz-szövetségi Kongresszusán, 
Lenin elvtárs halála alkalmi* 
bál. Ezekben a szavakban benné. 
van annak a hősies, következetes 
és kemény harcnak, munkának 4 
megmutatása, amelyet Lenin eU 
társ folytatott a dolgozó embe* 
riség boldogulásáért. Lenin elv-
társ életének minden napja é» 
perce a dolgozó népet szolgál-
ta és ebből a hatalmas hősi élet-
ből valamennyien csak tanul* 
hatunk, erőt, tapasztalatot ma* 
rithetiink mindennapi munkánk* 
hoz, a szocializmus építésében. 

Ezért lesz nemcsak nagy él* 

mény, de igen tanulságos is va-

lamennyiünk számára a Leni* 

elvMrs életéről készült kitűni 

dokument-film, amelyet novem-

ber 6-án este mutat be Szege-

den díszelőadás keretében a 

Belvárosi Mozi. A film több na-

pon keresztül marad Szegeden, 

hogy minden dolgozónak alkat-

ma nyíljon megtekinteni. 

x Ali ami autómüszaki intézel 
mos-t induló gépjárművezetői 
képző (soffőr) tanfolyamára je-
lentkezőket még fölvesz Mülletf 
Itéla, Vár-utca 4. és Not György, 
Táborn tea 2., soffőriakoláj*. 
Alkalmazóit csak azok nyer. 
hetnek, akik ezt a tanfolyam 
mot sikeresen elvégezték. 

/ 

Anatoli Szofronov színdarab-
iának szereplőit nem könnyű 
fclodat megeleuchifeW. Sőlc 
mxnu.cn kell ahhoz — nem egy, 
vagy egypár tényező —» hüav 
színészeink megfeleijeitek..ennek 
<i feladjatnak.'Tje a számos té-
nyező közül legfontosabb, a 
legszükségesebb az.hogy tud-
juk: a kommunjsla író kezében 
a toll fegyver, ti kommunis-
ta szimHUlr'ó "m'vden sora fegy-
ver a mi kezünkben. A szovjet 
írók és költők alkotásainak az 
a célja, hogy neveljék, alakít 
sák az új embert, hogy alkal-
massá tegyék az új feladatok-
ra, az új életformákra, új har-
cokra és új örömökre. Szofro-
nov nemcsak a moszkvaiaknak 
irta a ,,Moszkvai jellem"-e>. 
hanem nekünk is. Az érződik 
ki a darab minden mondatából, 
az egész felépítéséből, mintha 
Szofronov szinte a végére ezt 
Irta volna rendezői utasításként: 
„Használjátok fel ezt az írá-
somat is arra, hogy ott Szege-
den segítsetek a szocialista tár-
sadalom építésében, az új em-
bertípus kialakításában." Ez 
azt jelenti más szóval, hogy 
Szofronov darabja nem „doku-
nient" jellegű, nemcsak a Szov-
jetunióban 1946 ban, a másod k 
világháború után felvetődött 
kérdést tárgyal. Persze azt is 
— és éppen a felvetett problé-
ma jellege adja meg, szélesíti 
ki a darab érvényét. 

Mi ez a felvetett probléma, 
mi tultfidonképpen a darab 
mondanivalójának a súlypont-
ja, ami körül az események 
játszódnak? E t Iírivosein mér-
nök mondja ki: „Hát meg kell 
változtatnunk a technológiát." 

Ez a megállapítás csak a 
Szovjetunióra vonatkozik? Nem. 
Ez vonatkozik minden olyan or-
szágra. ahol újat épf enek, ahol 
szocialista módon építenek. Vo-
natkozik Magyarországra is, 
vonatkozik Szegedre is. 

A kérdés a.z, hogyan hajtot-
ták végre a szovjet emberek 
pzt a feladatot, Erre ad fele-
tet Szofronov darabja. De ah-
hoz, hogy ezt a mi színészeink 
alakításaikon keresztül tolmá-
csolni tudják, még egy kérdést 
fel kell vetni. Hogyan állunk 
•a Krivosein mérnők által fel-
vetett kérdéssel Szegeden, ho-
gyan hajtják végre, hol tarta-

Miért j á í s z o i i ó k j ó l , 
ÉS HOGYAN JATSZHATTÁK VOLNA 
MÉG J O B B A N 
A „ M O S Z K V A I J E L L E M ' - E T A S Z E G E D I Á L L A M I 

N E M Z E T I S Z Í N H Á Z B A N 

nak ennek a feladatnak meg-
oldásában a szegedi dolgozók? 
Mik azok a hiányosságok, ame-
lyek itt nálunk ezen a téren 
előfordulnak, hol kell segíte-
nünk — a színpadról. Szofro-
nov darabján keresztül Csak 
így, — a harci fegyver jelleget 
felismerve — alakíthatják színé-
szeink nemcsak egyszerűen jól, 
hanem hűen a •valóságból kiin-
dulva és a valóságnak megfe-
lelően a darab egyes szerepeit, 
"gyes jellemeit. Ezért alapjai-
ban helytelen az a felfogás, 
hogy egy szovjet embereket áb-
rázoló színdarab színészei ne 
tanulmányozzák, ne vizsgálják 
a szegedi dolgozókat, a szege-
di gyárvezetőket, a Párt és 
szakszervezeti- funkcionáriusok 
jellemét. 

Mindezek ellenére az előadás 
ió volt. (Ami persze nem azt 
jelenti, hogy nem lehetett vol-
na még jobb.) 

A gondos rendezés, a színé-
szek tehetsége megmutatkozott 
és ahol voltak is gyengeségek 
egyes szereplöknél, egy-egy je-
lenetben még az előadás folya-
mán csiszolódtak, vagy többé-
kevésbbé ki is küszöbölődtek. 

Elmondhatjuk, hogy — egy 
k'vételével senki nem ját-
szott alapvetően rosszul, hibá-
san —, de azt is elmond-
hatjuk, hogy vol'ak kitűnő ala-
kítások. Elsősorban Darvas Er-
nő és Dékány Sándor alakí'á-
süi. 

Gr'nyovot, a szövőgyár mun-
kavezetőjét nem könnyű meg-
eleveníteni. Idős. de energikus 
.moszkvai jellem", a szovjet 
haza polgára. Olyan típus, ame-
lyet csak a szocializmus alakít-
hat ki. gyökerei visszanyúlunk 
1917-re, esetleg 1905-re is és 
benne vannak a jelenben. En-
nek az alekVásánái meq kell 
érteni, át kell éren Grinyo» 
nak ezt az egész történelmi fej-
lődését, meg kell. érteni az idős 

szovjet ember friss, fiatalos for-
radalmiságát. Enélkül a megér-
tés nélkül Grinyovból.  a szov 
jet polgárból a burzsoá társa 
dalom joviális polgárát hami-
sítjuk, de legjobb esetben hep-
ciáskodó, nyugtalankodó öreg-
urat. Darvas Ernőnek sikerült 
ezt a veszélyt elkerülnie — de 
még nem teljes mértékben. Itt-
ott Grinyovot egy-egy mozdu. 
latéban egy-egy hanglejtésében 
eljov : alizálja, elöreguri.sítja. 
Egyébként az alakítás kitűnő. 

A másik kiváló alakítás Dé-
kány Sándor Szviridovja. Dar-
x>as mellett Dékány kerüli leg-
közelebb a szovjet emberhez 
ezzel az alakítással, ezzel a tu-
lajdonképpen epizód szereppel. 
Kitűnően érzékeltette a lesze-
relt katonában lejátszódó őszin-
te, m'nden pátosz nélküli mély 
emberi vívódást. És érzékeltet-
te a ható társadalmi erőket — 
ezeknek az erőknek a hatását 
Szviridovra. Dékánynak sike-
rült (jobban, mint Lakky Jó-
zsefnek a Zajcau szerepben) 
megfogni a szovjet humor leg-
finomabb szálat. 

Sikerült azt megjátszani, 
amit nem sikerült a darab el-
ső részében elmondani, nem si-
került érzékeltetni elbeszélésé-
ben Horváth Júliának. Viszont 
ő (Kruzskova) a Szviridov-
jelene'ben fogta meg legjobban 
a szerepét. Nem így a darab 
többi részében. Horváth Júlia 
sem Kruzskovát. a Szovje'unió 
Legfelsőbb Tanácsának tagját 
adja legtöbb helyen (ami per-
sze nem azt jelenti. hogy 
Kruzskovának hiva'ali beosztá-
sé tiltaná a szerelmet, az érzel-
meket) hanem egy igen csinos, 
r.rimpo'ikus fiatal lányi, aki 
"zépev. tud nézn az emberek-
re (Különösen, ha ez 'örtéue.te_ 
sen Krivc-seiin mérnök), Hor-
áth Jid-ja túlságosan cls~"v'i-

mentr ált'n l a szeren-1. Ezért 
mondó" uk. hegy n -m ártott 

olr.i tanulmányozni. melyeb-

ben a kérdést, nem ártott vol-
na például tanácsot kérni Kur-
liknélól, Kalmárnéfól vagy a. 
többi nőtől, akik most képvise-
lők, fontos közéleti funkciókat 
töltenek be. Meg kellett volna 
tőlük kérdezni, vájjon ho-
gyan csinálták ők a dolgot. Biz-
tosan nem úgy, mint Horváth 
JuVa — Kruzskova szerepében. 

Sokkal inkább hasonlítanak a 
mi női funkcionáriusaink Koós 
Olga Polozovájára. Csak ezek 
egy kicsit közvetlenebbek — és 
mégis keményebbek. Mert Koós 
Olga alakításában az egyetlen 
hiba az, hogy néhol clfinom-
kodja a dolgokat. Több meleg-
séget és több erőt kell az alcc-
tásba belevinni (úgy. ahogy 
Koós Olga belevitte ezt a Tyi-
honov: Pohárköszöntőjébe.) 

Zajcev, — ez magyarul any-
vyxt jelent, hogy nyúl, vagy 
névre fordítva Nyulas. A da-
rabban ezt a Zajcevet, ezt a 
nyúlszívü, felettesének és ál-
talában a felettelévőknek — 
hajlongó gazdasági szakembert 
Lakky József alakítja. Dicsére-
tére legyen mondva Lakkyvak 
— mert a figura igen csábító 
—nem bohóckodta el Szofro-
nov mély kritikával felépített 
humorát. De nem is adta visz-
za. Nem találta meg azt a 

hangot, _ más jellemre —, 
mint Dékány Sándor. Nem 
..nyulai" adott Zajcev szerepé-
ben, mint azt Szofronov megír-
ta , hanem inkább (hogy ma. 
radjunk az álla'oknál). egy he. 
rélt oroszlánt szimbolizált já-
téka. Egyszóval: l.akky kétség-
kívül tehetséges, alakítása mu-
la'ságns volt. — de nem Zaj-
tér- volt. 

Es Potapov se mindig Pota-
pov volt. Különösen a darab 
első részében, főleg az első je-
lenetben. Bnr.á Béla itt bele-
"s t/ abba a hibába (és ez ve-
zflyes hiba), hogy a munkátfal 

tel/ gyárvezető derűs pillana-
toit kikavcsulódásái — és rész. 

ben már eltévelyedésének at 
önelégültségnek, a „szakbar« 
bárrá válásnak" csíráit tel-
jességében formalista — esérl 
durva és hamis eszközökkai 
akarta ábrázolni Ennek eevil 
oka (csak az egyik, mert a mám 
sik az „eredendő bűn", a for. 
maiizmus) az is. hogy szinte be-
leesett Zajcev szerepének üszők 
lilába és a két szerepet vegví• 
tette. Ez a harmadik, ami eb. 
bői a rossz hdzasításból szüle-
tett. igen messze volt Szofro-
nov Potavoviától. Az elő-óáj 
során egyre javult Borsi alaki• 
'ára és a második részben. — 
különösen abban a párszar.nt 
beszélgetésben Polzovával mI 
ülés után — megtalálta a ban* 
got és ezután már ri'kábkan 
vesztette el. Ezen a szeremen 

•.csiszolni kell. mert Barsi nlkal„ 
mas erre a szerepre. De Uaelő-i 
rzör fel kell számolni min ''uk 
féle formalisztikus elemet Barsi 
játékában. 

Petur Ilka jó volt, — elte-
kintve az értekezleten való fel-
szólalásától, ahol nem ta'él 'a 
meg a hatalmas feszültséget, 
amit egyébként Lendvai Ferenc 
sem tudott belevinni a rende-
zésbe. Rácz András helue.'.ín 
felfogott „optimista Viktor" 
nlakí'ása közben még mindig 
kicsit kacsintgat a „jampec 
Viktor" felé. Fodor Teréz. G. 
Tóth Irén és Váradi László jól 
látszották szerepüket. Lengyel 
Erzsi kicsit összetévesztette a 
szovjet diáklány határozottsá-
gát. — a merevséggel. 

Kős egi G.yula nem jól ját-
szott. Eltekintve pár Jó mozdu-
lattól, igen gyenge volt. Elsik-
kasztotta Krivosejin sok izgal-
mas vonását és elsikkasztot*a 
Cl darab lényegét, azt. hogy 
..Meg kell változtatni a techno-
lógiát." Pedig Szofronov ezt őri 
bízta. 

A díszletek jók voltak. A ren. 
dezésről már beszéltünk. 

Javasoljuk a színház vezető-
ségének. hogy haladéktalanul 
rendezzen ankétokat (kettőt, 
hármat, amennyit csak lehet), 
ahol azokkal, akik már látták, 
megvitatják a darabot és ennek 
a vitának a tapasztalatait (I szí-
nés~ek menet közben felhasz-
nálva egyre jobban visszaad, 
jik, egyre jobban tolmácsolják 
Szofronov aazdag és fontos 
mondán'valóit 


