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A Radie es Televízió meg 

kezdte munkáját a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon. A 
Csinom Palkó tegnapi elő-
adásáról teljes felvételt ké-
szített a Magyar Rádió, 
ugyanakkor a televíziós be-
állítás is megtörtént a Csi-
nom Palkó mai felvételéhez. 
Öletve egyenes közvetítésé-
hez. 
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A poznani Magyar—Len-
gyel Baráti Társaság 120 
tagja turista vendégként 
S?egedre érkezett az Ide-
genforgalmi Hivatal meghí-
vására. A lengyel turisták a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
időszakában két hétig tar-
tózkodnak Szegeden. Prog-
ramjukban városismerkedés, 
kirándulások és turistautak 
szerepelnek. A szabadtéri 
játékok Csinom Palkó elő-
adására, valamint a moszk-
vai balettegyüttes szombat 
esti bemutatkozására biz-
tosítottak számukra jegyet. 

Szeged város és Csongrád 
megye címmel 34 képpel és 
szöveges ismertetéssel színes 
leporellót jelentetett meg 
az Idegenforgalmi Hivatal 
orosz, angol, német, fran-
cia " és eszperantó nyelven. 
Az újszerű kiadvány nagy 
sikernek örvend a Szegedi 
Szabadtéri Játékokra érkező 
külföldi vendégek körében. 

A -Szeged a napfény vá-
rosa című magyarnyelvű 
kiadvány orosz, angol, né-
met és francia nyelvű má-
sának megjelenése hamaro-
san várható. A kiadványok 
egyike, valószínű a német 
nyelvű, még a Szegedi Sza-
badtéri Játékok időszaké-
ban hagyja el a Szegedi 
Nyomda Vállalatot 
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Szeged 
sokszorosan felülmúlta a várakozást 
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Egyidőben két pedagógus- zsikának, a magyar zenei 
küldöttség látogatott Szeged- életnek, amelynek e gyönyö-
re. A Német Demokratikus rű gyöngyszemével, Erkel 
Köztársaságból, Nauen vá- örökbecsű alkotásával most 
rosból diákok és nevelők ad- közelebbről sikerült megi6-
ták vissza a MÁV Fiúneve- merkednünk. 
lő Intézet korábbi németor-
sza© látogatását az elmúlt Felemelő városkép 
napokban, a pedagógusszak- _ A csillagos éggel bolto-
szervezet vendégeiként pe- zott, hatalmas szánpad és 
dig 33 tagú jugoszláv peda- nézőtér, mintegy szimboli-
gőgusküldöttség érkezett, zálja a várost, s a kép iga-
M ind két küldöttség vezetői zán reprezentánssá tette a 
tisztelgő látogatást tettek a 

lálkozhassunk Szegeddel — 
mondotta befejezésül Gün-
ter Senítleben. 

Impozáns méretek 
A jugoszláv pedagógus-

küldöttség vezetője. Odri 
Bálint, a vajdasági tarto-
mány művelődésügyi osz-
tályvezetője a duvrovniki 
játékok sokszoros nagyságú 
mását látja a. Szegedi Sza-

uszxeigo laxogaiasx tetxeK a szemünkben Szegedet. A Né- ^ ^ Játékokban amely-
városi tanácsnál, ahol Tari met. Demok^nJU kö^í^J n e k i m P ° f a f w rnéretei, s a 

stílszerű, környezet — mint 
ahogy mondotta — egyaránt 

tet most közelről láthattuk, P^zláv pe-
noha vele már korábban £ T Z 
meretséget kötöttünk a né- K l ? e l e " t 6 t t e ' h o g y a j W -
met televízió közvetit£évet ™ , T ^ í . kulturális arculatat, s a vá-

mét Demokratikus Köztársa-
Janos v. b.-elnókhelyettes ságban is nagy népszerűség-
fogadta őket és hosszan el- n e k örvendő Simándy Józse-
beszélgetett velük. 

Megnyert minden 
tetszést 

Günter Senítleben, a né-
met pedagógusküldöttség ve-
zetője kijelentette, hogy Sze-
gedet eddig csak magyar pe-
dagógusbarátaik elbeszélései 
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Éduska, a leánya 
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s így mint régi barátunkat 
üdvözölhettük tapsainkkal a 
nézőközönség sokezres so-
raiban. Otthon lesz mit me-
sélnünk a Szegedi Szabadté-

ből ismerték. Várakozásukat ^Játékokról , amelynek ké-
pét magunkban visszük ha-azonban sokszorosan felül-

múlta Szeged, amelyet Pots-
dammal hasonlítottak össze, 
s ezt — mint ahogy hangsú-
lyozta — nem egyszerűen az 
udvariassá© gesztus mon-
datja velük, hanem a való-
ságos tényismeret. 

— Különösen megnyerte 
tetszésünket — mondotta a 

za. S szerény követi minősé-
günkben úgy hisszük, hogy 
látogatásunkkal, illetve ott-
honi elbeszéléseinkkel na-
gyon sok új barátot szer-
zünk Szegednek és kedves 
lakóinak, akik igazán büsz-
kék lehetnek városukra. S 
ahogy mi láttuk, büszkék is 

ros gazdasági erejét látja a 
játékokban. 

— Nagyon örülünk, hogy 
szegedi látogatásunk egybe-
esett a játékok időszakával, 
s így alkalmunk van, mint 
nézőknek üdvözölnünk a 
Szegedi Szabadtéri Játéko-
kat — mondotta befejezésiül 
Odri Bálint. 

A jugoszláv pedagógus-
vendégek tegnap este meg-
tekintették a Csínom Palkó 
előadását. 
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német pedagógusküldöttség igazán, hiszen nemcsak a ke-
vezetője — a Szegedi Sza- rük munkáját, hanem a szí-
badtéri Játékok impozáns vüket is adták a Szegedi 
képe. Ha többet nem láttunk Szabadtéri Játékok sikeré-
volna a városból, csak ezt, hez, amely igazán siker, 
akkor is szép élménnyel tér- igazán nagyszerű kulturális 
nénk haza. A játékok meg- eseménye nemcsak Szeged-
rendezése azonban lenyűgöző wefc> hanem úgy hisszük, or-
számunkra s alkalmunk is száguknak is. S ennek kül-
volt egy előadást látni, a földi visszhangjára számít-
Hunyadi Lászlót. Mi, néme- hatnak. Mi is azon leszünk, 
tek, különösen nagy rajon- hogy hű szószólói legyünk, s 
góá vagyunk a magyar mu- hogy minél előbb ismét ta-

Emlékezés a szegedi szabadtéri játékok 
Csortos Gyulájára 

Ai>0ri«rtij« I í n v o i t t i " n é s z t u d v a l a m i újat, küló- — Én nem utánzók sen-
f*uguszzus " e n zenöt nö6et, valami egyénit bele- kit, de szerepeimben engem 

esztendeje, hogy Csortos vinni, mert hiszen olyan tág sem fog tudni senki utánoz-
Gyula, a kiváló és a maga tere van itt a színész ala- ni. Hogy az én Luciferem-e 
nemében egyedülálló, senki- kiló lehetőségének és be- a helyes, azt csak Madách 
hez sem hasonlítható nagy szelő készségének, mint ke- tudná megmondani. A kri-
művész meghalt. Az ez évi vés más szerepben. Csortos tikéval nem törődöm. Én 
szabadtéri előadások is em- nem utánozta a nagy elő- nem a kritikusoknak, ha-
lékeztetnek Csortos Gyulára döket, sem azokat a teheti nem a közönségnek ját-
Pályája kezdetén a szegedi séges művészeket (TárayFe-
színháztól került fel Pestre, renc. Törzs Jenő, Kiss Fe-
s ott. lett nagy. ünnepelt renc), akik előtte alakították 
művésszé. Játszott drámát, a szegedi szabadtéri színpa-
vigjátékot, operettet, sőt nép- don ezt a szerepet, 
színművet is, és 1937-ben be- Hauptmann Naplemente 
került repertoárjába a Tra- előtt-je főszerepét Sorrűayés 
gédia Luciferje ls. Ország- Csortos is játszotta. Mind-
szerte nagy meglepetést és ketten nagy művészek vol-
kfváncsi várakozást, keltett tak. Mindketten ugyanazt a 
Csortos Lucifer-alakítása szerepet mondották, Csortos 

Nem óhajtunk ezen az év- ugyanott jött be a színpadra 
fordulón vitába 6zállni az és ugyanúgy halt meg, mint 
akkori és a mai kritikusok lomlay és mégis másképp. 

Így volt ez Luciferrel is. 

s zom. . . 
Ez a 

csortosi 
válasz 
vol t 

reá vallott: 

Jenő István 

Hol lehet parkírozni 
ö t külön parkirozóhelyet 

jelölt ki a Csongrád megyei 
Rendőrfőkapitányság a vá-
rosban a szabadtéri játékok-
ra érkező autóbuszok és 
személygépkocsik számára. 
Ezek a következők: autóbu-
szok a Lenin körútnak a Pe-
tőfi Sándor sugárúttól a 
Honvéd tériig terjedő szaka-
szán kijelölt területen par-
kolhatnak. Személygépko-
csik számára négy parkiro-
zóhelyet jelöltek ki Az első 
ugyancsak a Lenin körútnak 
a Honvéd tértől a Korányi 
rakpartig terjedő szakasza, 
a második a Toldi utca 
egyik oldala az Eötvös ut-
cától a Somogyi utcáig, a 
harmadik a Victor Hugó ut-
ca egyik oldala a Roosevelt 
tértől a Kelemen utcáig és 
végül a negyedik a Korányi 
rakpartnak a Roosevelt tér-
től a Tömörkény utcáig ter-
jedő szakasza. Motorkerék-
párok ugyanitt parkolhat-
nak. 

Kerékpárok megőrzésére 
külön megőrzőhelyeket nem 
jelöltek ki, hanem a meglé-
vők kibővítésével akarják 
biztosítani a kerékpárok el-
helyezését. 

véleményével, akik szerint 
Csörte* ebben a szerepébon 
megbukott, de voltak és van-
nak olyanok is, akik. élete 
legnagyobb alakításának tar-
tották ezt. Talán éppen ezek 
a merőben ellentétes véle-
mények fejezik ki leghíveb-
ben Csortos különleges szí-
nészi nagyságát. 

Céortof nem haladt a 
-nagy elődök- nyomdokain, 
nem kopirozott senkit. Egv 
most., a halálának 15. évfor-
dulója alkalmaval megjelent 
megemlékezésben azt írják, 
hogy Csortosnak -nem sike-
rült a szegedi Lucifer-. Hu-
szonhárom évvel ezelőtt pe-
dig egyik legnagyobb kriti-
kusunk szerint -Csortos en-
nél nagyobbat 6oha nem fog 
alkotni-. 

Nem törődött 
ment. a maga útján és min-
den szerepet, másként, ját-
szott, mint ahogy azt rnás 
látszotta volna. Talan eppen 
Lucifer egyike azon szere-
péknek, melybe minden, ar-
ra megérett és hivatott szí-

A szabadtér' 
annak idején többszór be-
széltem vele. Néha kedves, 
közvetlen volt, néha szóba 
sem állt senkivel. Képes volt 
órákon át egyedül ülni a 
Széchenyi téri platánok alatt, 
csak azért., hogy lássák. Né-
ha ki sem mozdult szállodai 
szobájából. Egyszer megkér-
tem. hogy beszéljen Lucifer 
szerepfelfogásáról, mire be-
tűinek, szavainak ismert, 
elnyújtott tónusában így vá-
laszolt: 

Orzse és Tyukodi pajtás évődése a Csitiom Palkó-ban. 
A jelenetben Lőrincz Zsuzsa és Domahidy László 

Kedves jelenet az öltözőben s a láthatóan derűs per-
cekben, a Csinom Palkó egyik szünetében, A képen 
Mikó András rendező Sárdy Jánossal és Fodor Jánossal 
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Zsuzsi es Éduska. duettje — Hazy Er zsebet és Sándoé 
Judit 


