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DAMOKLÉSZ KARDJA 
Nazim Hikmet színműve a Szegedi Nemzeti Színházban 

ÉPÍTI, SZÉPÍTI VÁROSRÉSZÉT 
Egy díszokleveles társadalmi munkásról 

Jelenet a második részből. Mentes József, Simon Erika és Várady Szabolcs 

« .. színház á) 
A szegedi évadjának 

műsorterve már előre jelez-
te, hogy a színház a tava-
lyi hibákkal bátran és radi-
kálisa n leszámolva az idén 
valóban korszerű, mai és 
minden izében modern szín-
házat akar játszani. Az első 
prózai bemutató, Nazim Hik-
met drámájának nagysikerű 
szombat esti premierje pe-
dig nemcsak e szándékok 
és törekvések feltétlen he-
lyességét, hanem azt is meg-
győzően bizonyította, hogy a 
színház képes e nagy és új-
szerű feladatok megoldásá-
ra, s valóban meg is tud-
ja csinálni, amire vállalko-
zott. 

Mi jellemzi a színház új 
törekvéseit? Elsősorban a 
korszerűség, a mai élet, a 
mai ember nagy problémái-
nak középpontba állítása. E 
helyes szándék megvalósítá-
sa természetszerűen nem azt 
jelenti, hogy a színház ez-
után kizárólag a mai élet-
ről szóló darabokat mutat 
be; a múlt is tanulságos a 
ma számára. Ki tagadná 
azonban, hogy egy ilyen tar-
talmú műsorterv megvalósí-
tásával legnagyobb jelentő-
ségük nyilvánvalóan a mai 
daraboknak van? Nazim 
Hikmet izzig-vérig modern 
drámájának előadása éppen 
ezt a mai tartalmat és mon-
danivalót fejezi ki, s ilyen-
módon dokumentálja a szín-
ház új törekvéseit és szán-
dékait. Mindenképpen sze-
rencsés volt tehát a darab 
műsorratűzése, s külön 
öröm, hogy éppen a szegedi 
színház vállalkozott ha-
zánkban először ennek a 
mély, humanista mondani-
valójú drámának a bemuta-
tására. 

A konfliktusa a A darab mai élet egyik 
legégetőbb problémájára 
épül. Atombombákkal meg-
rakott amerikai repülőgépek 
száguldoznak ma a levegő-
ben, a halált hordozva tes-
tükben, s elég egy rossz 
mozdulat, valami félreértés, 
tragikus véletlen?, hogy meg-
történjék a szörnyű kataszt-
rófa. Ez a probléma való-
ban élő és eleven ez a ma 
Damoklész kardja, s nem 
valami kommunista "kita-
lálás"; mindannyiónk sor-
sáról van szó. Hikmet drá-
mája ezt tárgyalja, figyel-
meztet a szörnyű és halálos 
veszedelemre, tiltakozik és 
harcba szólít az amerikai 
őrület ellen. 

Az író nem a véletlenről be-
szél, mint a bekövetkezhető, 
katasztrófa egyetlen és leg-
valószínűbb okáról, ahogyan 

fokozza és hatásosabbá teszi 
a mondanivaló humanitását. 

a j i » ,.i érdekes és 
Rendkívül modern ^ 

a forma, amelyben az író 
ezt a mondanivalót megje-
leníti. Hikmet darabjai ál-
talában áttörik a hagyomá-
nyos dramaturgiai kerete-
ket, anélkül, hogy realizmu-
suk feloldódna; ilyen ez a 
szokatlan szerkezetű darab 
is. Az érdekes és izgalmas 
cselekmény két szálon fut, 
mintha két drámát látnánk 
a színpadon: az egyik az épí-
tész és felesége, a másik A. 
B., a pilóta-főhős drámája. 
Ezt a két drámát az író 
szellemesen és erőltetettség 
nélkül kapcsolta egybe a 
darab kezdetén. 

A cselekményt azonban 
messziről, nagy nekifutás-
sal indítja az író, s a fe-
szültség, a tulajdonképpeni 
konfliktus később bontako-
zik ki, bár azutánhogy az 
iró megteremti, törés nélkül 
felfelé halad, s a dráma 
nem egy jelenete felejthetet-
lenül szép, megrázó hatású. 
A különleges darab szerke-
zeti felépítéséből követke-
zik, hogy A. B. történetének 
nincs igazi nagy íve, a cse-
lekmény apró jelenetekre, 
színpadi mozaikokra törik 
szét, s ezért a színmű első 
fele inkább epikus, mint 
drámai jellegű. 

előadás leg-
főbb értéke, 

hogy hitelesen, meggyőzően 
és nagy intenzitással közve-
títi a színmű haladó mon-
danivalóit. Komor István 
rendezése Szegeden szokat-
lanul modern, újszerű és 
merészen izgalmas előadást 
produkált. Az író sajátos 
emberábrázolása mindenek-
előtt a rendezést tette pró-
bára. Hikmet szimbolikus 
alakokkal dolgozik, hősei 
nem valóságos emberek, 
hanem szinte puszta abszt-
rakciók, két lábon járó 
problémák. Az ilyen típusú 
szerepek előadásában a ren-
dezői értelmezésnek szük-
ségszerűen jóval nagyobb 
jelentősége van, mint más 
daraboknál. 

A két legjobban, legrész-
letesebben ábrázolt alak két-
ségtelenül A. B. a pilóta főhős 
és a Bíró lánya. Ezt a két 
figurát sokszínű részletes-
séggal ábrázolta az író, el-
lentmondásosan, többértel-
műen, de végül is egyálta-
lán nem félreérthető tarta-
lommal. Kaló Flórián és 
Földi Teri játéka jól ki-
fejezte e szerepek bonyolult-
ságát; az ő alakításuk a leg-
emlékezetesebb az előadás-
ban. Kovács János az írói 

Imréé és Károlyi Istváné 
már egészen vázlatos és hal-
vány, jóformán egyetlen vo-
nassal jellemezett. Nem ők 
tehetnek róla, hogy ezek a 
figurák egysíkúak maradtak 
az előadasban. Várady 
Szabolcs és Simon Erika 
elsó jeleneteiben hamis han-
gok és álpátosz keveredett a 
helyes és jó megoldásokkal 
— nyilván itt is a rendezői 
értelmezés eredményeként — 
s ez annál bántóbb volt, mert 
a két művész játékában a 
továbbiakban ilyesminek 
nyoma sem volt. A Süket fi-
gurája bár érdekes és Men-
tes József jól is játszotta, 
mégis zavart. A szerep egyet-
len darabbeli funkciója, a 
késleltetés túlságosan rikító-
an jelentkezett benne. 

Sándor Lajos kitűnő 
díszletei, »jelzései* szelleme-
sek, ötletesek, jól illeszked-
nek a formabontó darabhoz, 
és nem kis részük van ab-
ban, hogy a szombat esti pre-
mier, a színház első prózai 
bemutatója, az utóbbi évek 
egyik legnagyobb hatású elő-
adásává válhatott. 

Ökrös László 

több idő telt el. Addig az 
ott lakók poros, sáros úton 
közlekedtek. 

Csín® kis családiház áll venni az elismerő oklevelet, 
a szegedi Hattyú utca 44 mert akkor is vidékre szó-
szám alatt. Kertje szép és lította hivatali munkája. Az 
gondozott. Megtalálható ben- oklevélen különben ez áll: 
ne minden, amire egy házi- ».. • a társadalmi munka vég-
asszonynak szüksége van. zéséért, szervezéséért...* 
Látszik a kerten, a házon, Igen, a szervezésért is. Mert ^ ő g T a ! ú t ép í t f e l t eme dik 
hogy tulajdon®a torodik ve- Igloi Ferenc nemcsak hogy tólja ugyancsak az ő javas 
le- r é R Z t v e ? a ^ m u n k á k végzé- l a t á r a ~ k j á k r e n d b e a fel 

6eben, hanem munkaerőt 
szervez egy-egy tanácsi fel-
adat végrehajtásához. 

Iglói Ferenc javaslatara 
m®t már tervszerűen bont-
ják még a járdákat is. Ugy, 

szedett téglákat. Eddig min-
den válogatás nélkül az út 
szélére dobálták a tégláaat 

Régóta csinálja ezt a mun- Most szépen oszlopokba rak-
kát, s már-valóság® meste- jak. 
re ennek. A kerületi taná- M „ 

• az u r ü m m e l . . . 
vasútnál font® els® munkánál már ott volt. 

Vonaltisztvi- A Csillag téri játszótér mun-

Elfoglalt ember 

A házigazda aránylag fia-
tal ember, vasutas egyenru-
hát visel. A szépen berende-
zett lakásban el is mondja 
Iglói Ferenc — a házigazda ^ o k jnegalaku:lása^utan 
—, hogy a 
beosztása van. 

A társadalmi munka szer-
s ^ T ^ e ^ k n Y z T j e t a i ü " Mját""iíányítotu;"s" m o z ^ í - vezése is tudomány. Iglói Fe-selő. Ez esetben azt jeiemi, körnvék lakóit A r e n c ezt így summázza: 
hogy H^mezovasárhely, toWa u t C a énítö.sén U dol- ~ Mind* időben kell ér-
Apatfalva Mezőhegyes Bat- Retek utca ep te** , is dol ° a k ó k a t a társa-
S e r k 0 h o i r T ® ú vonM — a " ' U t ^ s S g . ® T z daimi munkáról. A k'orai be-
műszaki el lenőrzésétvégziés útépítők sietették a lak®sá- harangozásnak nincs kulono-
iránvüási fetadatokat lát el got, hogy minél előbb szed- « b b értelme, mert egyregv 
Ó Z í L í l e t e n Igv aztán fel a régi köveket. Az "tea aszfaltozásának hírét 
teZészeteíi hocv sokat Tan "tea lakói saját házuk előtt n«g örömmel fogadják az 
Ó Z otthonátó? Hetenként felszedték, de az átjárók szi- ott lakók s jó szívvel vál-

tölt rend- fútként megmaradtak. Iglói lalnak társadalmi munkát. 
Ferenc és néhány társa vál- ha késik a megígért 
lalkozott a keresztjárdák fel- munka, a lak®ság lelkese-

Eddig az volt a gyakorlat 
a második kerületben, ha 
e— utcát aszfaltoztak, a la-
kók végig felszedték a jár-
dát. Az utca egyik fele 

, aránylag hamar elkészült, de ""ínak szavára 
F Ó r i T k i t ű n ő tel 3 végéhez eljutottak az - H é a 

két-három napot 
szeresen a -vonalán*, de 
előfordult már, hogy enné! 
jóval többet kint tartózko-
dott. 

Tehát elfoglalt ember. 
Mégis jut ideje kedvenc szó-
rakozására, a kertészkedésre, 
sőt, ahogy elmondja, gyer-
mekeivel is sokat foglalko-
zik. Nincs is velük különö-
sebb baj az iskolában és Ka-
ti is meg 
nuló. 

Elsők közölt 

Ez elég is egy embernek 
— gondolnánk. De Iglói Fe-
renc nemcsak a munkájának, 
családjának él, hanem a 
közösségnek is. Építi, szépíti 
városrészét, Felsővárosi. 
Ho*" ebben is példamutató, 
élenjáró, azt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a társa-
dalmi munkájáért kapott ok-
levelek halmaza. Legutóbb, 
amikor a városi tanácsülé-
sen a legjobb társadalmi 
munkásokat díszoklevéllel 
tüntették ki, Iglói Ferenc 
nevét is hallották a tanács-
ülés résztvevői. Igaz, hogy 
személyesen nem tudta ét-

szedésére is. 

Javaslatok 

dése is lelohad. Időzíteni kell 
sz értesítést s amikor a lel-
kesedés a legnagyobb, akkor 
kell kezdeni a munkát. 

Teriéi Ferene, aki különben 
pártonkívüli, megtalálta a 
hangot s jól időzíti híreit. A 
második kerület lakói hall-

s szívesen 
I társadalmi 

építők, sokszor három-négy munkában, 
hónap, vagy még ennél is Horváth I.ászióné 

Meghalt Tímár József 
A Nemzeti Színház gyász jelenléte 

Ujabb csapás érte a Nem-
zeti Színházat. Társulatunk 
egyik legkiválóbb tehetsége, 
a haladó magyar színjátszás 
büszkesége, Tímár József 
Kossuth-díjas kiváló mű-
vész, hosszú szenvedés után, 
58 éves korában elhunyt. 
Felejthetetlen alakításai, ma-
radandó emlékei a magyar 
színjátszás történetének. Ra-
gyogó tehetségével, sokszínű 

A szegedi' 

Üzemi vöröskeresztes szervezetek 
a dolgozók egészségvédelméért 

A Magyar Vöröskereszt A ktsz különböző részié- röskereszt-alapszervezet ve-
Szeged vár®i titkársága a geiben négy egészségügyi zetősége trachoma- és rák-
dolgozók jobb egészségvé- állomást szereltek íel. szűrési vizsgálatot szerve-
delme érdekében az üze- Ezenkívül 16 elsősegély- zett és fiatalkorúakkal is 
mekben vöröskereszt® min- nyújtó helvük is működik, foglalkozik. Ezenkívül nagy 
taalapszervezeteket hoz lét- A Vöróskereszt-alapszer- gondot fordít az üzem tisz-
re. Az egészségkultúra eme- vezet vezetősége a tagok to- taságára is. 
lése a termelést is befolyá- vábbképzéséről is gond®-
solja, valamint a dolgozók kodott. -Egészségügyi állo-
munkakörülményeinek to- más* tanfolyamot szervez-
vábbi javulását segíti elő. tek, ahol a résztvevők kü-

Az üzemi vöröskereszt® , o r v Q s i , , előadásokat 
hallgattak, s közülük 22-en 
sikeresen vizsgáztak. Ezen-
kívül szociális bizottságot 
szerveztek, melynek tagjai 
rendszeresen látogatják a 
betegeket, sőt a szövetke-
zet nyugdíjasait is. A Vö-

első fél év jól sike-

eddig általában erről beszél- szándékokhoz méltóan, szin-
tek, hanem olyan helyzetet 
mutat be, amelyben az 
atombomba kioldása béke-
időben is szándékos lehet. 
A darab pilóta-hőse le akar-
ja dobni a bombát; az író 
tökéletesen meggyőz arról, 
hogy ez lehetséges, hogy a 
veszélynek ilyen oldala is 
van és lehet. A konfliktus-
nak ez az elmélyítése, amely 
a fenyegető veszedelem új 
vonásait emeli ki, még erő-
sebbé teszi az író tiltakozá-
sát és figyelmeztető szavát, 

vonalasan és meggyőzően 
alakította a Patikus fiának 
jellegzetes szerepét. Kát ay 
Endre plasztikusan formálta 
meg a Bokszoló figuráját. 
Lakky József is jó volt, 
pedig az író a figurát felü-
letesen és felszínesen jelle-
mezte. B e g e Margit első 
jelenete, rendezési hiba kö-
vetkeztében is, kevésbé si-
került — a "benzinkutak li-
lioma* beállítás túlságosan 
szimvla — de aztán egyre 
hatásosabban játszotta ro-
konszenves lírai szerepét. 
M ez e y Lajos szereve ta-
lán kevésbé, de G é m e s i 

mintaszervezet címet min-
den olyan üzemi alap-
szervezet elnyerheti, ahol 
az egészségügyi és szociá-
lis munkát példamutató-
an végzik. 

A munka eredményét azzal 
mérik, hogy az előző év 
azonos időszakához viszo-
nyítva az üzemben a he-
veny légzőszervi, emésztő-
szervi és genny® bőrfertő-
zéses megbetegedések, vala-
mint a balesetek száma mi-
lyen csökkenést ért el. 

A Magyar Vöröskereszt 
közponja mintaalapszerve-
zetek létrehozására a vidéki 
városok közül Szegedet és 
Hódmezővásárhelyt jelölte 
ki. Szegeden öt üzem, a 
Ruhagyár, a Kenderfonó-
gyár az Újszegedi Kender-, 
lenszövő Vállalat, a Textil-
művek és a Cipőkészítő 
Kisipari Szövetkezet Vörös-
kereszt-alapszervezete vál-
lalkozott arra, hogy a min-
taalapszervezetekhez szük-
ség® feltételeket teljesítik. 

A napokban értékelte a 
Vöröskereszt Szeged városi 
titkársága az elmúlt fél év 
munkáját s e szerint 

a min taalapszer vezetek 
versenyében első helyre 
került a Cipőkészítő Kis-
ipari Szövetkezet alap-
szervezete. 

A szövetkezet dolgozóinak 
csaknem 90 százaléka Vö-
röskereszt-tag. Az aránylag 
kis létszámú üzemben 63 
véradó van, ez a létszám-
nak körülbelül 20 százaléka. I 

Az 
rült. 

A versenyben a második 
helyre a Ruhagyár, har-
madik helyre pedig a 
Textilművek vöröskeresz-
t® alapszervezete került. 

Az eddigi jó tapasztalatok 
alapján október 1-től újabb 
21 üzem kapcsolódott be e 
mozgalomba. 

művészetével egyformán 
szolgálta a klasszikus és a 
mai drámát. Shakespeare, 
Goethe, Madách, ratona 
József, Ibsen, Tolsztoj, 
Shaw, Gorkij és sok más ki-
váló író hőseit elevenítette 
meg a realista színjátszás 
minden szépségével. Leg-
utolsó szerepében, Miller Az 
ügynök halála című színmü-
vében Willy Loman alakja 
művészi pályafutásának be-
tetőzése volt. A Nemzeti 
Színház megrendülten bú-
csúzik Timár Józseftől, aki 
évtizedeken keresztül szol-
gálta színpadán a magyar 
színjátszás legnem®ebb ha-
gyományait 

A Nemzeti Színház 
igazgatósága és társulata 

Megérkezett 
az űj csehszlovák 

nagr követ 
Frantisek Pisek, a Cseh-

szlovák Szocialista Köztár-
saság ú j magyarországi 
nagykövete megérkezett Ma-
gyarországra. Hétfőn Szarka 
Károly külügyminiszterhe-
lyettes fogadta a nagyköve-
te t megbízólevelének a kö-
zeljövőben történő átadásá-
val kapcsolat®an. 

A Szegedi Szálloda és Vendéglátó Vállalat 11 prímása mérte össze tudását vasár-
nap a vállalat és az Országos Szórakoztató zenei Központ szegedi kirendeltsége által 
rendezett prímásvelélkedőn, az Alföld Étterem kerthelyi ségében. A -Hulló falevél* 
címmel összeállított műsorban a legszebb magvar nótákat hallhatta a vetélkedés 
rendkívül nagyszámú közönsége. A legjobbak jutalma a közönség nagy lapsa volt. 
Ket heí múlva azonban már zsfiri előtt bizonyítják be a szegedi prímások hogy meg 
tudjak-e szólaltatni a hegedű lelkét. Akkor rendezik meg ugyanis a szegedi prímások 
nagyszabasu versenyét, amelynek győztesei már értékes díjakat kapnak A két hét 
múlva tartandó prímás verseny színhelye vagy a Liget Vendéglő, vagy a Tisza Élte-

rem nagyterme lesz 


