
3 Szerda. IMI. augusztus 23. 

Felszabadulásának évfordulóját 
ünnepli a Román népköztársaság 

AZ IDEI JÁTÉKOK 
ÚJABB LÉPÉS ELŐRE 

Kísí 
kís 

az 1951—55, végül pedig az 
1956—1960 közötti ötéves-
terv eredményeként , a test-
véri szocialista országok se-

Gyönyörű ú j munkás-lakóházak a bukaresti Calea Victóriein 

Augusztus 23-a 1944 óta a illetve 35 százalékkal kell emelik a legkülönbözőbb 
S Z a U ' , a " Í O k ' m i n t a Z iparágakban dolgozok fizeté-

tizenhét évvel ezelőtt ezen e ] m u l t esztendőben. Jellem- sét, mindenekelőtt pedig a 
a ncrpon döntötték meg a zö a Román Népköztársaság kisfizetésűek illetményét A 
Román Kommunista Pán ál- külkereskedelmi kapcsolatai- fizetésemeléseket 1962 no-
ZhTdTAnt^tu fasiszta n°k ^ t t s é p é r e , hogy ezidö vember elsejéig hajtják vég-
diktátor hatalmát s fordítat- szerint tobb mint 80 ország- re. 
ták a román nép fegyvereit gal kötött kereskedelmi meg- A z árleszállítás keretén 
az országot megszállt hitle- állapodásokat 
rista alakulatok ellen. S _ ... . . t* 1 " 1 olcsóbbak lesznek 
amikor a fe l tar tóztethatat la- o " ° n l ° s z e r e p e l j f l s » k egyes villamossági háztartási 
nul előrenyomult Vörös a Románt Nepkoztarsasag 
. . . . „ , , életéhen tehát az ir>ar- ha cikkek, a lenvászon- es kon-
Hadsereg egysegei Bukarest ciereoen tenat az ipar ha-
lakéinak leírhatat lanul lel- ta lmas ütemű fejlődése. Ha- fekció-cikkek, a gumitalpú 
kes fogadtatása közben be- sonló ütemben fejlődik azon- cipű, hazai gyártmányú var-
I ^ h a S S ^ ban a me.agazdaság is. A rögépek. A háztartási vil-
nyi — számszerirat 15 — í00tttobW hetekben az uj lanyárom ára 27 százalékkal 
hadosztálya már a Vörös termelőszövetkezetek egész csökken. Az árleszállítás ál-
Hadsereggel együtt küzdve sora alakult Románia vala- talában 13 százalékos de 
C ^ l o v á t o a ^ f e S a d í t í ^ T ^ M r l a 40 
j^ér t . idejuleg pedig a paraszt- százalékot is. 

. . . . . . . . . . , családok ezrei kérik felvéte- ® D , 
A haboru befejeztevet ha - ^ A Román Nepkozlarsasáq 

ta lmas lendülettel kezdődött u k e f c a , m á r , m u k o d o t e r m ^ dolgozói tehát igen kedvező 
meg az építőmunka. Bámu- ^szövetkezetekbe. Junius körülmények között ünnep-
latos gyorsasággal tűntek el e l e , e \ a Roman Nepkoztar- uk fels2abadulásuk tizenhe. 
« német megszállás és a há- a szocialista mező- t e d j k L endüle -
borv okozta rombolások. Az °azd'asa9 az °rsza0 mező' tes munká juk eredményei 
ország újjáépítése során a gazdásági területenek 83,1 ú ; j a b b előrehaladásukat biz-
két - 1949-ben és 1950-ben szazalékáí *« a szántóterü- tosít ják a gazdasági, a kultu-
végrehaitott - egyéves, majd l f ™zalekát ölelte fel. rahs ^ a tudomanyos élet 

Ptrasztcsaladok 84,2 szá- mjnden területén. s amikor 

zaléka a szocialista szektor- népünk további sikereket 

ban dolgozik. fcirán a testvéri román nép-
A gazdasági élet ilyen nek, szívélyes és nagyszerű 

grtségével, a Román Nép- nagyütemű fejlődése tet te fogadtatást készít elő a szep-
köztársaság a legfejlettebb lehetővé, hogy a Román tember elsején hazánkba lá-
európai országok között fog- Népköztársaság kormányá- togató román párt- és kor-
iul helyet. nak Minisztertanácsa július mány küldöttség számára. E 

A népi hatalom tehát a végén hozott határozatában látogatás tovább erősíti a 
szomszédos román nép éle- a fizetések átlagosan 10 szá- magyar és a román nép 
tében is a fejlődés ú j félté- zalékkal történő emelését és testvéri együttmunkálkodá-
teleit teremtet te meg s le- t e s z L l M s T ^ r e n d e U e s ó t ° ^daUzmus ^ t e -
hetővé te t te a gazdasági Augusztus elsejétől kezdve s é é r t . 0 2 úí< k ö z ö s sikere-
adottságok összehangolását az év végéig fokozatosan kért. 
és maradéktalan felhaszná-
lását. Az 1938-as ipari ka-
pacitás elmúlt esztendőben 
már csaknem megnégyszere 
zödött. s ma már az ipar 
több mint 60 százalékát ad-
ja a Román Népköztársaság 
nemzeti, jövedelmének. A 
külkereskedelem, amely tel-
jesítményét 1750 és 1960 kö-
zött megnégyszerezte, a ha-
gyományos román árucikke-
ken (kőolajon, gabonán, épü-
letfán) fettnií egész sor más 
árut. de főleg köolajipari-
és elektrotechnikai berende-
zéseket, szerszámgépeket és 
felszereléseket, traktorokat 
és különböző más mezőgaz-
dasági gépeket és felszerelé-
seket, továbbá hajókat, vegy-
ipari árukat, kész- és félkész 
faárukat, és konfekciócik-
keket is exportál már. 

Mindez tehát azt jelenti, 
hogy a Román Népköztár-
saság ipara olyan cikkeket 
is gyárt, amelyekből még 
néhány évvel ezelőtt is be-
hozatalra szorult. A szocia-
lista fejlődés ütemét jól ér-
zékelteti az a körülmény, 
hogy a román külkereske-
delemnek az elmúlt eszten-
dei exportját ez évben 11 
százalékkal kell növelnie. 
Különösen a gépipar és a 
vegyipar kapott ezen belül 
jelentós többletfeladatot: 31, 

Hároim esztendővel eze-
lőtt, amikor megkez-
dődtek a Szegedi Sza-

badtéri Játékok, a hatalmas 
színpadon 16 előadást tar-

! tottak. 1960-ban, a követke-
ző esztendőben, eggyel töb-
bet. Az idén pedig 19 elő-
adásban gyönyörködhettek 
a nézők. Ezek a számok ön-
magukban is letagadhatatla-
nul bizonyítják a szabadtéri 
játékok állandó fejlődését, s 
ha ezekhez a számokhoz 
még azt is hozzávesszük, 
hogy 1959-ben ötezer, 1960-
ban 7100. 1961-ben pedig 
7500 személy fér t el az éven-
ként kibővített nézőtéren, az 
állandó fejlődés mellett azt 
is nyugodtan megállapíthat-
juk, hogy a játékok rövid 
történetében az idei, a har-
madik esztendő volt eddig 
a legjelentősebb és a legfon-
tosabb. 

De nemcsak a számok, sőt 
elsősorban nem is azok bizo-
nyí t ják ezt. Az idei előadá-
sok sok olyan problémát ve-
tettek fel, és jelentős rész-
ben meg is oldottak, ame-
lyek meghatározólag szólnak 
bele a játékok jövőjébe. 
Mindenekelőtt emiatt nevez-
het jük az idei, harmadik 
esztendőt a legjelentősebb-
nek. 

Miről van szó? 1959-ben. 
a játékok első évé-
ben, a szegedi, a vi-

déki és a külföldi közönség 
is valóságos elragadtatással 
nézte az előadásokat és attól 
a puszta ténytől elbűvölve 
ült a nézőtéren, hogy ha 
csak nézőként is de részese 
lehet ennek a nagyszabású 
és nagyjelentőségű színházi 
vállalkozásnak. Ha nem is 
így, ha nem is éppen ebben 
a formában, de tulajdonkép-
pen hasonló módon jelent-
kezett a vállalkozásban való 
részvétel nagyszerű érzése az 
előadások alkotóinál, a mű-
vészek, a rendezők, a szí-
nészek körében is. Ez az é r -
zés egyrészt bizonyos fokú 
bizonytalanságban, tétovaság-
ban jelentkezett, de főkép-
pen és mindenekelőtt az 
volt ennek a következménye, 
hogy a szabadtéri műfajá-
nak mint olyannak, a prob-
lémái nem vetődtek fel tel-
jes jelentőségükben és sú-
lyukban. Akkor a szabadtéri 
előadás úgyszólván csak lát-
ványos előadást jelentett. 

Dr. Münnich Ferenc elvtárs Dzsakartában 

Dr. Münnich Ferenc elvtárs. Népköztársaságunk Minisztertanácsának elnöke 
az indonéz köztársasági einök meghívására Indonéziába látogatott. Münnich Ferenc 
elvtárs részt vett az Indonéz Köztársaság függetlenségének kikiáltása alkalmából 
Dzsakartában, Indonézia fővárosában rendezett ünnepségeken, ézt követően pedig 
látogatást tesz a -háromezer sziget országának® — így is nevezik Indonéziát, mer t 
körülbelül 3 ezer kisebb-nagyobb szigetből áll — más nagyvárosaiban is, s megte-
kinti a 90 milliós indonéz nép gazdasági és kulturális életének több alkotását. 

Képünkön dr. Münnich Ferenc elvtárs dr. Szukarnovai, az Indonéz Köztár-
saság elnökével beszélget Dzsakartában. 

alig valamivel többet, s nem 
volt még egészen világos, 
hogy, az, ami itt, a szegedi 
szabadtéri színpadon törté-
nik, az a magyar színháztör-
ténetnek művészi szempont-
ból is egyik legnagyobb je-
lentőségű vállalkozása. 

Az eltelt két esztendő 
alat t azonban e te-
kintetben is sok min-

den szerencsésen megválto-
zott és előbbre jutott, s a 
szabadtéri előadásokkal, a 
szabadtéri műfa j ja l kapcso-
latban felvetődött problé-
mák teljes intenzitásukicai és 
mélységükkel jelentkeztek az 
idén. Természetesen nem-
csak az alkotók, hanem a 
közönség körében is, akiket 
szintén ér intet ez a folya-
mat. Ne fe ledjük: az elmúlt 
években »felnőtt® a szabad-
téri játékok közönsége, az a 
munkásokból, parasztokból, 
értelmiségiekből álló közön-
ség. amely már -hozzászo-
kott® a monumentális elő-
adásokhoz, az óriási néző-
térhez, fel ismerte az előadá-
sok sajátos problémáit és 
ma már helyesen tud ja ér-
tékelni, mérlegelni a tel je-
sítményeket. Ennek eredmé-
nye az is, hogy az elmúlt 
évekhez képest az idén meg-
erősödött a közönség köré-
ben a kritikai hang . Nem 
kell ettől félni, mer t ez egy-
általán nem azt jelenti, hogy 
az idei előadások -rosszab-
bak® voltak, mint az eddigi-
ek. csupán az fejeződik ki 
ebben a tényben, hogy az 
ámulat és a csodálkozás ide-
je immár elmúlt, a közönség 
megtanult ítélni és értékelni. 
Azután azért sem kell félni 
ettől a kritikától, mer t egyik 
bírálat sem azt akar ja , hogy 
rosszabb, ellenkezőleg mind 
azt igyekszik elérni, hogy 
jobbak legyenek az előadá-
sok. Más kérdés persze, hogy 
igazuk van-e minden rész-
letükben ezeknek a bírála-
toknak, de ez csak akkor és 
úgy derülhet ki, ha alapos 
vi tákban tisztázzák őke t 

Ha ezek után azt kérdez-
zük, mi volt az, ami 
az idei előadások ta-

pasztalatok a lapján a sza-
badtéri játékok műfa jáva l 
kapcsolatban tudásunkhoz 
pluszként hozzájárult , első 
helyen talán azt kell említe-
nünk, hogy kiderült : a lá t -
ványosság önmagában még 
nem minden. Pontosabban és 
igazabban, ha egy műben 
magas hőfokon izzik a drá-
ma, nagy az összeütközés, a 
konfl iktus heve, azaz ha 
a szembenálló felek küzdel-
me mélyen intenzív, a mű 
akkor is alkalmas szabadtéri 
előadásra. ha ezt a szemben-
állást nem tömegek képvise-
lik. Az már az első eszten-
dőben is világos volt, hogy 
dráma nélkül a leglátványo-
sabb és legnagyobb tömegű 
színpadi felvonulás sem je-
lent értéket. Az, hogy drá-
mai izzású kettősök is alkal-
masak lehetnek szabadtéri 
megjelenítésre, az idén de-
rült ki. A Bánk bán nagysi-
kerű előadása bizonyította 
ezt be, s kétségtelen, hogy a 
mű színpadra vitele nagy-
fontosságú beleszólás volt a 
játékok, jövőjébe. Azt a ta-
nulságot mondta ki ez az 
előadás, hogy ezután is le-
het szó hasonló jellegű mű-
vek színpadra viteléről. Ter-
mészetesen nem azt aka r j a 
ez jelenteni, hogy minden-
féle kamaradarab a lka lmasa 
szabadtéri színpadra. A je-
lenetekben kifejeződő úgy-
nevezett -belső monumenta-
litásra® szükség van ehhez, 
bár Jean Vilar világhírű 
avigponi szabadtéri színpa-
dának példája, aho] még a 
Figaró házasságának bemu-
tatására is mertek vállalkoz-
ni, muta t ja , hogy ebben a 
tekintetben nagyobbak a le-
hetőségek, mint azt az első 
pillanatban gondolnánk. 

A másik művészi ered-
mény és tapasztalat, 
amelyről szólnunk 

kell. a hatalmas méretekkel, 
az óriási színpaddal és az 

óriási nézőtérrel kapcsolatos. 
A nagy méretek ugyanis a 
kőszínházhoz, sót a kisebb 
f a j t a szabadtéri színpadok-
hoz képest is nemcsak meny-
nyiségi, hanem minőségi vál-
tozást is jelentenek. A né-
zők a hatalmas szegedi sza-
badtéri színpad óriási néző-
terén -ké t fé le élményben® 
részesülnek. Akik elől ül-
nek közel a színpadhoz, csak 
annak nagy méretéből, ille-
tőleg a távlat ebből követ-
kező hiányából veszik észre, 
hogy nem kőszínházban, ha-
nem szabadtéren varrnak. Az 
az élmény, amit számukra 
az előadás nyú j t nagyon ha-
sonlít a kőszínházban kapott 
élményhez. A tula jdonkép-
peni -szabadtér i színházi él-
ményben® azok részesülnek, 
akik messzebb ülnek a szín-
padtól, akik minden pilla-
natban az egész színpadot 
lá t ják , s ha az apró részle-
tek — például az arcjáték — 
nem is jut el hozzájuk min-
den mozzanatában tel jes pon-
tossággal, mindig az egiészet 
lá t ják, s a hangból — a tö-
kéletes műszaki berendezé-
seknek köszönhetően — sem-
mit sem vesztenek el. 

Az idei előadások abból a 
szempontból jelentenek elő-
rehaladást, mer t sokkal in-
kább. mint eddig, ennek a 
sajátos helyzetnek a felis-
merésével és figyelembe vé-
telével alkották meg őket, 
úgy, hogy alkalmasak legye-
nek az ebből következő el-
lentmondások feloldására is. 
Kisméretű szabadtéri színpa-
don ez természetszerűleg 
egyáltalán nem problémai 
ott nincs -ké t fé le élmény®, 
ott ilyen tekintetben tu la j -
donképpen ugyanaz a hely-
zet, mint a kőszínházban. A 
szegedi szabadtéri színpad és 
a nézőtér óriási méretei vi-
szont megkövetelik a rende-
zéstől és a művészi alakítá-
soktól. hpgy az előadásokat 
ez figyelembe véve alakítsák 
ki. Ez mindenekelőtt monu-
mentalitást, illetőleg az elő-
adás és az alakítás másféle 
kidolgozottságát követeli 
meg, mint a kőszínház, vagy 
a kisméretű szabadtéri szín-
pad. A szegedi szabadtéri 
színpadon a mozdulatoknak, 
ál talában a mozgásnak na-
gyobb méretűnek kell len-
niók, mint a kőszínházban. 
Ez természetesen csak egyet-
len sajátossága az itt meg-
kívánt művészi munkának, 
de az idei előadások egyik 
nagy értéke, hogy ez a köve-
telmény jóval határozottab-
ban és tudatosabban jelent-
kezett, illetve érvényesült 
bennük, mint az elmúlt két 
esztendőben. 

Műsorpolitikai kérdések 
is felvetődnek a kü-
lönféle kritikai meg-

jegyzésekben. Ezek részletes 
megvitatásához felesleges 
lenne most hozzákezdeni. 
Annyi azonban bizonyos^ 
hogy a jövő esztendei játé-
koknak ilyen vonatkozásban 
sok újat kell hozniok, amel-
lett természetesen, hogy né-
hány, idén is szerepelt mű-
vet, a mostanihoz képest 
csökkentett számú előadás-
ban, jövőre is bemuta tnak 
majd . 

Végül összefoglalva azt 
mondhat juk, az idei eszten-
dő a szabadtéri játékok tör-
ténetében a2ért volt a legje-
lentősebb, mert az eddigi 
évek előadásainál jóval hatá-
rozottabban és jelentöségtel-
jesebben szólt bele a játékok 
jövőjébe, műsorpolitikai, ren-
dezői és színészi szempontból 
egyaránt. 

ökréé 


