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A S Z A F J E V : 

A szerecsen g y e r e k e k tánoa a m á s o d i k felvonásból 

Ma és holnap érkeznek 
a külföldi vendégművészek 

Zenaida Pally, a Román nak Budapestre repülőgéppel 
Nepkoztarsasag Kiváló művé- A fővárosba hétfőn délelőtt 
sze, a Román Allami-díj ki- várják érkezésüket, röviddel 
tuntetettje, aki a Szegedi Sza- ezután pedig Szegedre utaz-
badtéri Játékokon az Aida- nak. 
ban Amneris szerepét alakít- . . , u u . 
ja, ma délelőtt érkezik Sze- M , n d h a r o m k u l f o I d l vendeg-
gedre. Margaret Tynes kiváló művész érkezése után az'on-
néger énekesnő és Luigi Ottó- nal megkezdi művészi mun-
tini milánói tenorista érte- kaját az Aida hétfő esti pro-
sukasunk szerint együtt utaz- báján. 

Párizs lángjai 
Balett 4 felvonásban. 

Szövegét írta: N. Volkov és V. Dimitrijev. 

Koreográfiáját tervezte: V. Vajnonnen. 

Vezényel: Kenessey Jenő. 

Szabadtérre rendezte: Békés András és Horváth Margit. 
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Lakatok Gabriella 
Kossuth-díjas 
Galántal Zsolt 
balettnövendék 

Némethi Sándor 
balettnövendék 

Fülöp Viktor 
Kossuth-díjas 

Stpeki Levente 

Sallay Zoltán 

Kun Zsuzsa 
Kossuth-díjas 

Havas Ferenc 

Maros Éva 

Molnár Ferenc 

Kálmán Etelka 

Roross Erzsébet 
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Zilahi Győző 

Geszler György 

Mák Magda 
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Szilágyi Mihály 

Budavári Rudolf 

_ _ — Nádass Imre 

_ — Bordy Bella 
érdemes művész 

Király — — Tóth László 

Farandole szólót táncolják: 

Mák Magda. Éhn ÉVa, Csajkovits Magda. Kolozsvári 
Dóra, Molnár Ferenc, Kiss László, Gál Jenő 

é6 Balogh Ágoston 

Közreműködik a Szegedi Nemzeti Színház ének-

es zenekara, és a Szegedi Zenebarátok Kórusa 

Díszlettervező: Fülöp Zoltán Kossuth-dijas. 

Jelmeztervező: Márk Tivadar Kossuth-díjas. 

Karigazgató: Szalay Miklós és Szécsy József 

F ü l ö p Viktor és Sipeki L e v e n t e 

Az első felvonás záróképe a Párizs lángjaiból 

Tudja-e? 
... hogy 1933-ban, a szabad-

téri játékok első szakaszának 
második esztendejében a sze-
gedi városi vezetőségtől 5000 
pengő hozzájárulást, kértek a 
rendezvényhez, de a vezető-
ség ezt megtagadta. Ugyaneb-
ben az esztendőben a la-
kosságtól 25 000 pengő hoz-
jájárulást gyűjtöttek össze. 
1936-ban a város a szegedi 
lakosságra *szabadtéri pót-
adót* vetett ki; 

. . . hogy az Aidát 1939-ben 
mutatták be először a szege-
di szabadtéri színpadon, s 
azóta nem szerepeit a prog-
ramban Verdi operája, csak 
most tűzték ismét műsorra a 
játékok e hagyományos da-
rabját; 

... hogy Balázs Béla sür-
gette elsőnek a felszabadulás 
után a szabadtéri játékok fel-
újítását. A neves költő a kö-
vetkezőképpen fogalmazta 
meg e színpad kulturális és 
emberi misszióját: -Békés, 
egymást megismertető szelle-
mi verseny minden esztendő-
ben Magyarország déli vég-
várában, Szegeden; 

. . . hogy Margaret Tynes 
amerikai énekesnő névét sza-
badtéri szereplés tette világ-
hírűvé. Spoletóban, az otta-
ni játékokon vált világszerte 
ismertté és elismertté. 

A z e m b e r tragédiája p r ó b á j a a szabadtéri s z í n p a d o n — egyiptomi szín 

együtt lelkesedni a sikerért 
S érthető is, hogy ezt a 
munkatempót nemigen illdo-
mos megszakítani egy interjú 
kedvéért. Major Tamás azon-
ban erre is szakított magának 
időt éppen a legnagyobb 
munka közben. 

Az ügy szolgálatáért 
— Meglepő dolog — mon-

dotta — évről évre találkozni 

azokkal az emberekkel, akik 

a Tragédiában közreműköd-

nek. Elmondhatom, hogy 

kítás nélkül lehetne dolgozni. 
Javaslom is, hogy a jövőben 
ne nagyon váltogassuk az 
egyes produkciókat hanem 
lehetőleg sorrendben köves-
sék egymást. így nem zavarja 
majd egyik sem a másik 
munkáját 

A közönségről szólva Major 
Tamás megjegyezte: — Igé-
nyei egyre magasabbak, s 
eszerint kell dolgoznunk. 
Varga Mátyás díszlettervező 
ezért is készített új rajzokat 
amelyek mint vetített dísz-
letek az alapgondolatot job-
ban, kifejezőbben szolgálják. 

Új törekvések 
— Törekszünk — mondotta 

Major Tamás —, hogy precí-

zebb, gyorsabb, pergőbb, rit-

újart kell hozni, hogy »ne 
égessük ki* a repertoárt. Na-
gyon jó volt hogy a magyar 
klasszikusok közül a Hu-
nyadi László, a Bánk bán, a 
Budai Nagy Antal, a Háry 
János, Az ember tragédiája 
ezen a színpadon megszólalt. 
Ezen az alapon már el lehet 
indulni új, izgalmasabb mű-
vek felé. Jó lenne, ha mai 
magyar szerző írna új müvet 
a Szegedi Szabadtéri Játékok 
színpadára. S éppen az elért 
eredmények alapján, ügy vá-
lasszunk a klasszikusok kö-
zül is, hogy az a mának is 
izgalmas legyen, annak a 
publikumnak, amely négy év 
alatt ezen a színpadon is fel-
nőtt kulturált színházat sze-
rető közönséggé. 

L. F. 
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Megkapó Szeged idegenfor- £ S M I N D I G TÖBB A N 
galma mar az ünnepi hetek * * ** 3 • 
első felében is. Érdekes ada- llllllllllillHlllllllllllllllllllllllillllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll tokát tartalmaznak erről a 
szállodai kimutatások. Július 
21 óta a Hungária Szállóban 
eddig több mint félezer em-
ber lakott, és ebből 296 kül-
földi; 237 a népi demokrati-
kus országokból és 59 a nyu-
gati államokból, összesen 717 
szállodai vendégnapot töltöt-
tek Szegeden. 

A Royal Szállóban 600 ven-
dég fordult meg. 1150 ven-
dégnapot töltöttek itt hazai-
ak és külföldiek, szovjet tu-
risták, valamint csehszlová-
kok, lengyelek, amerikaiak, 
osztrákok, románok, franciák, 
egyiptomiak, jugoszlávok, iz-
raeliek és bolgárok. 

Külön kell említenünk az 

Idegenforgalmi Hivatal ven-

dégszolgáltatását, amely az 

előbbi két szálloda adatainak 

sokszorosa. Az Idegenforgal-

mi Hivatal a játékok kezde-

tétől 10 000 ide érkezőnek biz-

tosított szállást, közel 20 000 
vendégnappal. 

A tűző nyár, mint mindig, 
most is a Tragédia próbáinak 
időszakára köszöntött be. S 
ilyen •természeti adottság* 
között dolgozni hosszú órá-
kon át, forró színpadon, bi-
zony nem könnyű feladat 
Csak egyetlen ember. Major 
Tamás kétszeres Kossuth-dí-
jas kiváló művész, a buda-
pesti Nemzeti Színház fő-
rendezője nem vesz tudo-
mást a nyár tüzérőL Csodálni 
való munkatempó az övé. 
Kérdés, hogy egyáltalán mi-
kor pihen, hiszen szinte éj-
jel-nappal talpon látni. 

A próbákra* ő érkezik a 
legkorábban és ő távozik 
legkésőbb. S akik körülötte 
és vele dolgoznak, már hoz-
zá igazították lépésüket, 
munkaritmusukat Major Ta-
mással jó dolgozni, jó vele 

színházi viszonylatban is kul-
turáltak, lelkesek, akik első-
sorban az ügy szolgálatáért 
fáradoznak. Emlékszem, 
hogy annak idején, a 30-as 
évek munkanélküliségében 
szinte életveszélyes volt a 
statisztéria válogatása. Kö-
nyörögtek, fenyegetőztek, és 
a legnagyobb fórumok pro-
tekcióját kérték, hogy sta-
tisztálhassanak. Most nem az 
anyagi érdekeltség ösztönzi a 
közreműködő statisztákat, 
segédszínészeket, hanem a 
színpad iránti őszinte szere-
tet. Éppen ezért jól, nagyon 
jól bírják a tempót, amelyet 
a próbalehetőség diktál, hogy 
időre és jól elkészüljünk. 
Természetesen jó volna, ha 
a próbák ideje alatt a szín-
padon folyamatosan, megsza-

muso6abb legyen az előadás, 
mint az eddigiek voltak a 
Szegedi Szabadtéri Játéko-
kon. A gondolatok jobban 
feleljenek egymásnak, s a 
hősök kapcsolatai a tömegek-
kel tisztábbak legyenek. Re-
méljük, hogy ez a törekvé-
sünk meg is valósul. 

Beszélgetés közben Major 
Tamás szívesen emlékezett 
vissza a Szegedi Szabadtéri 
Játékok felújításának törté-
netére. 

— Számomara nagyon nagy 

élmény volt megrendezni a 

Tragédiát a Szegedi Szabad-

téri Játékokon. Az pedig két-

szeres öröm, hogy állandóan 

telt házak előtt játszottunk. 

Láttam és tapasztaltam, hogy 

egyre igényesebben lehet dol-

gozni. Természetesen mindig 


