
Gulyás Mária kétszeres 
főiskolai bajnok 

Feiázott pályán rendeztek 
meg a fővárosban az orszá-
gos egyetemi és főiskolai at-
létikai bajnokoságot. mely a 
szegedi tanárképző főiskolás 
Gulyás Mária nagy sikeréi 
hozta. A szombati első na-
pon a súlylökésben, míg va-
sárnap a 800 méteres síkfu-
tásban nyert jó eredmények, 
kel országos bajnokságot. 
400 méteren pedig a máso-
dik helyet szerezte meg. 

A győzelmi emelvényre 
került megyebeli versenyző-
ink eredményei: 

Férfiak. 3000 m akadaly: 
3. Varga (Hódmezővásárhe-
lyi Felsőfokú Mg. Techn.) 
9:57.2. hármasugrás: 3. Gu-
lys László (Szegedi Egye-
tem) 14.19. 

Nők. 400 m: 2. Gulyás Má-
ria (Szegedi Tanárképző Fő-
iskola) 63.1, 800 m- 1. Gu-
lyás 2:27.3, magasugrás: 3. 
Várkonyi (Szegedi Egyetem) 
154, súlylökés: 1. Gulyás 
12.35. 2. Szabó (Szegedi Ta-
nárképző Főiskola) 11.71. 

Nemmetköisi eredmények 

Bronislav Nusic 
(Siftts f e iv í 

A Narodno Pozoriste 

PROTEKCIJA vendégjátéka Szegeden 

Pisze orrú, pozolo. poca-
kos emberke ront nagy 
e t jnnai a fővárosi rokonok 
nyakára.; ÁBápI az elszánás-
sal, hogy v 'zen at, kö-
vetkezetesen tör célja: a 
Belgrádba való áthelyeztet és 
felé. Aéim Kukic, az izgá-
ga vidéki törvényszéki el-
nök alaposan rákészült erre 
az akcióra. A fővárosba kí-
vánkozó bürokratát. azon-
ban mégis — rögtön a meg-
érkezése után — egész sor 
kellemetlenség éli: kiderül, 
hogy Belgrádban elő íie, 
Svetislav ifjonti hévvel iro-
gat pörkölő cikkeket a 
„Népbarat" cimű ellenzőki 
lapban a kormány; a meg-
vesztegethető hivatalnokok, s 
a különféle összefonódások 
elten . . . Aéim kétségbeesé-
sében rázárja fiára a roko-
nok belső szobájának ajta-
ját, ahonnan Svetislavnak 
nem lehet kimozdulnia 
mindaddig, armg fölfelé tör-
leszkedő apja le nem vizi-
tel a miniszternél, akitől 
áthelyeztetését k é r i . . . 

Ezekkel a mozgalmas mo-
tívumokkal kezdődik Bra-
nislav Nusic kétrészes víg-
játéka. melynek öt képében 
groteszk jelenetek, ironikus 
részletek sorjáznak pergő 
egymásutánban, szinte per-
cenként élénk derűt, har-
sány nevetést fakasztva a 
hálás nézőkben. E darab 
műfajilag nem a szó ..klasz-
szikus" értelmében vett víg-
játék. inkább a vígjáték és 
a bohózat határán mozog. 

A „Pratekcija" nem is a ki-
váló, a XX. századi jugo-
szláv .színműírás legjelenté-
kenyebb alakjai köze sorolt. 
Nusic legsikerültebb mű-
ve. Azonban még ebben a 
bohózat felé hajló alkotásá-
ból is remek jellemábrázoló 
erővel megáldott, a színpad 
technikáját, mesterségi vo-
natkozásait bámulatosan is-
merő írókarakter rajzolódik 
elénk. Társadalombírálatot 
is ad, a karrierizmust, pro-
tekcionizmust. a hivatalnok-
hatalmat könyörtelen gúny-
nyal s eredetien, szelleme-
sen állítja pellengérre. 

Ebben a szellemben ala-
kította ki koncepcióját az 
avatott kezű rendező, BoSko 
Pistalo is. Különös gondja 
volt nem csupán a főszerep-
lők szerepértelmezésének 
helyességéire, hanem arca 
is, hogy a mellékalakok ma-
gatartása, dialógusaik és 
gesztusaik is a társadalom-
kritikai hangvételt húzzák 
alá. Halas epizódszerepek-
kel gazdag maga a színmű 
is — am a rendező látható-
an külön is foglalkozott az 
egyébként is elsőrangú epi-
zódszereplőkkel, és így a mi-
nisztert megállíthatatlan 
szózuhatagával megkinzó 
asszony (a ragyogó humorú 
Klara Peié alakítja) — ki-
vételes mértékben járul 
hozzá az atmoszfératerem-
téshez. 

A protekciót hajszoló, 
törtető Aéim szinreformáló-
ja, Mirko Huska egyszerű 
eszközökkel, okos mérték-

tartással vetítette a nézők 
elé a figura „jellemtelen 
jellemét". A zsémbes, ke-
ménykötésű, „félelmetes" 
fellépésű vidéki hivatalnok-
feleség szerepében kiemel-
kedő, ragyogóan hiteles ala-
kítást nyújtott Da.nica Pista-
lo. Megjelenese. hanghordo-
zása. remek temperamentu-
ma — az előadás legsikerül-
tebb perceit biztosította. 
Gondosan fonnálr. alakítást 
láttunk a miniszter szerepé-
ben Josip Baiétól és a Ma-
nojlot alata'tó Milutin No-
oictól is. A nagyra törő, 
bumfordi vámtiszt. Sava 
Savié szerepében bő hunio-
rú karakterszínész: Géza 
Kopnnovic aratott forró tap-
sokat. Persida szerepében 
Katarina Baélija mintha 
olykor túlzásba vitte volna 
a harsány színek használa-
tát: némi modorosság is 
kiütközött alakításából. A 
fiatal lányokat alakító mű-
vésznők közül mindenek-
előtt az Aéim lányát színre-
formáló Slobodanka Rajko-
vii oldotta meg színesen, 
fiatalos tűzzel feladatét. 
Persze, a figura is sokré-
tűbb, mint az ugyancsak te-
hetséges, de színtelenebben 
játszó másik két művésznőé: 
Stevanka CeHajarové és Ve-
ra Ignjatoviöé. 

A közönség hosszan tar-
tó, meleg ünneplésben ré-
szesítette a kitűnő vendég-
társulatot. 

l)ér Endre 

KISS FERENC 
A DÖNTŐBEN 

Tamperében, a jaahalli 
sportcsarnokban kedden, a 
kötöttfogású birkózó-világ-
bajnokság utolsó napi küz-
delmeire került soi'. Pinc-
ér pontozásos vereségei 
szenvedett. Kiss a döntőbe 
került, tehát ezüstéremnél 
rosszabbat már nem hozhai 
haza. Kozmának ínég van 
mérkőzése, de minden bi-
zonnyal ö is ott lesz a vég-
küzdelemben. 

A kötöttfogású birkózó-
vilagbajnokságon Kiss a 
döntő mérkőzésen verese-
g'et szenvedett a szovjet 
Anyiszimovtól. Kozma a 
döntő találkozón a szovjet 
Szniakovtól a második perc-
ben tusvereseget szenvedeti. 

A súlyemelő Európa-baj-
nokság első ket versenyszá-
ma után a pontverseny állá-
sa a következő: 

<1. Lengyelország 16 pont. 
2. Magyarország 8 pont. 3. 
Szovjetunió 7 pont. 

Három megyei csúcs 
Szegeden és Hódmezővá-

sárhelyen rendezték meg az 
1965. évi megyei sportlövő-
bajnokságot, amelyen három 
rekord született. A győzte-
sek eredményei: 

Sportpuska: 120 lövéses 
összetett: Bereczki (MHS) 
1064. megyei csúcs. 60 lövé-
ses fekvő: Karikó (Sz. Dó-
zsa) 565. 90 lövéses összetett 
női: Pappné (Dózsa) 788. 60 
lövéses fekvő női: Pappné 
(Dózsa) 532. 90 lövéses ösz-
szetett ifjúsági: Eiler (Dózsa) 
762. 60 lövéses fekvő i f jú-
sági: Pusztaszeri (Dózsa) 
567. megyei csúcs. 

Kispuska: 60 lövéses férfis 
Bereczki: 562, megyei csúcs. 
Női: Pappné 539. Ifjúság* 
Pusztaszeri 536. 

=S=0=R=0=K=B=A=N 
Tekeeredmények. NB 1 

férfi: Sz. Építők—Győri ETO 
6:2. 2621:2508. Szeged. Új-
pesti Dózsa—SZVSE 8:0. 
2681:2514 Budapest NB I 
női: Sz. Kender—Rózsa Fe-
renc Építők 6:2. 2217:2162. 
Szeged. Z. Danúvia—SZAK 
6:2. 2656:2269. A nők hét 
legjobb csapatába Sajtos Ist-
vánná (SZAK) 442 fával be-
került, 

* 

• a tesz az országos egye-

Nemcsak a lesekre... 
A szegedi labdarugó-játék-

vezetők részére minden hét-
főn tartanak „fejtágítót", 
azaz szakmai továbbképzést. 
Ezeken megvitatják a prob-
lémákat. az előző fordulóban 
történt érdekes eseményeket 
kielemzik. A szabálymagya-
rázaton kívül akad néha más 
probléma is. így példaui 
hétfőn Kasza Ferenc mondta 
ei esetét a gyorsvonattal. 

— Szegedről délben fél ket-
tőkor gyorsvonat indui Kecs-
kemét felé. Engem a Kecske-
méti Dózsa—Martfű NB Il-es 
mérkőzésre küldtek ki és a 
menetrend szerint már jóval 
5 óra előtt kellett volna oda 
érnem. De hát a gyors he-
lyett tévedésből a 2 órakor 
(Pest felé induló személyvo-
natra szálltam. Tévedésemet 
csak akkor vettem észre, 
amikor a gyors a pályaud-
varról már kifutott. Mit csi-

nálhattam? Az állomáson 
volt annyi időm, hogy vasúti 
telefonon átüzentem Kecske-
métre. küldjenek ki értem 
kocsit az állomásra, hogy 
időben kinn legyek a pályán. 
Bizony egy kis késéssel kez-
dődött a találkozó, de min-
den rendben lement, ceglédi 
partjelzőm és én is haza tud-
tunk utazni a léi 8-as vo-
nattal . . . 

— Ezt az esetet azért mon-
dom — fejezte be Kasza já-
tékvezető —, hogy tanuljunk 
Mindig kérdezzük meg a vo-
naton lévő személyzettől, 
vagy legalább az utasoktól, 
hová szálltunk, nehogy ma-
sok is úgy járjanak, mint 
é n . . . 

A játékvezetőknek tehát 
nemcsak a lesekre és a faul-
tokra kell vigyázniuk, hanem 
arra is, hogy melyik vonatra 
ülnek. 

A szemelt indulása előtt... 
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A csalad a konyhában ült Mindig a konyhá-
ban beszélgettek, mert a külvárosi kis házban 
ott volt a legmelegebb. Akkor sem költöztek 
el innen, amikor Szabados Jánost kinevezték 
a Juta igazgatójának. Aztán leváltották, s to-
vabbra is maradtak. 

— El kellett volna költöznünk — mondotta — 
Most már mindegy, legalább a gyerekekben 
bizhatok. Az én neveléseim. 

— Szervusztok — nyitott be Klári, az asszony-
gyerek. Aztán végigcsókolta a családot. Náluk 
soha nem volt ez divat, most mégis nagyon 
jólesett. Csodálkoztak is rajta 

— Mizujs? — kérdezte Ica. az örökké kotnye-
les bakfis 

— Elválunk. 
Pillanatnyi csónd ült a konyhára. Csak a 

sparherdben pattogott érzéketlenül a száraz fa. 
Merőn néztek Klárira. Szabados szénre elsötéte-
dett. Megmarkolta a poharát. Teli töltötte bor-
ral. Pedig ezt az ócska lőrét ls mindig szóda 
val hígította. 

— Ilyen gyorsan? 
— Igen. Tudjátok, mesellem még annak ide-

jén Laciról. Most újra találkoztunk. A múlt hé-
ten. Egész este beszélgettünk. É s , . , és úgy dön-
töttem: elválok. 

— Mondtuk, ne menj hozzá! 
— Na és? Hozzámentem. Most eiválok. De ne 

mondjátok: lám, igazunk volt. Én is tudom már 
végen. 

— Te főzted, te etted — summázta az apja. 
— Szabad, felnőtt ember voltál. 

— Azt szeretném, ha egy-két hétre hazaköl-
tözhetnék. Csak addig, amíg állást szerzek Deb-
recenben. 

— Nincs jó helyed? 
— Laci ott van . , . Meg az egyetem. 
Az apa elhúzta a száját. A gyakorlott szem 

leolvashatta volna, hogy legszívesebben felallna 
és kimenne. Ilyen szégyent! Az ő lánya. Még 
hogy elválik? S addig i s . . . 
• — Itt maradhatsz, nem mégy: 

— Laci nélkül nincs erőm! 
— Etyele-petyele. Akkor miért mentei hozza 

Csabahoz? Talán akkor nem tudtad még. hogy 
rossz házasság lesz belőle? 

— Nem tudom, magam sem tudom — hazudta 
Klári. 

— Truccból, csak azérl is! Az akaratodat fi-
togtattad! — szólt közbe az anyja. 

— Ha éppen tudni akarod, azért! — Kelkapta 
kabátját és bement a belső szobába. Igaz, ott 
hidegebb volt. de legalább nem háborgatták. 
Éppen elég volt erre a napra Csabával a per-
patvar. De vége. — És olyan jó, hogy vége. A 
két év házassága alatt alig olvasott el három 
könyvet. Nem volt rá ideje. 

Végigdőlt a díványon; a plafont nezte. A jől-
ismert repedés egy kicsit megvastagodott, mini 
mikor a száj nevetésre tágul. 

— Ne nevess, te — szólt rá hangosan —-, csak 
apa ne lenne ilyen! Segítene! De csak a magáét 
fújja. Az elveit. A jéghideg elveit: hogy min-
dennek törvénye van. s azok áthághatatlanok 
Mert, hogy is mondta Laci? „Nem köthet egy 
emberhez, a szellemi nyomorhoz egy papír. Vedd 
tudomásul, nem engedem, hogy tovább csináld' 
Elég volt! Emlékszel, milyen terveink voltak? 
Lemondanál azokról a pillanatnyi félelmed miatt? 
Azt hittem együtt jutunk el a célig. Együtt, Még 
nincs késő . . . Együ t t . . . Még nincs késő . . 

Aztán elaludt. Mélyen, egyenletesen szuszogott 
* 

— Mi van Klárival? — kerdezte Jutka. — 
Nagyon sapadtnak látszik. Múltkor bent volt na-
lem, hogy a létszámcsökkentéskor őt is küldjem 
el. Debrecenbe akar menni. 

— Éppen ez az. 
— Miért, ha szereti azt a liút, miért ne menne? 
— De igy? Míg nem váltak el? 
— Könnyebb lesz. ha nem molesztálja Csaba 

Tudja. János bácsi, milyen átkozott természete 
van. 

— Nem mehet el! — jelentette ki Szabados 
János — Tudod, soha nem kertem senkitől sem-
mit. de most ezt meg keli tenned! Nem enged-
heted el! 

— Akkor kilép. Neki tesz rosszabb. 
— Kilép, kilép, de te nem küldöd el. Meg kell 

akadályoznod, hogy elmenjen! — Felállt az asz-
taltól és indult. — Kérlek, tedd meg! — szólt 

Klári várta az elbocsátást. Nem küldték el. 
Pedig azt hitte, hogy nem kell bepiszkítania a 
munkakönyvét. Szomorúan újságolta otthon. Az 
anyja éppen kávét főzött. 

— Apád volt a Jutkánál 
Klári elhallgatott. 
— Miért tetted? — kerdezte csendesen az ap-

ját. araikor megérkezett. 
— Így a helyes! Nem fekszel más agyába, míg 

terjed van! — Azzal leült kávézni. Tejjel itta. 
malátával. Úgy tartotta, a szemes kávé túl ele-
gáns. Akkor sem itta. amikor igazgató volt, 
pláne most. 

— Akkor kilépek. Értsd meg, csak igy kerül-
hetek egyenesbe Lacival! De ezt te úgysem ér-
led. Mert nem akarod megérteni. Sohasem tö-
rődtél igazán velem! Ügy, mint apa a lányával. 
Most sem azért mentél Jutkához, hogy nekem 
segíts, hanem, hogy magad tisztázd. És még 
csodálkoztál, hogy nem voltál jó igazgató. Nálad 
hol a bizalom, amirőJ annyit prédikáltál? 

— Bizalom? Benned, aki férjhez mentél úgy. 
hogy tudtad, hülyeséget csinálsz? 

— Azt is azért tettem, hogy elmehessek itt-
honról. Mit bántam én hová Lacihoz akkor 
még nem mehettem. Két évig féltem, hogy nem 
találkozunk többet. De ő igy is megértett. 

Szabados János felál l t összehúzta a szemét. 
— Lefekszem — mondta, s bement a szobába. 
Klári csomagolni kezdett. Először csak lassan 

rakta a bőröndbe a ruháit, aztán a többit is 
utána dobálta. Nem volt: sok gondja a pakolással 
Kétévi házasságuk alatt semmit nem vett ma-
gának. Minden pénzüket Csabára költötte. De 
nem ezért hagyta el a férjét. Különb akart lenni, 
mint amilyen eddig volt. Nem a szórakozás és a 
szép ruhák csábították, több akart lenni. S most 
végre tanulhat, amennyit akar. Az lehet, amire 
gyermekkora óta vágyott: jogász. Üj. igaz em-
beri sors vár rá. Vajon most sikerül-e? Hitte, 
de mégis valahogy félt. A kérdés az idegeiben 
rezonált: tényleg annyira szereti Lacit? Vagy 
csak a jobb remények kötik hozzá? 

Anyja nézte, ahogy csomagolt. Csóválta a le-
iét, aztán elmosolyodott. Kesernyésen, de nem 
gúnyosan. 

— De azért ne felejts et bennünket 
Klári szemébe könny szökött. 
— Ugyan, anyu. 
— Tudom. 
A kapuból még visszanézett. Nem haragudott 

sem az apjára, sem a férjére. Mégis nehéz volt 
elindulni. 

SBemeiyuonaton utazott Debrecenig . 
K o v á t * A t t i l a 

sületi ifjúsági labdarugó* 
kupa megyei döntője Hód-
mezővásárhelyen a H. ME-
DOSZ és a SZEAC csapata 
között. 

A tápéiak kérésére ma 
játsszák a vasárnapra kisor-
solt Szegedi Ruhagyár—Tá-
pé megyei bajnoki labdarú-
gó-mérkőzést. A találkozó a 
Juta-pályán fél « órakor 
kezdődik Tóth Ferenc veze-
tésével. Előtte a két egyesü-
let ifjúsági csapata találko-
zik egymással. 

A megyei kézilabda-baj-
nokság eredményei. Férfiak: 
Szegedi Honvéd—Szentes 
13:6. UTC—Előre II. 19:17. 
H. MEDOSZ—SZEAC 17:15. 
Textilművek—H. Textiles 
16:24 Szegedi Építők—Makói 
ITSK 17:10. Sz. Spartacus— 
Dorozsma 11:8. Nők: Mind-
szent—Sz. Vörös Meteor 3:2. 
Textilművek—H. Textiles 
6:2. Kábelgyár—MVSE II. 
2:3. Móraváros—Dorozsma 
18:0 

A megyei labdarugó-baj-
noksag hét tizenegye: Ká-
dár (Szentesi Honvéd) — 
Tóth (Szentesi Kinizsi), Cser-
háti (Ruhagyár). Schulcz 
(Szentesi Vízmű) — Sarkadi 
(Ruhagyár). Abranov (Do-
rozsma) — Hajós II. (Móra-
város). Bischoff (Kistelek), 
Dupsi (Móraváros). Sóki 
(Textilművek), Kovács 
(Mindszent). 

* 
Ifjúsági labdarúgó-ered-

mények : Tex ti imű vek— 
Nagylak 2.1. Szentesi Kini-
zsi—Mindszent 4:3. Szentesi 
vízmű—Dózsa 1:2. Spartacus 
—Móraváros 1:1. Dorozsma 
—Szentesi Honvéd 4:1. 
SZAK—Ruhagyár 3:0 Tápé 
—Kistelek 0:2. 

Városi-járási labda-rúgo-
eredményekr Algyő—Ásott-
halom 4:0. Bőrösök—Előre 
3:0. Helyiipar—Sándorfalva 
3:0. A Szőreg—Üllés mérkő-
zésen Üllés nem jelent meg 
a Baktó—Űjszentiván és a 
Juta—Postás találkozó pedig 
a pályák használhatatlansá-
ga miatt maradt el. 

OtL-MAarAHORSlA* 
/V Magyar Szocialista MutLkáré 
p á n Csongrád megyei Cs Szeged 
városi bizottsága és • tanács 

lapja. 
• Jegje ler ik nettó (dvótaksvcs 

mindennap. 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság. 
Főszerkesztő: dr Cökős Zoltán. 

Szerkesztőség: 
Szeged. Magyar Tanáoskőz+ár-

scság útja 10. 
Teleton: 35-35. 30-03 

Éjszakai telefon 35-09 
KiacUa a Csongrád Megyei 

Lapkiadó Vállalat 
Felelő, kiadó. Kovács U w k 

Kiadóhivatal: 
Szeged. Maeyar Ta ii.icsközakr-

saeáe útja io 
Telefon: 35-00 31-W 

(Beküldött kéziratot nem öraeaflt 
meg és nem adunk vissza.) 

A lapot nyomja 
• Szeged) Nyomda Vállalat 

Szeged. Kárász u. 0. 

INDEX 25 053 
Terjesztik a Csongrád megyei 
postahivatalok. Előfizetési díj 
Sy hónapra 12 F t Előfizethető 

rmely pomahivatabnál és leéss-
iWOMSné). 

& JXtl-MAOfAftOA&íia . svwte, W»5 jnntas 9. 


