
A villamos lassít. 
A pálya mellett fel-
halmozott vasbeton-
talpak. Pályamun-
kások hajlanak a sí-
nek fölé. Szorgalma-

A sínek mellett 
szokták. Arca boros- Közel öt éve csoport-
tás, napszítta. De a vezető. Természetes 
tenyere sem simult 

jobban „rávernek". 
Még cigarettaszünet 
sincs. 

S már mondja is 
munkatársai problé-

nek veszi a mun'-á- máját: 
san dolgoznak. Ros- ki." Brigádvezető, de ját. Azt, hogy meg — A forgalmi dol-
tálják a követ, hogy n e m r e stelli megfog- kell oldani a felada- ? o z ó k kétevenkent 
újjá varázsolják a n j a lapát nyelét, 
Kossuth Lajos sugár- v a g y a 270—275 ki-
út egy szakaszán a i d s vasbeton „talp-
síneket. fát", ha segíteni kell. 

Vezetőjük, Szabó — 1957 óta dolgo-
József, valamit élén- zom a Szegedi Köz-
ken magyaráz. Ami- lekedési Vállalatnál, 
kor odaérek, már Szegeden voltam ka-
hallom a hangját: tona. Itt Ismerked-

— Ne olyan közel tem meg a felesé-
a sínhez! Távolabb! gemmel. Elvittem 
— Kezében cigaretta Debrecenbe. Aztán 
búvik meg, tenveré- visszavágyott. A vá-
vel óvatosan elta- rosba, a szegedi ro-
karia. Ügy, ahogy a konokhoz, 
szabad ég alatt, szél- Pályamunkásként 
ben dolgozók meg- kezdte Itt az életet. 

tokát. Rajtuk is mú- kapnak ruhát. Indo-
lik, hogy százak el- k o l t is- A kalauzok, 
jutnak-e időben villamosvezetők nem 
munkahelyükre, vagy iárhatnak kopott 
otthonukba. formaruhában. De a 

— Amit lehet, meg- mi munkánk ls eszi 
teszünk. Az a 10—28 a z öltözetet. S ne-
ember, akikkel ese- künk csak oteven-
tenként együtt dol- ként jáf uj 
Bozom, érti a felada- Erre Is neki kell 
tát. A pályát isme- gondolnia, őt kerde-
rik, mint a tenyerű- «k a társai S eler-
ket. Alig kell figyel- te, megkérdezik a 
meztetni őket, mit véleményét mert lat-
csináljanak. s ha Ják: ha tud, tanácsot 
látlák. a közlekedés ad, ha tud, segít, 
múlik rajtuk, még K. A. 

Pesti esték Két ú j magyar darab 
Salamon Pál: Magadra kiálts 
Csurka István: Az idő vasfoga 

Újságolvasó emberek rég- gyobb és legfontosabb, hogy szegeket fosztogató bűnöző 
' " volt, szédületes karriert fut 

be; megyei, majd országos 
óta Umerik Salamon Pál tudniillik a cselekmény el-
nevét A fiatal, 35 éves indításának, a kisfiú halá-
Újságíró — egy novelláskö- Iának körülményei kissé ho- Intézmény vezetője jttsz. A 
tet (Útban magunk felé) és mályosak. Igaz, a darab nem 
egy regény (A tábornok arra vállalkozott, hogy az 
lánya) után — most darabot ügy orvosi-szakmai kivlzs-
írt. A drámát — Magadra gálásának teljes problemati-
kiálts címmel — táblás há- káját adja, hanem inkább 
zak előtt játssza a Katona a vele kapcsolatos emberi 
József Színház. 

A siker megérdemelt Sa-
lamon Pál első darabjában 
lényeges közéleti kérdések-

magatartásokat elemzi. Még-
se eléggé markáns ez a ki-
indulás: az író, sajnos, bősé-
gesen találhatott volna 

hez nyúl, olyan becsülete- f> ]yan ügyeket ls, amelyek-
sen, szenvedélyes indulattal n<?k a végére a megyei fő-
és drámaírói készséggel, ügyész nem tehetett volna 
hogy a kezdő drámaíró szo- Pontot, nem zárhatta vol-
kásos ügyetlensége — leg- n a le őket, ha akarta volna, 
többször a sokat markolás 
mohóságából kővetkező sem-
mi tmondás — nem érződik 
darabján. Tragédiák kelle-
nek ahhoz, hogy kimozdul-
junk közönyünkből — mond-
ja a darab egyik szerepiő-

akkor sem. A drámához 
nem méltó frivolitásisal szól-
va. igazi nyilvánvaló, bru-
tális „diszónság" nem törté-
nik ebben a darabban, s ez 
bizony kétségtelenül csök-
kenti a későbbi szituációk 

vezetés azonban fárasztó. 
Kenéz le akarja buktatni 
magát: nem sikerül. Ki-
derül, hogy a minisztéri-
umban tudnak bűnöző múlt-
járól, börtönviselt életéről. 
Számukra az a lényeg, hogy 
Kenéz ma jól dolgozik, 
hogy mi volt vele régen, 
nem fontos, nem érdekes. 

Nyilvánvaló, hogy ilyesmi 
nem létezik a valóságban. 
De ez így önmagában nem 
is szempont: a komédiaíró-
nak nemcsak joga,. hanem 
egyenesen kötelessége — ép-
pen azért, hogy a lénye-
get láttassa meg — eltávo-
lodni a valóság felületétől. 
Az a kérdés csak, Csurka 
nem rugaszkodott el túlsá-
gosan a valóságtól? Annyl-

je; az író és drámája azért és az egész problematika fe- r& hogy ' amlt mondani 
emeli fel a szavát, hogy ez »zültségét. 
ne így legyen. Marton Endre 

A dráma — s ez egyik színvonalasan vitte színre a 
nagy erénye — ezzel kap- darabot. A szereplő színé-
csolatban senkit sem rin- szek közül mindenekelőtt a 
gat illúziókba. Nem olyan Meszlényi doktor figuráját 
egyszerű dolog kilépni a bemutató Básti Lajos játé-
magunk elefántcsonttornyá- kát emeljük ki. Minden 
ból a harc porondjára, ve- részletében hiteles és meg-

akart róla — éppen az el-
rendezése ragaszkodás miatt — torzzá, 

kificamo-dottá vált. 
Azt hisszük, nem. A mi-

nisztériumi emberek téve-
dés áldozatai: Kenéz nem 
jól, hanem rosszul dolgozik! 
Eredményei statisztikai bű-
vészmutatványok. A valóság 3zélye5 LSt vannak az ilyen- győző alakítás volt ez, szem- egéizen- más. A kijózanító 

féle elhatározásnak és vál- léletes rajza egy szakmai 
lalkozásnak. A darab nem és közéleti rutinra támasz-
hallgat ezekről a veszedel- kodó igazgató-főorvosnak, 
mekről, de végső kicsengése Hasonlóan plasztikus játékot 
az, hogy az igazi emberség- láttunk a dr. Török szere-
hez nem vezet másféle ma- pét alakító Kálmán György-
gatartás. tői. Váradi Hédi dr. Fráter 

A darab cselekménye az- Anna szerepében egy árnya-
zal kezdődik, hogy egy vi- lattal halványabb volt 
déki város ügyészsége egy nem ő tehet róla; a sze-
kisgyerek halálának körül- rep is az. 
menyei iránt nyomoz. A ^ ^ 
súlyosan beteg gyereket fa- fai 
lusi orvosa nem a városi 
kórházba szálította, hanem Akárcsak Salamon Pál da-

intézet munkája hatástalan, 
az kohol is ták száma nem 
csökken; a harmadik felvo-
násban visszatérnek Kenéz 
első felvonásbeli kezettjei. 

A Vígszínház Kamara-
színháza — Várkonyi Zol-

De tán rendezésében — pom-
pásan mulattató, tartalmas 
előadásban vitte színre a 
komédiát. Kenéz szerepét 
Darvas Iván játszotta. Ala-
kítása fölényes és elegáns, 
jól fejezi ki a szerep mon-

egy közelebbi szanatórium- rabját, Csurka Istvánét is danivalóit. Szeretője szere-
ba. A szanatóriumban azon- — Az idő vasfogá-1 tett há-
ban hiányoztak a megfelelő zak előtt játsszák a Vas ut-
műsizerek, a beteg gyerek cai Ödry Színpadon, a Víg-
kezeléséhez hozzá sem fog- színház Kamaraszínházá-
tak; a városi kórházba vit- ban. Akárcsak az a siker, 
ték. A gyerek a mentőko- ez is megérdemelt. Mindé- _ 
esi ban meghalt. nekelőtt azért, mert közéle- ~ w" , -.T" 

Ki a felelős a gyerek ha- « töltése, indulata ennek is Elvonásban puccos, kulfol-
láláért? A kihallgatáson egy magasfokú. Pensze egészen d e t 3 art d á m a ] e s z- Halász 
ideig úgy tűnik, csak a szü- m a s darab ez: műfaja — Jutka eleven szerepformálás-
lők: elkésve kérték az orvo- » színlap szerint — komé- sa! minden részletében hi-
fii beavatkozást. De aztán fia- Valójában a víg játék, a é lesen adte 
feláll a szanatórium fiatal komédia es a szatíra elemei 
orvosnője, dr. Fráter Anna keverednek benne, méghoz-
ós azt állítja, lehetett vol- z A — érdekes módon —, 
na segíteni a gyereken, ott ügy, hogy az_ első felvonás-
helyben, a szanatóriumban. ban a vígjáték, a második-
Az ügyészség irnoka, dr. b®n a komédia, a harma-
Török Péter e vallomás dikban pedig — itt teljese-
alapján be akarja bizonyí- d ' k W » darab tulajdon-
tani a szanatórium felelős- képpeni mondanivalója —, 
ségét. Nem sikerül. Vállal- a szatíra műfaja uralkodik. 

De ne higgye senki, hogy 
valami kevert egyveleg ez. 
Csurka drámája nagvonis 
egységes, karakterisztikus, 
egy tömbből faragott alko-
tás. 

pét Halász Jutka alakításá-
ban láttuk. A figura na-
gyon érdekes: az első felvo-
násbeli, tájszólásban beszé-
lő kislányból a harmadik 

vissza ezt a 
jellemet. Az előadás harma-
dik jelentős alakítása Bárdi 
Györgyé. Ö Bimbi, Kenéz 
hajdani markecoló társá-
nak alakját mutatta be, szí-
nesen és életteljesen. 

ÖKRÖS LÁSZLÓ 

A TESTVÉRORSZÁGOK ÉLETÉBŐI 

Akik a bonyolult technikát irányítják 
Ebben az esztendőben a A lakásépítkezések meg- inkban már mind jobban 

és °tisztvUeiőiri ek" "zámaei- növekedett üteme országszer- k ö z e ledik a technikusok és 
érte a 75.2 minin ffit. AZ te egyre nagyobb számú épi- , m u n k * iához A 
ipar 19=3 cisö hat hónapi- tőmunkást igényel. Ebben az rnémBOk L , * 
crót kapott A do-otök i " esztendőben éppen ezért in- munkásnak értenie k e l l a 
fentfis százaiéi; ,ít a techn'- tézeteink minden eddiginél bonyolult technológiát, gyor-
kumo t képezték szakembe- t ö b b s z e rclöt, építőipari gé- san és hozzáértőén Kell ei-
r Akéézovjenmid kfizponti pészt, kőművest, ácsot és igazodnia a tervrajzokon. 
statisztikai hivatalának ezt egyéb építőmunkást 
a Jelentését AndreJ Sev-
csenko elvtárs , a Szovjet-
unió állami tc rvblzo ' t sása 
melett maködf i t echnikumi 
bizottság elnökhelyet tese 
kommen tá l j a . 

Technikumainkban fiaink 
és leányaink speciális képe-

képez-

Nincs elhelyezkedési 
gond 

ügyesen kell irányítania a 
gépeket, ismernie kell a te-
lemechanika alapjait, az 
elektronikát és a rádiótech-
nikát. E széles problémakör 
minél maradéktalanabb meg-
valósításán jelenleg legjobb 

és leányaink speciaus Kepe- teu.mnvuuu képzés p e d a g ó g u s a i n k & tudósaink 
sítést kapnak a népgazdaság Szovjetunióban alkalmazott * » k n 

technikumi 

külföldi hozzáértő kollektívái dolgoz-legkülönbözőbb ágaiban rendszere komoly — — , . 
végzendő szakmákra. Négy- érdeklődést keltett. Erről ta-
ezer ilyen jellegű szakisko- núskodnak részben azok a 
Iánkban jelenleg több mint nemzetközi megbeszélések, 
másfél millió fiatal tanul, szimpozlumok, amelyek a 
Technikumaink és szakmai szovjet tapasztalatok tanul-
képesítést nyújtó egyéb in- mányozSsát szolgálják. Több- n é p g a

B
2 d a s á g u n k n a k jóval 

tézményeink ebben az eszten- szor előfordult, hogy a ta- . j - JL m u n k á s r a v o \ . 
döben körülbelül 1 millió nácskozások részvevői, meg- „nkséee mint amennyit 
szakképzett munkást bocsá- ismerkedve országépítő ter- "" J * a m e n n y l t 

t a n * a népgazdaság rendel- ^ I J n J ^ J M . . « a^esztendőben pél-

Még többre volna 
szükség 

Meg kell mondanunk, hogy 

Nagy változatosság 
a szakmákban 

w N e n ? n » S hoíLdpIt dául technikumaink 130 Í E S L I h ő * e z e r fővel több fiút és leányt 
& vesznek fel, mint az elmúlt kádert nevelnek, mint 

amennyire a népgazdaságnak esztendőben. S hogy valóban 
komoly tudá6Ú szakemberek-Az idei év figyelemre mél- valóban szüksége van? k<5 v á l j a n a k ána munk jelen-

tó sajatosspga az intézetünk- ilyen eset természetesen t 5 s a n y a g i eszközökkel siet 
ben nyújtott szakmak nagy nem fordulhat elő. A szocia- segítségükre. Az elmúlt esz-
változatossága. A hagyomá- lista tervgazdálkodás körül- tendőben például 30 ezerrel 
nyos szakmák mellett olyan ményei között a szakmunká- több férőhelyet, ez év végéig 
új szakmák is találhatók, sok semmiféle elhelyezkedé- rgedig 103 ezerrel több férö-
mint a számító analizátor és si gondokkal nem küzköd- helyet biztosít technikuma-
az elektromos számológép- nek. Nekünk nem ilyen inkban mint tavaly 
kezelő. A most kezdődő ok- gondjaink vannak. Inkább az _ ' , 
tatási évben nagy figyelmet a problémánk, hogy a lehető u 3 Intézményeink elhelye-
fordítunk a kémiai iparban legteljesebb mértékben kielé- ősénél a geográfiai elhelye-
munkába állítandó szakem- gítsük a velünk szemben tá- z®8 szempontjait ls messze-
berek képzésére. Ebben az masztott követelményeket, és menően figyelembe vesszük, 
esztendőben is több tízezer a népgazdaság gyors fejlődé- tanintézeteket létesítünk 
fiatal munkás talál kedvére sével arányban álló új mun- 3 Távol-Keleten, Szibértá-
való munkahelyet kémiai kaerőt bocsássuk az üzemek b a n - Azerbajdzsán, örmény-
iparunkban. 567 ezer szak- rendelkezésére. Az elmúlt ország, Grúzia és számos 
képzett gépészt bocsátunk a esztendőben például 600 új m á s köztársaság nagyváro-
kolhozok és a szovhozok nagyüzem lépett munkába a saiban. Ezekben az intézetek-
rendelkezésére. Gépészeink Szovjetunióban. Emellett b e n éppúgy, mint a koráb-
nemcsak a korszerű mező- számcs régebbi gyárat és b a n létesttettekben természe-
gazdssági gépekkel, azok ke- üzemet is korszerűsítettek, és E®611 elsősorban a szakmai 
zelésével ismerkedtek meg azokba új nagyteljesítményű képzésre helyezzük a hang-
intézeteinkben, hanem az gépeket és automatikus gép- súlyt, emellett azonban a 

és sorokat állítottak. Éppen s z é l e s k ö r ű ' általános mflvelt-
is emiatt a munkások tevé- ^ megszerzésére Is kellő 

alapvető agrotechnikai 
zootechnikai ismereteket 
elsajátították. kenységének jellege napja-

A vasút is készül a télre 
(Tudósítónktól.) Az évi a vasúti kocsiparkot ezzel is 

szállítási tervek teljesítésé- tehermentesítsék. 
nek legnehezebb időszaka a 
tél, amikor az átlagosnál 
úgyis nagyobb szállítási fel-
adatok elvégzését még az 
időjárás is hátráltatja. Az 
idei negyedik évnegyedben 
37 ezer tonnával több árut 
kell elfuvaroznia a szegedi 
vasútigazgatóság dolgozói-
nak, mint kellett egy évvel 
ezelőtt. A negyedéves 696 
ezer tonna áruszállítási terv-
hez még 283 ezer tonna el-
maradásból származó áru to-
vábbítása járul. 

Az előző évben az előszál-
lításokkal megelőzhette ma-
gát a vasút, az őszi-téli for-
galom idejére. Az Idén vi-
szont az előszállítások nem 
haladtak megfelelő ütemben, 
mivel az egyik legnagyobb 
mennyiséget kitevő építő-
anyag, a sóder kitermelését 
az árvíz akadályozta. Most 
a súlyos kocsihelyzet ellené-
re biztosítani kell az építő-
ipar anyagellátását Az illeté-
kes szervek úgy intézkedtek, 
hogy egyes áruféleségeket 
rövid távolságra csak köz-
úton szabad továbbítani, hogy 

Sziládl Sándor 

gondot fordítunk. Növendé-
keink esztétikát, Irodalmat, 
művészetet és zenét ís tanul-
nak, megismerkednek a leg-
kiemelkedőbb hazai és kül-
földi írók, művészek és mu-
zsikusok alkotásaival, hogy 
ne csak szakmai téren, ha-
nem az általános műveltség 
szférájában is nagyszerűen 
megállják a helyüket. 

kozása — Meszlényi igaz-
gató-főorvos ügyes húzásai 
következtében — teljes ku-
darcba fullad. A megyei 
főügyész pontot tesz az 
aktákra. Dr. Török pedig 
— karrierjének, előrehala-
dásának védelmében — ab- Az, hogy Csurka, akinek 

Az idő vasfoga a második bahagyja a további küzdel- d a r a bja — tavaly a Szájhős-
me'~ sel aratott jelentékeny si-

Illetve nem biztos, hogy kert — kitűnően tud ext-
abbahagyja. A darab Tö- rém helyzeteket és jelleme-
rök Péter és Fráter Anna ket megjeleníteni, már az 
párbeszédével végződik — első pillanatokban kiderül, 
közben szerelem szövődik Komédiája az első perctől 
közöttük —, s Anna, aki Pé- kezdve az utolsóig roppant 
ter megváltozott magatartá- érdekes, szellemes és mulat-
sa miatt el akarja hagyni ságos. S hogv ez nem va-
az írnokot — azt mondja: lami öncélú humor és mu-
Ha akarod, találkozhatunk latság, hanem társadalmi 
— a tárgyaláson. problematikájú szatíra, az 

E rövid vázlatból is ki- ugyancsak a darab végén 
derülhetett a darab néhány derül ki, de kiderül, s azt 
erénye és fogvatékonsáea. hisszük, ez a lényeg. 
Erénvei közül mindenekelőtt A cselekmény szerint Ke-
a mondanivaló közéleti n*" Pál, a Tiszaúlvárosi 
szenvedélvessége, morális Kijózanító Intézet vezetője, 
indulata, hibái közül pe- e.ki egyéhként álorvos és ko-
dig az, ami talán a legna- rábban markecoló, azaz ré-

Magasítják a botanikus kertet 
Nagyszabású felújítási munkák kezdődtek Újszege-

den, az egyetemi botanikus kertben. Mintegy fél méter 
magasan feltöltik azokat a területeket, ahol a belvizes 
esztendők rendszeresen károkat okoztak. Az elemi csa-
pások azért ismétlődtek, mert az Alföld legmélyebben 
fekvő vidékén, a Tisza—Maros szögben terül el az arbo-
rétum, s szurokszerű agyagtalajának rossz a vízáteresztő 
képessége. Ezen nem csupán magasítással segítenek, ha-
nem azzal is, hogy jóminőségű fövennyel keverik, lazít-
ják a kötött földet. A pálmaházak mögötti rendszer-
tani bemutatót, a faiskolát és a gyógynövények területét 
töltik fel. Az évelő növényeknek körülbelül ezer fajtá-
ját mozgatják meg, s hogy ezek ne menjenek tönkre, 
földlabdával együtt emelik ki és helyezik majd vissza. 
A dísztóból termelik ki a föld egy részét, s igy kétsze-
res feladatot oldanak meg, mert kétszázötven négyzet-
méterrel bővül a tó. Egyúttal kis nádas-szögletet alakí-
tanak ki, amely alkalmas lesz vízi madarak megtele-
pedésére. Valamikor vízityúkok tanyáztak itt, de később 
kipusztult a nádas, s a madárlakók — búvóhely hiányá-
ban — elköltöztek. A botanikus kert fejleszt'si tervé-
ben szerepel egy külön akváriumi szoba berendezése is. 
Ennek megépítésére egy már meglevő épület átalakítá-
sával a közeljövőben sor kerül. 

Búcsú Beregi Oszkártól 
Januárban ünnepelte a alakjában született újjá. Esz-

magyar színészet Beregi Osz- ményi Romeo volt a színpa-
kár 89. születésnapját, és don, de korának igazi Ro-
még a napokban, a Szegeden meója volt az életben ls. 
járt Bilicsy Tivadartól hal- Csodálatos orgánumával a 
lottuk örömmel, hogy a nagy beszédhang minden skáláját 
művész még ma is milyen tudta érzékeltetni. Szavaló 
testi és szellemi frisseségben művészete utánozhatatlan 
él Kaliforniában. És alig két volt. 
nap múlva már hallhattuk N ekünk, szegedieknek, a 
az éter hullámain, hogy Be- ,. , , „ , 
regi Oszkár, a kiváló magyar s z e g e d i színháznak annál is 
színész, a régi nagyok közül Inkább emlékezetes kell, 
a legtovább köztünk maradó hogy maradjon Beregi Osz-
nagy Shakespeare-interpre- kál% m e r t 1945-ben „a német 
tátorunk, a Nemzeti Színház -magyar hitlerista fasiszták 
örökös tagja, számos színpa- elől" hagyta el „a rabbá lett 
di és filmszerep felejthetet- Budapestet", és jött Szeged-
len alakítója Hollywoodban r e ( hogy segítse az akkor 
89 éves korában meghalt. megújuló magyar színészetet. 

Az idős művész az elmúlt Az 6 elnökségével alakult 
hónapokban szívével beteges- meg Szegeden 1945-ben az 
kedett, s kaliforniai otthoná- első szocialista magyar szí-
ban hétfőn délelőtt lett rosz- nész-szakszervezet. „Mi, az 
szul. A kórházba szállítás újonnan építendő államban a 
után röviddel beállt a halál, dolgozók között dolgozók 

Beregi Oszkárral a nagy akarunk lenni..." mondotta 
magyar szfnésznemzedék beszédében, majd így foly-
utolsó sarja költözött el, és tatta: ..A szinész-szakszerve-
ha nem is sokan, de vagvunk zet feladata ne csak az le-
még néhányan az idősebb gyen, hogy a szervezet tag-
korosztályból, akik Beregit jainak anyagi érdekeit kép-
nem fogják elfelejteni, és viselje, hanem irányítsa a 
egy-egy alakítása örökké élni színház művészeti, politikai 
fog emlékezetünkben. Az ál- és országépitési akarásait.. 
tala megszemélyesített Ro- Utolsó vágya volt ..gyó-
mco, Hamlet, Osvald, Kons- gyíthatatlan betegségéből" — 
tantin, majd a Szegedi Sza- ahogy a honvágyat nevezte 
badtéri Játékok Tragédia- és — kigyógyulni úgy, hogy ha-
Glaukos-beli és sok modern zalátogat. Sajnos, ezt már 
színpadi és filmszerepi alakja nem érhette meg. 
felejthetetlen marad szá- Búcsúzóul hadd idézzük 
munkra. élete legnagyobb sikerű sze-

Ha van inkarnáció, akkor repének, Shakespeare „Ro-
a Shakespeare álmodta vero- meo és Julid"-jának befejező 
nai szerelmes Beregi Oszkár mondatait: 

,,Bús békülésre kél a szürke reggel: 
a gyászoló nap fönt ki sem tekint. 
Jertek tanács elé e gyász esettel: 
ítélünk, oldunk törvényeink szerint; 
S följegyzi majd egy könnyes krónika. 
Hogy élt, halt Romeo — és Júlia." 

^ Jenő István 
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