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Bécs, 1934 

N I h a r í U h A c g y ü l e k e z n e k : 
Bécs fölött Amikor a darab 
megkezdődik ml még csak 
az idillt látjuk: a dúsgazdag 
Goga Feli dán kormány-
főtanácsos házába váratla-
nul betoppan Budapestről 
Karnis Éva, fiának, Irene-
usanak a menyasszonya. A 
boldogság azonban mindösz-
cze egy pillanatig tart Ki-
derül, hogy a bécsi munkás-
cég általános sztrájkra ké-
azül, s a mozgolódás elra-
gadja a fiatal Gogától Évát, 
aki Magyarországon az ille-
gális kommunista párt tag-
ja, s most bécsi elvtársai 
segítségére siet. Aztán ki-
tor a vihar: az általános 
sztrájkból fegyveres felkelés 
lesz. A fiatal Goga meg-
tudja apjától: az egészet a 
kormány provokálta, hogy 
ürügyet találjon a munkás-
mozgalom felszámolására. 

• l e g k i s e b b k é t s é g n é l k ü l 
képviseli különállását A 
dráma azt bizonyltja, hogy 
ez a különállás, ez a sehova 
sem tartozás kiélezett hely-
zetekben végül tragédiához 
vezet. 

A fegyveres felkelés ve-
reség® szenved. Egyetlen 
ház, a Marx-udvar állja 
még az ostromot Éva is ott 
van a ház védői között, s a 
népszerű magyar lány — 
eredetileg A magyar lány 
volt a darab címe — tel-
kes! ti, bátorltja a harcoló 
munkásokat. Goga utána 
megy, gyógyítja a sebesül-
teket, egyszer aztán halálos 
tailálat éri. 

A dráma azt akarja ez-
zel hangsúlyozni, hogy ciki 
nem tud dönteni a két el-
lentétes világ harcaiban, 
felőrlődik félelmetes malom-
köveik között Vitatható 

így kezdődik Déry Tibor azonban, mennyire alkalmas 
Bécs. 1934 című drámája. 
Az író történelmi színmű-
nek nevezi darabját, s a 
mű háttere és nem egy 
részlete valóban történeti. 
Déry annak idején maga is 
részt vett az 1934-es bécsi 
eseményekben; élményeinek 
néhány epizódját nagy regé-
nyében, a Befejezetlen 
mondatban már megírta. A 
műfaji megjelölés azonban 
mégsem egészen pontos. 
Amennyire történelmi drá-
ma a Bécs, 1934, legalább 
annyira társadalmi dráma 
ts; a két műfaj vegyülete a 
•zínmú. 

Déry a történelmi esemé-
nyek ábrázolása közben egy 
ma is élő, eleven társadal-
mi problémát elemez és ál-
lít a központba. Az elköte-
lezettség, a valahová tar-
tozás, a választás, a döntés 
kikerülhetetlenségéról be-
szél. Ez a probléma nem 
mellékesen, nem másodlago-
san, nem járulékosan je-
lentkezik a drámában. Az 
író annyira fontosnak tar-
totta, hogy intenzívebb ki-
fejtése kedvéért néha meg-
változtatta a történelmi ese-
ményeket ls. 

A választás problemati-
káját a fiatal Goga doktor 
alakja hordozza. A figura 
kettős kötöttségű. Egyrészt 
t dúsgazdag kormányfőta-
nácsos fia, másrészt nem-
csak menyasszonya, legjobb 
barátja is kommunista. Go-
ga azonban e kötődések és 
ellentétes kötöttségek elle-
nére sem ingadozó hős. Ha-
tározottan vallja, hogy 
egyik táborhoz sem tartozik; 

erre ez a darab választotta 
megoldás. Goga halála tel-
jesen véletlen: a ház tete-
jén éri a végzetes lövés, 
miközben egy sebesültet hoz 
te a tetőről. Meggyőző erő 
alig van ebben a megoldás-
ban, hiányzik belőle a szük-
ségszerűségnek az a foka. 
amely a dráma alapgondo-
latának lezárásához nélkü-
lözhetetlen lenne. A darab 
ezért nem eléggé meggyőzd 
elemzése Goga harmadik-
utas magatartásának, el-
vont humanizmusának. 

Mindez egyáltalán nem 
azt akarja jelenteni, hogy a 
Bécs, 1934 érdektelen szín-

padi alkotón. Déry nagyon 
izgalmas, forró jeleneteket 
teremt Különösen a máso-
dik és • harmadik felvo-
násban erős a dráma fe-
szültsége. Csakhogy ez a fe-
szültség nem a fő-konflik-
tus, nem a fő-mondanivaló 
körül, hanem attól valami-
képpen eltávolodva bontako-
zik ki. A részletek izgalma-
sabbak, mint amennyire 
meggyőző az egész; 

A Nemzeti Színház együt-
tese Major Tamás rendezé-
sében mutatta be a dara-
bot Akárcsak a mű, az elő-
adás is egyenetlen. Jellem-
zően igazolja ezt az izgal-
makban egyébként bővelke-
dő második felvonás szín-
padra állítáaa. A színpadon, 
aszerint, hogy kik beszél-
nek, a cselekmény a színpad 
egyik pontjáról a másikra 
tevődik á t Amikor ilyesmi 
történik — elég sokszor — 
az éppen nem szereplók 
megmerevednek, megfagy-
nak, s mint egy panopti-
kumfigurák úgy ülnek vagy 
állnak a színpadon — teljes 
megvilágításban —, amíg 
újra rájuk kerül a sor. Mes-
terkéltnek, erőltetettnek hat 
ez az ®őadás>i mód. 

Goga doktor szerepét Fü-
löp Zsigmond nagy igyeke-
zettel játszotta. Karnis Éva 
szerepében a tehetséges, 
fiatal Balogh Zsuzsát lát-
tuk. Alakítása sokszínű, ka-
rakterisztikus, A népes sze-
replőgárdából különösen So-
mogyi Erzsi, Ladomerszky 
Margit, Balázs Samu, Básti 
Lajos és Rajz János tartal-
mas, erőteljes játéka t®-
szett. 

ítélet a hazaárulók, 
kémek bűnperében 

A budapesti katonai bíró- sályoabftótoént értékelte a 
ság pénteken, tegnap hirde- bűncselekmények halmaza-

A Vígszínház újdonságá-
ban, a szovjet Eduárd Rad-
zinszkij Filmet forgatunk 
című darabjában csakugyan 
„filmet forgatnak". Nemcsak 
azért, mert a cselekmény 
egy film készítése köré 
épül, hanem a darab szerke-
zete miatt ls. A fiatal író — 
még nincs harmincéves — 
mintha egy forgatókönyvet irt 
volna színpadra, annyira 
mozgalmas kompozíciót vá-
lasztott. Mint egy filmben, 
ebben a darabban is gyor-
san pergő, apró jelenetek 
követik egymást, színházban 
és színdarabban szokatlan 
tempóval és változatosság-
gal. 

A cselekmény Nyecsájev 
filmrendező munkájának és 
magánéletének válságát me-
séli el. Az elvtelen Trofi-
mov — minisztériumi osz-
tályvezető — szerint az új-

Filmet forgatunk 

KEPERN VŐ 

F O R O G A N É Z Ő 

Szószerint tessék venni: a 
Forog az idegen című ide-
genforgalmi vetélkedő vége 
az lett, hogy a néző kezdett 
forogni. A fejét kezdte 
kapkodni, amikor azon 
kapta a műsor eszmei irá-
nyítóit, hogy egy középdön-
tőben kiesett csapat negye-
dikként felbukkant a dön-
tőben. Felbukkant — és 
nyert! A kihirdetett játék-
szabályok, a korrekt menet-
rend — semmi. Isten őrizz, 
hogy fővárosi sovinizmust 
szimatoljon valaki a dolog-
ban, még ha a visszaemelt 
csapat a fővárost képviselte 
is. Nem erről van szó. Há-
rom becsapott vidéki csapat-
ról! 

A forgás azonban csak 
gyorsult a továbiakban. 
Már-már úgy volt a műsor-
ral az ember: elzárja. Csak 
azért maradt mégis a készü-
lék mellett, hogy lássa, 
meddig, időben és mérték-
ben milyen határig lehet el-
menni az igénytelenségben, 
az unalomban. Nagyon sokat 
elejétől fogva sem remél-
tünk, látszott, hogy „drama-
tizált" és „gépesített" ide-
genforgalmi propagandáról 
van szó, melynek kocsijába 
amatőröket fogtak. De vár-
tunk valamit, ha mást nem, 
hát egy-két kisfilmet ide-
genforgalmi nevezetessége-
inkről. egy-két szórakoztató 
betétet, egy-két ismeretet 
nyújtó jobb percet. Ezzel 

szemben mit tudtunk meg a 
döntőben? Amit hozzánk 
hasonló átlagpolgárok — 
mint versenyzők — produ-
kálhattak. Hogy tudniillik 
milyen sorrendben vannak 
az üdülők a Balaton mel-
lett, hol találhatunk az or-
szágban elsőosztályú kem-
pinget, miként kellene meg-
terítenie egy pincérnek a 
vacsorához, s merre találunk 
arborétumokat Magyarorszá-
gon stb. Minden valamire 
való megyei prospektus fel-
sorolja ezeket, s hiú ábránd 
azt hinni, hogy a tv-néző 
megjegyez akár kettőt is. 
Vagyis: a verseny, ilyen 
formában nem illett százez-
rek nyilvánossága elé. Kár 
volt az időért, a villamos-
energiáért, s azért a sok fá-
radságért, amit rendezők, 
szerkesztők, díszlettervezők 
stb. az ügybe öltek. 

Figyelmeztetés lehet ez a 
tv-nek: a vetélkedő egyma-
gában semmi. „Műfaj" le-
het, amellyel szemben azon-
ban üressége esetén csak a 
rokoni érzésből drukkoló 
ember elnéző. A többi száz 
és százezer előfizető legalább 
a sokat szidott. — de a Fo-
rog az idegen vetélkedőn 
messze mélyebbre süllyedt 
— színvonalat mindig elvár-
ná. Még akkor Is, ha ilyen 
másfél órákra „albérletbe" 
adják a kamerákat. 

Sz S. L 

szerű film, amelyet Nyecsá-
jev készít, rossz, mert „nem 
fejezi ki a szovjet valósá-
got". A rendező kihagyja a 
kifogásolt részeket, de ennek 
nyomán válságba kerül, 
amelyet még fokoz egy fia-
tal lány, Anya iránti szerel-
me. Nem tudja, mit csinál-
jon. Végül is rájön, a lány 
túlságosan fiatal hozzá, s 
hogy munkájában is csak 
akkor lehetnek sikerei, ha 
minden tekintetben határo-
zottan helytáll. 

A darabot a Vígszínház 
plakátja színműnek jelzi. 
Valójában azonban vígjáték 
ez. Igaz, kicsit szabálytalan, 
kesernyés, fanyar hangú, de 
mégiscsak vígjáték. Horvai 
István így is rendezte, s az 
előadásnak ezt a jellegét 
erősítik Nádas Gábor sike-
rült dallamai és Szenes Iván 
szellemes dalszövegei. A 
filmrendező szerepét Bitskey 
Tibor játszotta, sokszínűen, 
egyoldalúság nélkül. Pop 
Éva Ányája az előadás meg-
lepetése. Játéka valóságos 
színészi remeklés. Természe-
tesen, őszintén kislányos, 
minden affektáltság és túl-
játszás nélkül. Szakáts Mik-
lós, Bilicsi Tivadar, Csáká-
nyi László, Sulyok Mária 
karakteres szerepformálása 
is dicsérendő. 

Ügy tudjuk, Radzinszkij 
egyik darabját a Szegedi 
Nemzeti Színház is készül 
előadni. Az eddigiekből ta-
lán kiderül: érdemes lenne. 

ökrös László 

tett ítélet® az Egedy—As-
bóth ké-mpecrben. Dr. Egedy 
Lehelt államtitok tekinteté-
ben, s rendszeresen elköve-
tett kémkedésért, valamint 
devizagazdálkodást sértő 
bűntettért 15 évi, dr. Egedy 
Elemért rendszeresen elkö-
vetett kémkedésért, folytató-
lagosain elkövetett, a deviza-
gazdákodást súlyosan sértő 
bűntettért, valamint adócsa-
lásért tízévi, Asbóth Lászlót 
államtitok tekintetében és 
rendszeresen elkövetett kém-
kedésért és devizagazdálko-
dást sértő bűntettért 14 évi-
szabad ságvesztésre ítélte. 
Egedy Lehelt és Asbóth 
Lászlót tíz-tíz évre, Egedy 
Elemért hat évre eltiltotta a 
közügyektől, s mindhármu-
kat teljes vagyonelkobzással 
is sújtotta. Ezenkívül Egedy 
Lehelt mintegy 10 000, Egedy 
Elemért mintegy 350 000, As-
bóth Lászlót több mint 13 000 
forint elkobzást pótló egyen-
érték megfizetésére kötelez-
te. Egedy Elemért arra is kö-
telezte, hogy a hamis beval-
lással elvont adó ellenében 
mintegy 105 000 forintot fi-
zessen meg. 

A bíróság megállapította: 
a vádlottak rendkívül sú-
lyos, nagy társadalmi ve-
szélyességi! bűncselekmé-
nyeket követtek el. 

Ellenséges beállítottságukból 
kiindulva támadták népi 
demokratikus államunk po-
litikai és gazdasági rendj®, 
veszélyeztették biztonságát, 
részeseivé váltak annak a 
törekvésnek, amely® hazánk 
ellenség®, a hatalmukat 
vesztett és emigrációba kény-
szerült nyilaskeresztes párt-
vezérek, horthysta- csendőr-
tisztek és más, velük hason-
ló politikát valló személyek 
folytatnak. 

Kiszolgálói voltak egy 
olyan nagyhatalom hír-
szerző szervének, amely-
nek vezető körei kalandor-
politikájukkal veszélyez-
tetik az emberiség békéjét 

és súlyos bűnök® követnek 
el a szabadságukért küzdő 
népek ®len. Politikai meg-
győződésük nagyfokú anya-
giassággal, kapzsisággal, s a 
bűntettek végrehajtása alatt 
tanúsított gátlástalansággal 
párosult. 

A társadalmi veszélyessé-
gen túlmenően, 

Egedy Lehelnél súlyos-
bító körülményként érté-
kelte a bíróság, hogy mint 
egyetemet végzett személy 
követte el a bűncselek-
ményt, s így fokozottabban 
tisztában volt annak tör-
vénybe ütköző voltával. 

Hasonlóképpen értékelte azt 
is, a kémkedésre erkölcste-
len, züllött életmódjának to-
vábbi fenntartása és biztosí-
tása végett vállalkoz®t. Vi-
szont enyhítő körülmény-
ként vette figyelmbe töre-
delmes, a bűnösségre is ki-
terjedő, őszinte beismerő 
vallomását, s úgy találta, 
hogy vele szemben nem 
szükséges a legsúlyossabb 
bünt®és alkalmazása. 

Egedy Elemérnél a bíróság 

tát, az adócsalásnál és a 
devizabűntetteknél a folyta-
tólagosságot, a devizaügyle-
tek nagy számát, azt, hogy 
a személygépkocsikat fiktív 
ajándékozási irattal hozta be, 
valamint hogy 

bár 16 000 forintos havi Jö-
vedelemmel rendelkez®t, 
cselekményeit — ellensé-
ges politikai meggyőződése 
mell®t — anyagiasságtól 
indíttatva követte el. 

Hasonlóképpen értékelte a 
bíróság, hogy bár nem vál-
lalt szerepet fia beszervezé-
sében, de nem akadályozta 
meg, hogy kémtevékenység 
folytatására k®iék fel őt. 
Enyhítő körülményként vet-
te figyelembe az őszinte, be-
ismerő vallomását, megbáná-
sát, a büntetlen előéletét, 
előrehaladott korát, beteg-
ségét, s hogy tudományos 
munkájával érdemek® szer-
z®t 

Asbóth Lászlónál súlyos-
bító körülményként értétotóte 
a bíróság a társadalmi ve-
szélyességen túl a bűntettek 
halmazatát, • hogy az első-
rendű vádlottnál jelentősebb 
adatokat szolgáltatott kl. Ja-
vára tudta be őszinte vallo-
mását, büntetlen ®őéletét, 
idős korát. 

Az ügyész Egedy Lehel 
esetében a főbüntetés sú-
lyosbítása végett, valamint 
a devizabűntett jogi minő-
sítésével kapcsolatban je-
lentett be fellebbezést. 

Egedy Elemérnél tudomásul 
v®te a bíróság döntését, az 
adócsalással kapcsolatban 
azonban fellebbezést jelen-
tette be amiatt, hogy a bí-
róság elévülést is megállapí-
tott. Az ügyész az Asbóth 
Lászlóra kiszabott büntetést 
teljes egészében tudomásul 
vette. 

Az ®ítéltek és védőik eny-
hítésért fellebezték. (MTI) 

r 

Iró—olvasó találkozó 
Mihályteleken 

Csöndben ülték körül a 
hosszú asztalt a mihálytel-
kiek az új művelődési ház 
klubszobájában. Sokan a 
szép könyvkiállítást nézték 
a folyosón, az íróvendégek, 
Oravecz Paula és Simái Mi-
hály köteteit böngészve. 

Az író—olvasó találkozó 
műsora rövid emlékezéssel 

Simái Mihály Kéttornyú cí-
mű versét. Ökrös Éva, az 
irodalmi színpad tagja Ora-
vecz Paula Kócos című re-
gényéből olvasott fel részle-
teket. Simal Mihály Boldog 
szemed című versét Bo da 
István, ugyancsak az Irodal-
mi színpad tagja mondta el. 

Ezt kővetően Oravecz Pa-
kezdődött. Tamási Áronról, a ula regényeiről, életéről, bra-
nemrég elhunyt nagy íróról 
beszélt Fazekas István, a vá-
rosi tanács művelődésügyi 
osztályának -munkatársa. A 
nagy író emlékét egy novel-
lája hozta közel az emberek-
hez: A hazug sün című elbe-
szélés Kónya Piroska, a mi-
hályteleki irodalmi színpad 

zíliai élményeiről, legújabb 
terveiről beszélt, a Faforgá-
csok s a Tört ágak című ön-
életrajzi regényének folyta-
tásáról. Simái Mihály több 
versét mondta el. 

Az íróvendégek ezután az 
olvasómozgalom aranyfoko-
zatú okleveleit „dedikálták.*1 

Az okleveleket itt nyújtották 

Bemutatkozott a szakiskola 
szimfonikus zenekora 

Csütörtökön este tartotta 
első hangversenyét a Szegedi 
Zeneművészeti Szakiskola új-
jászervezett, 60 tagú szimfo-
nikus zenekara az iskola 
nagytermében. Az együttest 
a szakiskola külön-külön 
régóta működő vonós- és fú-
vószenekarából az idei tan-
évben alakították, azzal a 
céllal, hogy segítse az okta-
tást, előkészítse a hallgatók 
zenekari gyakorlatát és hogy 
időnként fellépjen a fil-
harmónia Ifjúsági koncert-
jein. 

A szorgalmas munka meg-
hozta a gyümölcsét: a zene-
kar szép sikerrel mutatkozott 
be. Szeged zenei élete olyan 
szimfonikus együttessel gaz-
dagodott, amelynek jelenté-
keny szerepe lehet különö-
sen az ifjúsági hangverse-
nyek érdekesebbé, választé-

kosabbá, színesebbé tételé-
ben. 

A koncert első számaként 
Bartók Magyar képek-je 
hangzott el. Néhány apróbb 
technikai hibát nem számít-
va a fiatal zenekar igénye-
sen oldotta meg az előadás 
nem könnyű feladatát. Má-
sodik számként — Szegeden 
valószínűleg először — Bizet 
Djamileh című operájának 
nyitánya hangzott el. Az 
inkább érdekes, mint jelen-
tős mű előadása jól hang-
súlyozta a zene romantikus 
vonásait. Szünet után Hándel 
Tűzijáték című szvitjét hal-
lottuk, kidolgozott, de érzé-
sünk szerint kissé súlyos, 
„drámai" előadásban. 

A bemutatkozó együttest 
Vántus István zeneszerző, az 
iskola tanára vezényelte. 

O . L . 

tagja mondta el. Ugyancsak ^t a nyertes jelenlévő vendé-
Kónya Piroska mutatta be geknek. 

CJoyáizuitk aálaiz&L... 

K. B. szegedi lakos kérdezi: Huzamosabb Ideje olyan 
munkakörben dolgozom, amely a közhasznú szóhasználat 
szerint „középkádert" Jelent, r. munkakör t munkál ta tóm sze-
rint csak olyan személy töl thet i be. akinek felsőfokú tech-
nikumi végzettsége van. Én e képesítést személyes körülme-
nyeim folytán megszerezni nem tudom. Ezt közöltem is 
munkál tatómmal, mire 6 m á s munkakörbe történö áthelye-
zésem helyezte kilátásba, ami nekem komoly hát rányt jelent. 
Uyen elmen van-e joga a vál la la tnak engem áthelyezni? 

Nem ritka az az eset, ami-
kor valamely munkakörből 
az ott foglalkoztatott dolgozót 
jogszabályi rendelkezés, vagy 
a dolgozó személyi körülmé-
nyeiben rejlő egyéb okok (pl. 
látóképesség csökkenése) mi-
att feltétlenül el kell mozdí-
tani. Számos olyan jogszabály 
van, amely előírja, hogy va-
lamely munkakört csak meg-
határozott iskolai végzettség-
gel, vagy a megkívánt vizs-
gával rendelkező dolgozók-
kal lehet betölteni. Ilyen 
esetben az általános gyakor-
lat szerint a kívánt iskolai 
végzettség megszerzésére — 
a pontos határidő megjelölé-
sével — fel kell szólítani az 
érintett dolgozót. Amennyi-
ben az említett idő alatt az 
előírt képzettséget — akár 
önhibájából, akár azon kívül 
— nem szerzi meg, beosz-
tásából te kell váltani. 

Ha az említett körülmé-
nyekre, a megkívánt képesítés 
hiányára tekintettel a válla-
lat a dolgozót az Mt. V. 35. 
§-a szerint más munkakörbe 
helyezi, feltétlenül figyelem-
be kell venni az Mt. V. 35/a 
§ (4) bek. rendelkezéseit, 
amely kimondja: „Az áthe-
lyezésénél figyelemmel kell 
lenni arra, hogy az — a 
szükségessé tevő indokra ls 
tekintettel — a dolgozóra 
nézve aránytalanul sérelmes 
ne legyen." A fenti rendelke-
zés tehát az áthelyezéskor 
az aránytalanul súlyos sére-
lem vizsgálatát a munkál-
tató kötelezettségeként írja 

.elő. Aránytalanul súlyos sé-
relemnek kell e szempontból 
tekinteni az olyan áthelye-
zést is, amely igen súlyos 
anyagi hátránnyal jár az 

áthelyezettre. A fenti eset-
ben a dolgozó jogosan él-
het panasszal a vállalat in-
tézkedése miatt, annál is in-
kább, mivel az adott esetben 
az áthelyezett dolgozó ko-
rábbi munkakörébe történő 
visszahelyezésére — mint-
hogy képtelen a kívánt elő-
feltételeknek megfelelni — 
már nem kerülhet sor. 

A munkaügyi vitát intéző 
szervnek — a dolgozó által 
beadott panasz alapján — 
az aránytalanul súlyos sé-
relem fennforgását kell vizs-
gálat tárgyává tenni. 
Amennyiben a fentieket a 
vállalat munkaügyi döntőbi-
zottsága tényként állapítja 
meg, az áthelyezési intéz-
kedésen megjelölt új mun-
kakör tekintetében a válla-
latot olyan további munka-
kör kijelölésére kell kötelez-
nie, amelyben az arányta-
lanul súlyos sérelem nem áll 
fenn. Másként szólva: ilyen 
es®ben a döntőbizottságnak 
nem az áthelyezési intézke-
dést kell hatályon kivül he-
lyezni, hanem az új munka-
kör megváltoztatására kell a 
vállalatot kötelezni. Éjinek 
megtörténtéig a dolgozo ere-
deti munkaköre szerinti 
munkabérre jogosult. 

Természetesen, ha a válla-
lat más megfelelő munka-
kört a dolgozó részére biz-
tosítani nem tud, munkavi-
szonyának — az egyébként 
szükséges feltétetek fennfor-
gása esetén (pl. nem áll 
fenn felmondási védelem 
hatálya alatt) — felmondás 
útján történő megszünteté-
séről is intézkedhet. 

Dr. Siklós Sándor 
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