
KÉPERNYŐ 
Maximilian Schell 

Hamletje 
A szegedi közönség az el- rendszerével ahhoz. hogy 

múlt nyáron láthatta Gábor alakítása a szó legmngaszto-
Miklóst Shakespeare Ham-
letjének szerepében. A tra- gyen. 
gédiát a filmszínházak is 
Játszották Laurence Olivier-

sabb értelmében modern le-
Minden egyeb má-

sodrangú kérdés. Erre volt 
kitűnő példa Maximilian 

rel, majd Szmoktunovszkij- Schell alakítása. Racionális 
jal a főszerepben. Nincs úton oldotta meg feladatát, 
szükség arra, hogy a drá- kerülve a mutatós érzelmi 
mát isimertessük. Kifejezet- kitöréseket, csak belsejét kí-
ten Hamlet figuráiéról sze-
retnénk szólni néhány szót 
Maximilian Schell alakítása 

nozták keserű indulatai. 
Egészséges volt, józan és 
„normális". Az őrültet 

kapcsán, melyet a televízió mindvégig játszotta. Nem 
képernyőjén láthattunk. azért tétovázott, mert gyen-

Színházi szakemberek so- ge, hanem mert ftlózófus és 
kat vitatkoztak arról, miért humanista, tehát eszméitől 
modern még ma is Shakes- távol áll, hogy a gyilkolás-
peare, és különösen miért ban megoldást találjon. Er-
időtálló a Hamlet. Volt olyan re csak önvédelemből tud-
előadás, ahol a dán király- ja rászánni magát, mint 
fi rövidrvadrágban, másutt Polonius, Rosencrantz és 
magas nyakú pulóverben je- Guildenstern, vagy Laertés 
lent m e g játszották beatnik- esetében, vagy pedig végső 
re és Oedipus-komplexumos- elkeseredésében és a variá-
ra, de — bár ettől függet- ciós lehetőségek megszünté-
lenül kitűnő alakítások le- vei, mint Claudiu6 meggyil-
hettek — nem ezért voltak kolásánál. Apja is, Ophélia 
modernek. is és anyja is meghalt, fél 

A Hamletet játszó színész- órán belül ő is halott lesz, 
nek mindenekelőtt az embo- tehát nincs más megoldás: 

meg kell büntetni azt, aki 
mindezt előidézte. De erre is 

után 

ri létet meghatározó két fő 
determináns, a szubjektum 
és a környezet konfliktusé- csak hosszas vívódás 
ban létrejövő örökérvényű tudja rászánni magát. 
gondolatokat és Igaz, embe-
ri Indulatokat, kell eljuttat 

A jövő héten: 
műkorcsolyázó 

EB 

Futás a Balaton partján... 
A SZEAC alapozó edzései Keszthelyen 

Üdvözlet a szurkolóknak 
Mint Ismeretes, a Szegedi náljuk. Reggel fél 3-kor van adottságok figyelembe vé . 

EAC labdarúgó-csapata je- az ébresztő, majd a reggeli telével. A kétkapuzásra a 
len leg Keszthelyen tartózko- után következik a délelőtti parkban levő három tenisz-
dik, ott készül az NB I edzés Az ebéd utan kőtelező pályán kerül sor. 
küzdelmeire. Rábay László pihenő a szobákban, délután Tornatermünk közepes-
edző levelet küldőt) lapunk- tornatermi foglalkozás, nagyságú, ott naponta két 

Hírügynökségi jelentések n a k, amelyben részletesen amely után minden második örál edzünk. Közel van a 
szerint eddig 16 ország 117 beszámol az alapozásról. A nap a velünk iti levő autó- szállóhoz, az általános !sko-
versenyzőt nevezett a svéd- levelet az alábbiakban kö. buszon átutazunk Hévízre, laban. A tornatermi gyakor-
országi Vaesteraasban janu- zöljíik. o t t a labdarúgóknak kiváló l atok főleg erősítő jellegűek, 
ár 23—28-a között sorrakerü- Még január 8-án- tizen- gyógyvízben fürdünk és gyű- Anyaguk: bemelegítés, 
lő 1968. évi műkorcsolyázó nyolc játékossal utaztunk rást is kapnak a fiúk. gyógylabda, gumikötél, bo"-
Európa-bajnokságra. ide. Keszthelyre. Viszontag- F s t c vacsora után a d á s f a l . padgyakorlatok és 

A magyar sportküldöttség sagos út után, főleg a Bala- halljában eevüttes lablatechnikai gyakorlatok. 
5 versenyzője - Horváth ton mellett voltak hóakadá- következTk Ez K i , ű n 6 a l k a I o m a k 6 t h e " 
Zoltán, Mató Edit. Csanádi lyuk. szerencsésen megerkez- televízi-nézésből römiből és , e s á l l a n d ó együttlét az új 
Károly, Vedresné Berecz tünk. biliárd-látókból ' áll. Egvéb- játékosoknak a keretbe való 
Ilona és Sugár István — A Hungária Szállóban la- k ént mi is végigizgultuk a beilleszkedésere. és én is mi-
Erős Antalnak, az MJSZ fő- kunk. központi fűtéses, két. Ferencváros Liverpool-i szAp n é I hamarabb megismerem 
titkárának vezetésével szer- három ágyas szobákban, győzelmét és nagyon ölül- " k e t Tréfában sincs hiány, 
dán elutazott Svédországba. Helyben van az étterem, tünk a sikernek A szabad Mt>,5t, ! e s z a z u j játékosok 
A 6. versenyző a múlt évi EB ahol a napi háromszori ét- időt egyesek hasz-nosan tol- -lehúzása" felavatása. Ez 
bronz-érmese, Almássy Zsu- kezés teljesen kielégítő. A tik el Várhelyi I Várhelyi mindig trefas ceremóniákká! 
zsi jelenleg még Davosban változatos szállodai ételek m ^ D e z s 6 f j közelgő „gye- J a r ' í g y t ortemk ez majd 
edz. és január 19-én csatla- mellé a fiúk mindennapikap- t e m , vizsgájára. Kozma pe. m z r n 
kőzik a magyar sportküldött- nak citromot és csokoládét, d i g ^ érettségire készük 5 3 1 , 1 0 3 m á r elkezdődött a 
séghez. Glória és vitamin pótlékul. £ S S S T S S S ^ J S Í ^ 

A nagy versenyről a Ma-
gyar Televízió esténként ad deikezráünkre ' álló" 
majd közvetítést. 

Szigorú napi program sze- Égyedü! "vasárnap ""délután j f a f 0 < t ^ f ^ á r i ó W a n ^ U h 
rint haladunk, hogy a ren- volt csak pihenő és szabad ^ J L X ^ kél I T n J n i 

tizerket foglalkozás. ' £ 
napot minél jobban kihasz-

A film 1963-ban készült 
Egésze konvencionális, unal-

nia a nézőkhöz, idegrendsze- mas és szürke. Ez esetben a 
rének, agyának, szívének és szinkron is zavaró volt. 
fizikai képességeinek jelző- Csernák Árpád 

R Á D I Ó M Ű S O R 
Í M Hírek. 4.32 Hajnal tól reg- Andorra a középkor é t a XX. 

g é l i g . . . 5.00 Hírek. 5.30 Reggeli század között . Riport. 21.40 Ma-
. trónlka. a.45 Falurádió. 6.00 Hl- gyar nóták . 22.00 Hírek. 22.20 
rek. 6.30 Hirek. 6.45 Hallgatóink Musica Hungarica . II. 22.50 F i -
f igyelmebel 7.00 HegseU krónika jezetek a közgazdasági gondol-
U. 7.15 Körzeti Időjárás . 7.30 kndás történetéből . 23.00 Operett-
ü l könyvek. 8.00 Hírek. 8.05 részletek. 24.00 Hirek. 0.10—0.25 
Műsorismertetés . 8.22 Or lando ÉJI zene. 
lovag. Opcrarészletek. 8.00 Isko- n . . . . . . . 
larádló. 9.45 Tánczene. 10.00 Pe tőn KádlA 
Hírek. 10.10 Kamarazene . 10.59 4.30—7.57 Azonos a Kossuth 
Családi körben 12.00 Híreit. Kadió műsorával . Közben: 6.20— 
12.15 Verbunkosok, magya r nó- 6.30 Torna. 10.00 Mi l ju ty ln : A 
ták. 13.00 A világgazdaság hl- c i rkusz csillagai. Operet t ké t 
rel . 13.05 A budapesü színházak részben. 12.13 Zenekari muzs ika , 
műsora . 13.08 Zenekart muzsika . 13.00 Moha bácsi, a törpe. 13.20 
14.00 Törvénykönyv. 14.15 Bérli- AZ IÍJÚ Zenebará tok Juven tus 
nl r i tmusok. 14.35 Az MRT k a m a r a k ó r u s a enekel. 13.30 Hl-
ének- cs zenekarának opera ié i l-es t á j ak , é rdekes emberek . Pa -
vételelből. 15.00 Hírek. 15.15 lócország. 13.47 Vízállásjelentés. 
Zengjen da lunk ! 15.45 Boetho- 14.00 Kettőtől hat ig . . . 18.00 Hí-
v e n : c-moll szonáta. 16.02 Peggy rek. 18.10 Tardos Pé ter táncda-
Stuart—Gyulai Gát J á n o s : Fgv Iáiból. 18.20 A kisfiú, aki meg-
este a f rancia negyedben. 16 33 szépíti a valóságot. Elbeszélés. 
Tiszai halászok. ITJ. 10.58 Hall- 13.45 S tnrker János gordonká-
gatóink f igyelmébe! 17.00 Hl- zik. 19.16 A Duna Művészegyüt-
rek . 17.05 Időszerű nemzetközi les népi zenekara Játszik. 19.30 
kérdések. 17.15 Népi muzsika . A hó és gazdasági Jelentősége. 
17.45 Mlkrofórum. 18.00 Opern- Előadás. 19.40 Az MRT énekkara 
ba rá toknak . 18.40 DalMa énekel, énekel . 19.53 Jó é jszakát , gyere-
19.00 Esti krónika . 19 29 Hallga- k e k ! 20.00 Esti k rón ika II. 20.2!) 
tóink f lgvelmébe! 10.30 Az el- Közvetítés a Pécsi Nemzeti 
mút t év legjobb tánczenei fel- Színházból. Az anya . Dráma 2 
vételei. ITT 20.00 TJszt—Schu- részben. 22.43 A dzsessz kedve-
mann-ciklus . 21.05 Hírek. 21.10 lőínek. 23.00—23.20 Hirek. 

T E L E V Í Z I Ó M Ü S O R 
Magvar televízió por t f i lm. 20.00 Tv-híradö. 20.20 

17.58 Hírek. 18.05 Jónás és a Melissa. Magyarul beszélő an-
celhal . Csehszlovák ra jzf i lm, gol bűnügyi f i lm. H. rész. 21.10 
18.15 Telesport . 18.40 A szív mű- Zenei Figyelő. A Tv zenei ú j -
ködése. Kisfilm. 18.55 Mai ven- sáe ja . 21.50 Tv-hiradó. — 2. kl-
dégi ink : Dr. Dabronakl Gyula, adás . 
a Központi Népi Ellenőrzési B1- Jugoszláv televízió 
zottság elnöke. t9.l5 A Stúdtő 17.15 Balett gyermekeknek . 
II Játszik. Kovács Kati énekel. 18.20 Népi r i tmusban . 18.45 If-
Ismétlés a szilvesztert műsorból . Júságl f ó rum. Még egy lépés. 
19.25 Esti mese. 19 40 Epül a 19 03 Tuta j ja l a Drinán lefelé. 
KGST moszkvai székháza. Rl- 20.33 Ar túr Fokez : Don Quijote. 

Tokió utón — Mexikó előtt 

Bizakodik 
a noi torvívók edzője 

A női tőrvívó csapatbaj-
nokság tokiói olimpiai dön-

Hátszegi-Hatz József is-
meri a teljes nemzetközi él-

is a magyar, a szovjet és 
a román válogatott küzd 

tője hosszú ideig emiékeze- vonalat. Szerinte Mexikóban 
tes marad azok számára, akik 
látták. Az aranyéremért ví-
vott találkozón a szovjet csa- majd a dobogós helyekért, 
pat 7:6-ra vezetett Rejtőék Olyan versenyző aligha kerül 
ellen, s lényegesen jobb volt ki Mexikóba, aki eddig nem 
a tusaránya. Rejtő—Prudsz- szerepelt nagy világverse-
kova, Juhász—Szamuszenko, nyen. Egy ország sem fog 
és Sákovicsné—Sisova csőr- kockáztatni éppen az olim-
ték voltak hátra. Mind a há- pián. 
rom megnyerésére szükség — Mert a „rövidzárlatot" 
volt. Sikerült. ís hamarabb kiheveri egy 

— Ügy gondolom, hogy rutinos versenyző, mint egy 
azon az estén sok hajszálam újonc. Változatlanul bízom 
váltott őszbe — mondja mo-
solyogva Hátszegi-Hatz Jó-
zsef mester. — Sok izgalmas alban is sikerült nyerni. 

A szabadban való munkát zésen nekiszaladtam a te-
áz első héten megnehezítette niszspálva vaskaróiának és 
az állandó tíz-tizenöt fokos e g y bordám elrepedt. Ez 
hideg és a Balaton melletti azonban nem baj, mert a 
szél. Talán ez utóbbi a leg- rossznyelvek szerint az ed-
kellemotlencbb és a 20—30 ?.öért sosem k á r . . . Különben 
centiméteres hő. Délelőtt l.-, szépen gyógyulok, mire 
mindig a szabadban va- hazaérünk, talán már semmi 
gyünk, a Balaton partján, bajom sem lesz. 
Az edzés ilvenkor körülbelül Végerendménvben a fiúk 
két órán át tart és lénia- nagyon szorgalmasan alapoz-
gyobb részt mezei futógya- nak. becsülettel helvt állnak 
korlatokból és labdás tech- a z | d e j c ] s ö erőpróbán. Re-
nikai „skálázásból", gimnasz- niólem, hogy az erőgyűjtés 
tikéból, valamint a végén hasznos lesz. A csapat a 
játékból áll. Dél-Magvarország útján kül-

A fiúk három csoportban öi üdvözletét a szegedi szur-
edzenek, a kor és a fizikai kolótábomak. 

Sportolnak 
az olajbányászok 

— Jó szerencsét! — az edzésszerúen akarunk spor-
olajbányászok ezzel, a Sze- tolni, és erre szükség van, 

ebben az együttesben, külö- geden ritkán hallható kö- mert az egész heti munka 
nősen azután, hogy Montre- szöntéssel fogadtak bennün- után jólesik egy kis játék. 

döntőt éltem már át páston 
és pást mellett, ez a tokiói a megjegyzést, de 
„legesek" közé tartozott. 

A mexikói esélyekről be-

Búcsúzóul még tett jegy Üzem telepén, 
már nem 

ket az Alföldi Kőolajfúrási A vállalatnál különben 
igyekszünk a sportot nép-

Azért kerestük fel őket, szerűsíteni. Egy-egy mérkő-
olyan ió hangulatban: mert nemrégiben sportcso- zésünk után mindig elmond-

— Tippem csak Mexikóra portot alakítottak. Egyelőre juk a történteket, s így 
szélgetve egy kicsit tűzbe jön vonatkozik. 1972-ben Műn- szerény keretek között mű- munkatársaink közül mar 
a vívók népszerű Szepi bá-
csija: 

chenben bizony már sokkal ködnek, nincsenek nagyobb többen kilátogatnak a tor-
nehezebb lesz, mert sajnos terveik, dolgozóik részére nacsarnokba. Ügy gondolom. 

— Hallottam és olvastam is megakadt az utánnótiás fej- akarnak sportolási lehetősé- hogy ez is eredménynek szá-
mít. 

Metzger Károly 
olyan véleményt, hogy a lődése. Bóbis Ildikón kívül g e t biztosítani, 
mostani csapat már kiörege- évek óta nem tudtunk olyan Szabó Sándor üzemvezető 
dett, elfáradt, nem lehet rá fiatalt beépíteni a csaontba, helyettessel, a sportcsoport 
építeni az olimpián. Ezt én ak>re a forróléekörű találko- egyik vezetőjével beszél-
határozottan tagadom. A je- zókon számítani lőhetne. Itt tünk: 
lenlegi keretben nagvrészt süreősen tenni kell valamit, — Sportcsoportunk két 
olvanok vannak. 28—30 éve- mert könyen megszakadhat a vállalat, a kutató vállalat és 
sek, akik már sok nagy csa- sorozat. A huszonnegyedik a termelő vállalat összefő- rúgó-törnán újabb fordulót 
táhan megedződtek, sok nem- óra utolsó percében vagyunk gásával jött létre — mond- bonyolították le Eredmé-
zetközi tornát nyertek. Váló- s vívásban hosszú távra kell ta. — Alapfokú labdarúgó- nyek: NDK válogatott— 

énoen a ki- tervezni. Már most keresni csapatunk és kézilabda-csa- Universidad Chile 5:2 12.2), gatottu"knak 

SOROKBÁN 
A chilei Octogonal labda-

eevensúlyozottságában van az keli a müncheni gárda kiegé-
ereje. szítőit. (MTI) 

Kacagány 
és íarmer nadrág 

Van, aki egy ócska farmer nadrág 
láttán háromszor megveri a mellét és 
elmondja az Ómagyar Mária siralmat: 

— Ezek a mai fiatalok?! 
— Bezzeg az én időmben! 
— Ilyen azelőtt igazán nem volt! 
A nyelvészet mást bizonyít. 
A múltban ezek a kifejezések: 
„arbiter ele&anciárum" (Jókainál), a 

„fess ruha gyűrik", „Hódító dandyk", 
raccsoló, monoklis arszlánok", „snáj-
dig piperkőcök", és hogy a közismert 
Schneider Fanny „gigerlijét" se feled-
jük, egyáltalán nem valami szolidan 
öltöző korosabb személyt jelentettek. 
Ezek mind a régi fiatalkora vonat-
koztam 

A feltűnő öltözködés, szemben 
minden más előnnyel, a múltban nem 
volt a „jobb körök kiváltsága". 

Kétszáz esztendővel ezelőtt a Tisza 
minden tavasszal 15—20 kilométeres 
sávon elöntötte mindkét partmentét 
A Kőrösök, a Berettyó, a Maros és 
még délebbre a Temes és a Bega köze 
szinte egyetlen sík vízi világ. 

Ezeken a végtelen kiterjedésű te-
rületeken egyedül a szilaj pásztorko-
dás volt hasznothajtó foglalkozás. 

A szilaj pásztorok nem szívesen tar-

tották be a ruházkodás szabályait 
Más szabályt se igen, — ezt meg ép-
penséggel nem. 

Győrffy István a Nagykunsági Kró-
nikában szinte szakmai pontossággal 
írja le „a szilaj legények" ruházatát. 

Ingük borjúszájú volt, nadrágot so-
hasem hordtak. Lábbelijük a szőrös 
bőrből készült bocskor. Felsőruhájuk 
a kacagánv. Ugyanilyet viselt valami-
kor Árpád apánk is, csakhogy az övé 
párduc bőrből készült. Szilaj pászto-
raink beérték farkasbőrrel, vagy még 
egyszerűbb, de melegebb juhbőrrel. 
Ezt maguk kitörték és azon mód a 
nyakukba kanyarították. Némelyik 
kettőt is hordott a háti bőrből, egyi-
ket elől, a másikat hátul (mint nem is 
olyan rég a „dámák" az ezüst, vagv 
platina rókát), s a bőr lábait a vál-
lon és a derékon összekötötték. 

És most jön a pláne: 
Hosszú, zsírtól csepegő, több ágra 

befont haiat viseltek, fejük tetején 
pedig másfél arasznyi magas, csákós-
ra vágott karimájú kun süveget. 

Ehhez jött egy nagy bundának ne-
vezett suba 10—12 juhbörből. Ujjatla-
nul kanyarították a nyakuk köré. 

Hogy a víz, az eső ne járja, fehérne-
műjöket hájjal kenegették. Még új 
korában juhtejjel kevert hamuba ta-
posták, azután szalonnával kifényesí-
tették. Így szép fényes fekete volt és 
mosni nem kellett. 

Kérdés: Milyen hatást váltott ki ál-
talában ez az öltözet, vagy mai kife-
jezéssel szólva: „Hogv estek pofára a 
krapekek, ilyen szerelés láttán?" 

— Csalódna az olvasó, ha azt hin-
né, hogy a városi nép megvetette a 
szilaj pásztort külső megjelenéséért! 
Sőt, szívesen utánozta. A kun kapitány 
nem győzte tilalmazni azok „gyakor-
lott, zsíros, büdös, csömört és ondoro-
dást gerjesztő öltözetét, mely undok 
viselet a csepegésig zsíros hajjal egye-
temben nemcsak, hogy bizonyos ta-
pasztalás szerént már magában a 
gyermeket becstelenségre, szilajságra, 
annál fogva minden gonoszra, ostoba 
pimasz kevélységre, bujaságra ingerli, 
de nemes nemzetünket is a palléro-
zottabb népek előtt megvetésbe hozza, 
s méltó rágalmazásokra kiteszi". 

Így hangzik szószerint a kün kapi -
tány felhívása, amelyet „több várme-
gyék alispán jának" is megküldött köz-
zététel végett. 

A körirat nem említi, miként véle-
kedtek a fehérnépek erről a viselet-
ről, de panaszos jegyzőkönyvek, fel-
jelentgetések sokszor emlegetik, hogy 
ez vagy az a tüzes szemű fiatalasszony 
bevette magát a nádba, a „szilajok-
hoz". Néha csak egy-két órára, néha 
egv-két napra. 

Két tudomány, a nyelvészet és a 
néprajz bizonyítja, 200 éves távlaton, 
hogy nemcsak a mai, hanem minden 
kor ifjúsága, az ifjúság törekszik sa-
játcs formákat teremteni magának. 

A múlttal szemben még előnyösebb 
helyzetben is vaevunk: bizonyos, hogy 
nem érhet bennünket a „pallérozot-
tabb népek megvetése", mert a mos-
tani divat épp„n tőlük indult ki. 
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patunk van. Felszereléssel Colo-Colo (chilei)—Racing 
jól állunk, mindegyik spor- (Buenos Aires) 1:0 (0:0). A 
tolónk nálunk dolgozik, két mérkőzésnek 75 ezer 
Egyelőre nem célunk a ma- nézője volt a santiagói sla-
gasabb osztályba való fel- dionban. 
jutás és az sem, hogy több * 
sportággal foglalkozzunk.. . Akárcsak az előző eszten-

Probléma az olajosoknál, dőkben. idén is megrendezik 
hogy a sportolók nagyon az ifjúsági vívók világbaj-
széttagoltan, sok helyen dol- nokságát. A négynapos ver. 
goznak, s így az edzéseken senyre április közepén, hús-
nemigen tudnak megjelenni, vétkor Londonban kerül sor. 
Eddig pályájuk sem volt: a s a résztvevők között a ma-
labdarúgókat a dorozsmai (ivarok is ott lesznek, 
általános iskola fogadta be, 
az iskola pályáján játszották 
kispályás mérkőzéseiket. 
Most, hogy kézilabda-csapa-
tot is szerveztek, pályára 
lenne szükség, amelyet a 
kutatói üzemegység dorozs-
mai telephelye mellett ké-
szítenek el. 

Bármilyen fiatal is a vál-
lalat és csak nemrégiben 
foglalkoznak a sporttal, már-
is van eredmény, amivel di-
csekedhetnek. Hajdúszobosz-
lón rendezték meg az alföldi 
olajbányászok labdarúgó-
bainokságát és ezen a sze-
gediek lettek az elsők. A 
győzelem emlékére szép ser-
leget kaptak a fiúk. 

Az egyik olaibányász spor-
tolóval is találkoztunk. Papp 
Takács Sándor — régi sze-
gedi röplabdás — most az 
olajosok kézilabda-csapatá-
ban játszik. 

— Csapataink közeoeson 
szerepelnek a terembaj nők-
sálban — mondotta. — Ez 
volt a célkitűzésünk is. Test-
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