
Buktató 
sínek 

A teherszerel vényeket ta-
valy kitiltották a városi vil-
lamosvasút vonalairól. Így 
például funkcióját vesztette 
a Felső Tisza-parton levő 
iparvágány is, amely a fale-
mezgyári telephez kanyaro-
dott át a Molnár utca tor-
kolatánál, majd tovább ha-
ladt a kerítés mellett egé-
szen a gyárkapuig. Itt meg-
szűnt a vagonrakodás és el-
tűnt egy közlekedési aka-
dály is. 

Egy baleseti forrás azon-
ban megmaradt a Molnár 
utcánál: a ferdén áthaladó 
sínpár a kerékpárosok buk-
tatója még ma is. Az elmúlt 
héten négy ember terült el 
az úttesten, mert a kerék 
beszorult a sínek közé. Hor- 1 
zsolás. kéztörés, lábtörés, de , 
lehet komolyabb is a baleset, , 
hiszen a kerékpárosok mö-
gött gépkocsik rohannak. ' 

Az igaz, hogy a kerékpá- j 
ros — legalábbis, aki nem i 
tud biztonságosan áthajtani | 
a síneken —, leszállhat a 1 

nyeregből és átsétálhat azon j 
a veszélyes néhány méteren. J 
Igaz. igaz, de akár fel is 
szedhetnék az átfutó sínpárt, 
hiszen arra ott semmi szük-
ség. Már csak azért sem le-
het rá szükség, mert a to-
vábbhaladó pályát felszed-
ték, csak éppen azt a tíz-
húsz métert nem, amely a 
kövezett úton halad át. 

G. I. 

Tizedik évében a Szabadtéri 

Jubileumi számvetés 
A szegedi játékok min- 52 operaelőadás a Trubadúr vendégül a Mojszejev-együt-

den nyári hónapja, szezonja 3, a Faust 3, a Don Carlos test. A 28 balettest a rigai j 
alatt egy évet öregszik. Az 3 és a Turandot 4 előadásá- vendégművészek idei három 

előadásával 

József élete 
A Varsói Nemzeti Színház 

vendégjátéka 

idei, július 20-i fanfárok azt val lesz meg. 
mondják: tíz éve szólaltunk £ számokból kiolvashat-
itt meg először a közönség- j u k j hogy a játékok valódi, 
nek; augusztus 20-án pedig szinte legalkalmasabb mú-
már tíz befejezett esztendő f a j a a z opera, hiszen a tíz-
hírét harsogják. Akárhol és évi programnak közel egy-
akárhogyan kezdjük tehát a harmadát foglalja le. 
számítást, mindenképpen ju- A d a l j á t é k o k s o r a s z e g é _ 
bileumi eve, jubileumi sze- J * , 
zonja az idei nyár a Szege- n y ebb ugyan, de eloadasaik 
di Szabadtéri Játékoknak. S száma nem sokkal marad el vics Dancsenko balettszínhá-
ennyi idő után szokás össze- Í G Y s e m Az ismétlődő vagy z a t- Ez azÓnban CSÖK forrná-
gezni, számvetést készíteni, csak egyszer szerepelt dal-

egy evtized jatekokbol 43 eloadas jon ki lettegyüttesekkel senki sem 
augusztus 20-ig. Közöttük a versenyezhet: a tizedik esz-
János vitézé a pálma, amely tendő 3 előadásával együtt 

immár 22 szegedi balettest 

Hattyúk tava 
kerekedik ki. 

Ötödször lép fel a Magyar 
Állami Népi Együttes, s két 
záróelőadásával a legtöbbet 
vendégszereplő együttes cí-
mét szerzi meg: összesen 
nyolc előadásával előzi a 
hét estén szerepelt Szta-

nyiszlavszkij—Nyemiro-

Mi is történt 
alatt? 

Meteorológiai 
szerencse 

A számok sohasem abszo-
lút véglegesek. Reményked-
jünk hát most is a meteoro-
lógiai szerencsében, s koc-
káztassuk meg. hogy a ju-
bileumi évben is minden a 
program szerint halad. Ak-
kor már tíz kerek esztendő 
gyorsmérlegét is megvonhat-
juk — nagyobbrészt utólag, 
egy szezont pedig előre. 

Legtöbbet a műsor mond. 

az idén harmadszor kerül 
színre, s a terv szerint már 
14 előadással fogjuk jegyez-
ni. A Cigánybáró 9, a Há-
ry János 7, a Csínom Palkó 
5, a Vidróczky és a West 
Side Story 4—4 estét kötött 
le. 

„Verhetetlen" 

Tragédia 

sikere fűződik nevükhöz. 

A százötvenedik 
Ha már fölkaptunk a szá-

mok lovára, nyargaljunk ve-
lük még egy keveset! Erre 
a szezonra esik a Szegedi 
Szabadtéri Játékok új év-
tizedének saázötvenedik elő-
adása — „előrejelzés" sze-
rint ez a Hattyúk tava jú-
nius 21-i premierje; de min-
den bizonyosággal az idei 
nyár második szabadtéri elő-
adása. És az idei prog-
ramban hangzik el az öt-
venedik operaelőadás is. 
Ha az idő jó lesz hoz-

Jön a Coca-
cola 

A Magyar Likőrtpari Vál-
lalat tevékenységéről szá-
molt be keddi tájékoztatóján 
Kelemen György vezérigaz-
gató. 

Elmondotta egyebek kö-
zött, hogy a likőripar — pro-
filjától eltérően — egy tel-
jesen szeszmentes termék, a 
Coca-cola gyártását kezdte 
meg. az új gyártmány ame-
rikai licensz. eredeti recept 
és külföldi technológiai elő-
írások szerint készül. A vi-
lágon 134 országban mintegy 
1800 gyár készít hasonló el-
járással naponta 96 millió 
palack ilyen üdítő italt 

Legnagyobb múltja mégis 
prózai előadásnak van a 
Dóm téri színpadon, s ez: 
Az ember tragédiája. A tíz zánk, ezt a jubileumot az 

A felújítás éve, 1959 óta esztendőből ötben bemutat- Aida augusztus 13-i bemuta-
nyolc operát tűztek műsorra. t u k - s előadásainak száma a tóján ünnepelhetjük; de 
rówiutt m cKoritAri felújítás óta eléri a húszon- mindenkeppen bizonyos, hogy Kozuluk ot nyar szabadtéri e g y e t , E z z e l a b s z o l ú t é s so_ Verdi operájának idei má-
színlapján szerepelt a Hu- b a u t 0 j n e m érhető hege- sodik előadásán, amennyi-
nyadi László és 13 este volt móniája van itt, hiszen ben a Bánk bán-ból nem 
műsoron. A Bánk bán-nak egyetlen dráma sem verse- marad „adóssag". 
ez lesz a negyedik fzezon- nyezhet és versenyezhetett Ezek után a programból 
i- . lx„«i vele. A Budai Nagy Antal mar csak egy-két szám hí-
ja, s egeszen Közei zarito- h é r o m s z o r a Szentivánéji ányzik. A két hangverseny-
rik a Hunyadihoz: az ideiek- álom négyszer, a Hamlet há- estet is bekalkulálva, s 
kel együtt 11 előadással sze- romszor került színre. minden tervezett idei elő-
repel a statisztikában. Már Igen változatos a tíz esz- adást hozzáadva a 148. elő-
-J , uAt 4. _„4„»i„ tendő balettprogramja. Min- adassal zart rnult szezonhoz: 
ez a két adat is mutatja, d e n é v b e n m á s é g m á s y o H aUgusztus 20-án 164-et mutat 
hogy a szabadtéri játékok a táncművészet kedvelői- már az összeadás! S miért 
legnépszerűbb szerzője Erkel nek az ajándék. A megnyi- ne hinnénk, hogy így lesz, 
Ferenc. Hiszen ha ide szá- tás évében az Eszmeralda, mikor e meteorológiailag 
rcft4„v . 1960-ban a Jeanne d'Arc, legkedvezőbb terminusba ik-
mitjuk meg a Brankovics e g y é v r e r á a K 6 v i r á g 3> ü_ tatták a játékokat. Eddig a 
Györgyöt is a maga 3 elő- letve 4—4 előadásban, szov- meghirdetett előadásokból 
adásával, Erkel operái már- jet vendégegyüttesekkel. A mindössze egy maradt el eső 
is a tízévi operaelőadások- Párizs lángjait 3 estén ját- miatt, s öt esetben tortént 
nai_ B .„ szotta a Magyar Állami Ope- musorkorrigalas. 
nak több mint felét, 27 elő- r a h á z b a l e t t k a r a > a F á b ó l Talán nem lesznek unal-
adást Jelentenek. Hasonló faragott királyfi a Johanna a masak a további számok 
„karriert" ezen a szinpadon máglyán című oratóriummal ^m, melyek a látogatottság-
csak az Aida futott be, e § y műsorban ugyancsak 3 ról, a nézőseregről beszél-

. . . . „ • . . , , . „ . estén szerepelt. Az Otelló és n«k- A rekordév 1960 volt, 
amely idei negy eloadásaval Q G o r d a a g r ü z b a l e t t v e n _ n 4 eZer nézővel, s ezt igen-
már ugyancsak tizenegyszer dégjátéka volt 2—2 előadás- igen megközelítette 1961, 
ismétlődik a műsorban. Az ban, s négy estén láttuk amikor 111 és fél ezer láto-

gatója volt a játékoknak. A 

Eltűnt egy színpad? 
Ne tessék izgulni: nem 

bűnügyről lesz szó. A szín-
pad, amelyről beszélek, fizi-
kai valóságában megvan, 
senki nem lopta el deszkáit, 
gerendáit. festékszagú ku-
lisszáit. Egy érdemes vállal-
kozásról. a szegedi középis-
kolás műkedvelők városi fó-
rumáról, a nagymúltú Fia-
talok Irodalmi Színpadáról 
van szó. 

Hétfőn este plakátok és 
meghívók invitáltak új be-
mutatójukra a színpad ott-
honába, a Móra' művelődési 
házba. A program két egy-
felvonásost ígért: egy Morti-
mer és egy MrozjeJc-darabot. 
Szünetig minden a meghir-
detett terv szerint történt. Az 
angol író kitűnő egyfelvoná-
sosát Csernák Árpád, Pusz-
taszeri Emília. Öze Eva han-
gulatos előadásában mutatta 
be. Ezután azonban indoklás 
nélkül közölték, hogy a Mro-

zsek-darab — Piotr Ohey három középiskolás, illetve 
mártiromsága-bemutatója el- színpadi tag működik közre 
marad. Helyette Szabó Kál-
mán, a színpad rendezője 
Beckett híres egyfelvonáso-
sát, Az utolsó tekercset mu-
tatja be. Az előadás élmény-
szerű volt: a fiatal színész 
valósággal remekelt a da-
rabban. A művészi siker vi-
tathatatlan. 

Az azonban már nagyonis 
vitatható, hogy mi köze volt 
ennek az estnek ahhoz a fó-
rumhoz, melynek égisze alatt 
lezajlott, a Fiatalok Irodal-
mi Színpadához? A négy 
szereplő közül kettő — Cser-
nák és Szabó — hivatásos 
színész; micsoda középisko-
lás műkedvelés ez? 

Megnéztem az elmaradt 
Mrozsek-egyfelvonásos pla-
kátját is. A darabnak 11 sze-
replője van. Ha bemutatják, 
7 színész, 1 gyerekszereplő 
és ezzel szemben mindössze 

Béreljen: 
Takarításhoz fal festő-
hengert, koron gecsetct, 
6—8 fokos létrát padló-
kefélőt, porszívót a 
BELKERESKEDELMI 
KÖLCSÖNZŐ 
VÁLLALATTÓL. 
Szeged, Mikszáth K. u. 
12. Nvitva: mindennap: 
7—17-ig. Telefon: 140-88. 

S. 180 066 

Termelök. 
figyelem ! 
Gyümölcsfa-permetezést 
és vegyszeres gyom-
irtást vállal korszerű 
növényvédő szerekkel a 
Szegedi Általános és 
Fogyasztási Szövetkezet. 
Szt. István ter 4. Tele-
fon: 14-092. 

S. 180 011 

előadásában. Micsoda arány, 
micsoda műkedvelés ez? 

A Fiatalok Irodalmi Szín-
padának régi hagyománya, 
hogy produkcióiban rendsze-
resen szerepelnek hivatásos 
színészek is. Esténként egy 
vagy legfeljebb kettő. Ma-
gyarázni se kell, milyen jó 
dolog ez: a műkedvelő szín-
játszók nyilván nagyon so-
kat tanulnak a velük együtt 
dolgozó művészektől. 

Az azonban, ami hétfőn 
este történt, egészen más. 
Műkedvelők és színészek fe-
le-fele aránya, 50—50 száza-
lékos részvétele valójában a 
színpad műkedvelő jellegét 
tagadja. S még rosszabb az 
arány a Mrozsek-egyfelvoná-
sos esetében. Mintha megfor-
dult volna a dolog. Azelőtt 
a műkedvelők kérték a szí-
nészek segítségét, most meg 
mintha a hivatásos művé-
szek kérnék a műkedvelők 
közreműködését saját pro-
dukciójuk számára. Ameny-
nyire hasznos, jó dolog az 
előbbi, annyira nem támo-
gatandó az utóbbi. 

A Fiatalok Irodalmi Szín-
padát vissza kell adni a 
műkedvelésnek. Több okból 
is. Legfőképpen azért, mert 
csak úgy van értelme, létjo-
gosultsága. Ha már egy esté-
re el is tűnt, átalakulása, 
jellegének megváltozása — 
mindent meg kell tenni ezért 
— semmiképpen sem válhat 
véglegessé. 

0 . L. 

további évek nézőszáma: 
1959: 74 és fél ezer; 1962: 
80 ezer 764; 1963: 70 ezer 
535; 1964: 58 ezer 847; 1965: 
77 ezer: 1966: 77 ezer 
100; 1967: 86 ezer 
665. Teljes pontossággal a 9 
év nézőszáma: 750 ezer 655. 
„Jósoljuk" hát ehhez a sok-
évi átlagot 1968-ra: így 
minden reményünk szerint 
830 ezer nézővel zárjuk a já-
tékok első évtizedét! 

SZ. S. L 

A Budapesti Nemzeti Szín-
ház sikeres külföldi vendég-
játékait az elmúlt hetekben 
már a második külföldi test-
vérszínház viszonozza. A Prá-
gai Nemzeti Színház közel-
múltbeli vendégjátéka után 
most a nagymúltú Varsói 
Nemzeti Színház — amely 
két évvel ezelőtt ünnepelte 
fennállásának 200. évfordu-
lóját — lép fel négy estén 
át a budapesti Hevesi Sán-
dor téri színházban. Három 
előadásban a lengyel iroda-
lom atyjának nevezett Ml-
kolaj Rej 16. századbeli szer-
ző átdolgozott komédiáját, a 
József életét mutatja be, egy 
előadásban pedig Rolf Hoch-
huth-nak világszerte feltű-
nést keltő drámáját, A hely-
tartót, amelyet a magyar 
közönség tavaly a budapesti 
Thália Színház előadásában 
ismerhetett meg. 

A budapesti közönség nagy 
érdeklődéssel fogadta a leg-
jelentősebb lengyel színház 
társulatát, amelyet eddig 
már több mint 20 vezető 
európai színház látott ven-
dégül. A színház élén az a 
Kazimierz Dejmek áll, aki 
korábban egyik szervezője 
és első igazgatója volt a 
Lódzban, Szeged lengyel 
testvérvárosában 1949-ben 
megalapított Üj Színháznak. 
Az ő nevéhez fűződik a len-
gyel színházi életben, külö-
nösen a Varsói Nemzeti 
Színházban az ó-lengyel drá-
mákat felújító irányzat meg-
honosítása és sikeres adap-
tálása a mai színpadra. Ezek 
közé tartozik a most fővá-
rosunkban látott József éle-
te is. 

Erről a valóban különös 
hangulatú és sajátos felfogá-
sú darabról a színlapon azt 
olvashatjuk: „Moralitás négy 
énekben, sok világi komé-
diával és tanulsággal." Az 
eredeti mű elsősorban mo-
ralizáló szándékkal, de a 16. 
századi népi színjátszás vas-
kosságát sem kerülő hang-
vétellel, sőt nagy realisztikus 
erővel viszi színre a bibliai 
Józsefnek, Jákob hetedik és 
egyben legkisebb fiának jól 
ismert történetét. Az egyéb-
ként sem szolgai módon kö-
vetett elbeszélést azonban 
színes kiegészítésekkel, köz-
beékelt humoros jelenetek-
kel tette változatossá. Ez 
utóbbit fokozta még tovább 
az átdolgozó Dejmek, aki a 
humort és a realitást he-
lyezte előtérbe. Az eredeti 
mű drámaiságát egyébként 
azzal hozta erőteljesebben 
felszínre, hogy a kissé bő-

beszédű művet egyharmadá-

ra rövidítette és a mintegy 
6 ezer verssorból csak 2 ez-
ret tartott meg, amellyel vi-
szont dinamikusabbá, drá-
maibbá tette a korabeli szö-
veget. A mostani mű erköl-
csi tanulsága tulajdonkép-
pen magára Józsefre össz-
pontosul, aki belső erkölcsi 
erejével egyszerű, csaknem 
naivitásig tiszta becsületes-
ségével győzedelmeskedik a 
gonoszságokon, börtönön, ha-
lálon — a mesék világában 
szokásos körülmények között. 

Az előadásra is ez a bájos, 
egyszerű népi humor, pajkos 
és ugyanakkor biblikusán 
mesés atmoszféra jellemző, 
amely karakterisztikusan vi-
seli magán a középkori len-
gyel színházi kultúra jegyeit, 
értékeit, miközben modern 
drámai törekvéseket csillant 
meg. Az ízléses népi játékok 
hangulata él a színpadon és 
ehhez pompásan járulnak 
hozzá Artdrzej Stop ka dísz-
letei. a hozzá igazodó jelme-
zekkel. amelyek mintha egy 
ütött-kopott falusi templom 
aranyozott szentjeit, figuráit 
keltenék életre, egy 400 év-
vel ezelőtti lengyel nemesi 
udvarház keretei között. A 
biblikus mese, a népi kép-
zelet és a mű szellemének 
nagyszerű találkozása ez. 
Szinte minden ehhez alkal-
mazkodik a két részben be-
mutatott előadásban. A 
szellemes dialógusokat ked-
ves kórusok fogják egybe, 
kapcsolják össze, balett, pan-
tomimszerű játék, szöveg 
nélkül is kifejező mozgások, 
élőkép beállítások sokasága 
színezi, magyarázza, olyany-
nyira, hogy a lengyelül egy-
általán nem tudó néző Is 
mindent megért és kelleme-
sen szórakozik az imponáló 
gördülékenységgel pergő ze-
nés, énekes, népi táncele-
mekkel ötvözött kedves elő-
adáson. 

A szereplők sokaságából 
nemcsak a címszerep fon-
tossága miatt kell kiemelni 
Wojciech Siemiont, hanem 
azért is, mert sokáig emlé-
kezetes marad naivan köz-
vetlen, ízléses, karakteriszti-
kus játéka, megnyerő sze-
repformálása.' Az elismerés 
azonban az egész együttest 
is méltán 'megilleti, mivel 
valóban mindenki — mint 
mondani szokás — a helyén 
van, kiválóan Illeszkedett 
bele a moralizáló komédia 
szellemébe, hogy az átdol-
gozó-rendező szándékának 
megfelelően hangolja Ö6szc 
a XVI. századi játékot, a 
mai színpadi ízléssel és tö-
rekvésekkel. 

Lőkös Zoltán 

A végéhez közeledő hang-
versenyévad nagy eseménye 
yolt Onczay Csaba hétfői ka-
maraestje a konzervatórium 
nagytermében. Néhány éve 
ebből az iskolából indult el 
s ma érett művészként ra-
gadta el hallgatóságát. A 
fiatal, rokonszenvesen sze-
rény gordonkás vérbeli mu-
zsikus, aki a remekművek 
sorát szemünk láttára szin-
te újjáalkotja hangszerén. 
Felkészültsége, technikai tu-
dása csak segíti előadásának 
tartalmasságát. Semmi feles-
leges külsőség, minden hang 
a mélyből fakad és a hang-
színek varázsával helyezke-
dik bele az összképbe. Szűcs 
Lórántban tökéletes társára 
talált, aki egyformán elmé-
lyült zongorapartnere a szo-
nátákban és zenekart pótló, 
remeklő kísérő a Dvorak 
versenyműben. 

A műsort Bach D-dúr 
szólószvitjének Preludiuma 
nyitotta meg. amelyet a mű-

vész a maga gyönyörűségére 
megismételt, kicsiszolva né-
hány részletet. Francseur E-
dúr szonátája a clavecin fi-
nom csengésével a gordon-
kát is ebbe a sajátos világba 
ültette át egy sor technikai 
bravúrral. Beethoven ritkán 
hallott C-dúr duoszonátája 
a hángverseny zeneileg leg-
kiegyensúlyozottabb teljesít-
ményének tűnt. Debussy ké-
sei Szonátája megéreztette 
századunk kamarazenéjének 
hangulathullámzásait az elő-
adók roppant érzékeny vib-
rálásaiban. 

A Dvorak h - m o l l verseny 
még zenekar híján is teljes 
illúziót keltett a romantika 
hangzáspompájával. 

Szatmári Géza 

hirek 
A houstoni Szent Lukács 

Kórház szóvivője szerint vál-
ságos az állapota a 62 éves 
John Stuckwishnek, az első 
szivátültetéses betegnek. A 
beteg vérnyomása normális 
ugyan, de állapotában sem-
mi javulás nem mutatkozik. 
Stuckwish a világ 12. sziv-
átültetéses betege. 

Párizsból kedvezőbb hír 
érkezett: orvosai elégedettek 
annak a 45 éves dominiká-
nus szerzetesnek az állapotá-
val, aki Franciaország har-
madik szivátültetéses betege-
ként vasárnap, hatórás mű-
tét során kapott „új szívet". 
Londoni jelentés szerint an-
gol sebészek előkészületeket 
tesznek a világ első együttes 
szív- és tüdőátültetési ope-
rációjának végrehajtására. 
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