
Július 14. Rotaíír*l( 
magyarországi ősbemutatója 

Romáin Rolland ná lunk a 
közvéleményben elsősorban 
pnjtzaíróként ismert. Pedig 
dramaírónak is kiváló: a 
Szerelem és a halál játéka 
című drámájá t néhány szín-
házunk nemrégiben nagy 
sikerrel újította fel. A Jú-
lius 14 azonban nem tarto-
zik az író legnagyobb szín-
padi alkotásai közé. Nem 
véletlen, hogy eddig Ma-
gyarországon egyetlen szín-
ház sem játszotta. Pedig 
anyaga vitathatatlanul ne-
mes. A darab tárgya és hőse 
a francia forradalom, a for-
radalmi nép. Ami t a m ű 
mond vitathatatlanul igaz 
és helyes, magával az 
anyaggal és a mondanivaló-
val semmit sem tudnánk 
szembeállítani. 

Mégis: a dráma nem elég-
gé színházszerű, nem eléggé 
színpadi. Nem mintha az 
író nem értett volna a szín-
házhoz. Elég hivatkoznunk a 
má r említett Szerelem és a 
halá l játéká-ra, amely olyan 
kitűnően szerkesztett, olyan 
bravúrosan fölényes techni-
ká jú darab, hogy nincs az 
a „jól megcsinált dráma" , 
amelyik nagyobb dramatur-
giai jártasságot bizonyítana. 

A Jú l ius 14 azért nem 
eléggé jó színház, mert az 
író ebben — és még néhány 
más művében — egy saját-
ságos tévedés áldozata le t t 
Az úgynevezett népszínház 
gondolatáról van szó. Ab-
ban az időben, amikor ez a 
darab született — a század-
forduló idejéről van szó — 
Rolland és még mások is 
azt hitték, hogy a nép szín-
házát úgy lehet és úgy kell 
megteremteni, hogy a töme-
get hősként, tehát nem mel-
lékes szereplőként nem kó-
rusként á l l í t j ák a színpadra. 
Ez a gondolat akkor, kelet-
kezése idején feltétlenül ki-
emelkedő jelentőségű volt a 
haladó eszmék terjesztésé-
ben, a néptörténelmi sze-
repének bizonyításában. 

Ez azonban önmagában 
még természetesen nem szín-
ház. S tulajdonképpen nem 
színház az a különös drá-
mai forma sem, amelyet 
ezek a törekvések létrehoz-
tak: a színpadi konfliktust 
sajátosan kezelő anti-dráma. 
Magától értetődően nem az 
abszurd törekvésekkel rokon 
ez a drámai forma, hanem 
inkább az úgynevezett epi-
kus színházzal A Jú l ius 14 
tehát kétszeres terhelést 
hord: az igazi drámai hős 
h iányának és az epikus for-
mának a terhét. 

Ezért nincs elég feszültség 

ebben a darabban; a nézők 

puszta egyetértése a monda-

nivalóval és a cselekmény-

nyel nyi lvánvalóan nem te-

remt igazi feszültséget. 

Emiatt az előadásnak sincs 

nagy drámai íve, s ha van-

nak is szép, emlékezetes pil-

lanatai a produkciónak, az 

igazi feszültség, az izga-

lom mindvégig hiányzik be-

lőle. A szegedi együttes ere-

jét egyébként is fe lü lmúlta 

ez a vállalkozás. Száz sze-

rep van a darabban, jóval 

több, min t ahány prózai 

színész; ezért aztán a szín-

ház apraja-nagyja ott mo-

zog a színpadon. Komor 

István rendezése mindezen 
természetszerűleg nem tu-
dott segíteni, ráadásul bi-
zonyos operai tónust is vitt 
az előadásba. S ezt az ope-
rai stílust még külön hang-
súlyozta Sándor Lajos dísz-
lete is. 

A szereplők közül Janka 
Béla Desmoullns alakítása 
tetszett legjobban. A fiatal 
színész kitűnően foglalta 
egységbe a hősiességet és a 
realizmust, játéka hiteles és 
meggyőző. A többi férfisze-
replő közül — mindenkit 
megemlíteni természetesen 
lehetetlen — Szabó Ká lmán 
(Hulin), Horesnyi László 
(Hoche), Mentes József (Ma-

rat), Kátay Endre (ör), Pa-
gonyi Nándor (Vintimille) 
és Szabó István alakítása a 
legemlékezetesebb. 

Az ugyancsak nagyszámú 
női szereplő közül a fiatal 
színésznő alakját bemutató 
Hőgye Zsuzsa játékát és 
Bányász Ilona öregasszonyát 
emel jük ki. Hőgye Zsuzsa 
alakítása szép és kifejező, 
de nem egységes. Utolsó je-
lenetének rikító naturaliz-
musa felbontja az alak ad-
digi egységét. Bányász I lona 
különösen a figura jellemé-
nek változását hangsúlyozta 
j ó karakterizáló erővel. 

í ikrös László 

Pedagógus 
festők tárlata 

Siflis József felvétele 

Hulin (Szabó Kálmán) és Hoche (Horesnyi László) egyik érdekes 
jelenete 

Első pillantásra is föltűnő 
I az a sokféle szín, forma és 
művészi karakter, amely bé-

; lcés egymásmellettiségben 
egymás tendenciáját nem-
hogy gyöngítve, de erősítve 
látható a vasárnap óta a Mó-

• ra Ferenc Múzeum kupolá-
jában megnyílt lcépzőmű vész-
tanárok kiáll ításán. Az a 
tény, hogy ezt a tárlatot a 
Pedagógus Szakszervezet 

j Csongrád megyei bizottsága 
művész-tanárok munká ibó l 
rendezte, kibővítette a kiállí-
tók számát azokkal a fiata-
lokkal, akik a szervezeti ki-

j állításon eddig még nem sze-
repeltek. S ez azért is reális, 
mert ebben a városban a 

i festők — nagyon kevés ki-
vételtől eltekintve — általá-
ban pedagógusok. K i enged-
heti meg magának azt az 
aszkézist, hogy minden ide-
jét és energiáját a festésnek 
szentelve, csak eladott mun-
káiból él jen? A pedagógiai 
munka a biztos kenyér, a 
egyben a tudásanyag, a szem-
lélet. a vizuális kultúra ter-
jesztésének fóruma, hiszen 
a művész, ha nem is hivatás-
szerűen tanár, valahol még-
is egpsz népét tanítja, s ha 
igazi, nem is „középiskolás 
fokon". 

Dr. Waldmann József, fő-
iskolai ad junktus a kiállí-
tást megnyitó beszédében 
utalt arra az ellentmondásra, 
amely a mai, egyre gyorsabb 
ütemben urbanizálódó élet-
forma és a klasszikus érte-
lemben vett ábrázolóművé-
szet tárgya: a pi l lanat rög-
zítése között van. Nos, a sze-
gedi festészetet már sokszor 
illették — s nem is mind ig 
elismerőleg — a „sokrétű" 
jelzővel", s úgy érzem, ez 
most így, megyei kiállítássá 
bővítve is jellemző tulajdon-
ság. Szerepelnek az elha-
gyott életforma, a visszavon-

hatatlanul túlhaladott múl t 
szeretettel ábrázolt rek vizi-
túrnál, s nemegyszer többek 
is az ábrázolt tárgynál, élet-
érzést közvetítenek: a mál-
ladozó faluvégi házak, a ko-
pott kerítések, méla szemű, 
összebújt jószágok. De je-
lentkezik egy másfajta, ú j 
közeg is, amely ú j szemlé-
letmódot kíván magának ki-
alakítani, amely fölkap és 
kiforgat a megszokott nor-
mákból . min t a körhinta, 
vagy ú j és szokatlan képét 
tárja föl a holt dolgok vilá-
gának, min t a gyökerek közt 
megbúvó kavicsok, vagy a 
kőbánya. S ezek bizony már 
nem pillanatképek, sokkal 
inkább egy folyamat, egy át-
alakulóban levő esztétikai 
szemlélet adekvát kifejezései, 
szoros és valóságos kapcso-
latban a korral, amelyben 
létrejönnek. 

Huszonnyolc kiállító negy-
vennyolc alkotását — olaj. 
tempera, akvarell. vegyes 
technikájú, olajpasztell, kré-
ta, tus, linómetszet, monoty-
pia és batik — a szűkös téri 
viszonyokat a lehetőség sze-
rint fölhasználva Szabó Mik-
lós, a szegedi főiskola rajz-
tanszékének adjunktusa ren-
dezte kiállítássá. A kép per-
sze így sem teljes, de hiába 
is h iányolnánk most a távol-
maradókat, hiszen több mun-
ka bemutatására jelenleg úgy 
sem lenne hely. Így hát örül-
ni kell annak a törekvés-
nek, amely — ezúttal a Ta-
nácsköztársaság jubi leumát 
a lka lmul fölhasználva — mi-
nél több lehetőséget igyek-
szik biztosítani a festők és 
közönség egyre gyakoribb ta-
lálkozására. 

Kulka Eszter 

Lehel István 
kiállítása 

Szegedről és a szegedi 
járásból több olvasónk 
fordult szerkesztőségünk-
höz azzal a kéréssel, hogy 
ad junk tájékoztatást: mi-
kor számít az év végi ré-
szesedés a táppénz alapjá-
ul? 

A közelmúltban megje-
lent rendelet az év végi ré-
szesedés táppénzalapként va-
ló figyelembevételét szabá-
lyozza. Így az év végi része-
sedést — a fix és a változó 
munkabéren felül — táppénz-
alapként kell figyelembe 
venni. 

A S Z O T szabályzata sze-
rint az év végi részesedés 
után táppénzt az kaphat, aki-
nek a bérrésznél a kereset-
veszteség, keresőképtelenség 
egyfolytában 30 napná l to-
vább tart. Ha keresőképte-
lenség — 30 napná l több — 
az év végi részesedés után 
táppénz attól a naptól jár, 
amelyiktől a dolgozónak a 
vállalati kollektív szerződés 

Év végi részesedés 
és táppénz 

Rövid határidőn 
belül szállítunk 
TI-BA 1x125 W-os és 
TI-BA 1x250 W-os, 

oszlopokra szerelhető, higanygözlzzós 

közvilágítási lámpatesteket. 
Gazdaságosan alkalmazhatók 

ipartelepek, 
községek, 
á l lami gazdaságok, 
termelőszövetkezetek, 
földművesszövetkezetek 

belső útvonalainak és raktárterületeinek, 
valamint üzemi csarnokok világítására. 

RAVILL KERESKEDELMI VÁLLALAT 
V ILÁG ÍTÁSTECHNIKA I OSZTÁLY 

Budapest, V I . ker., Rudas László u. 12. 
Telefon: 318-320. 

már nem biztosítja a része-
sedést. így például, ha a dol-
gozó keresőképtelensége 30 
napná l tovább tart, s a kol-
lektív szerződés a kereső-
képtelenség miatti távollét 
30 napjára biztosítja csak a 
dolgozónak a részesedést, ak-
kor a keresőképtelenség 31. 
napjátó l jogosult az év végi 
részesedés után táppénzre. 
Nem kap táppénzt az, aki a 
keresőképtelenség teljes tar-
tamára felvette az év végi 
részesedést. 

Kizár ja a táppénz folyósí-
tásának lehetőségét az is, 
ha valakinek munkaviszonya 
keresőképtelenség alatt meg-
szűnik, vagy olyan munkavi-
szonyba lép, amelyben az év 
végi részesedés nem jár. An-
nak sem folyósítható táp-
pénz, aki a munkaviszony 
megszűnése után vál ik táp-
pénzre jogosulttá. A dolgozó 
a munkaviszony megszűnését 
követő naptól, illetvt; az ú j 
munkaviszony kezdetétől 
nem jogosult az év végi ré-
szesedés után j áró táppénz-
re. 

Az év végi részesedésnél a 

táppénz a lapját — az álta-

lános szabályoktól eltérően 

— a keresőképtelenség első 

nap jának évében folyósítható 

részesedés összege adja. A z 

1968-ban kezdődött betegsé-

geknél tehát az erre az év-

re j áró részesedés a táppénz 

alapja. Az év végi részese-

dés napi átlaga képezi az egy 

napra eső táppénz összegét. 

A napi átlagot úgy számít ják 

Sódert axállít 
vagonba rakva m'-ként 75 
Ft-os árban 

a danavarsányi 

Petőfi 

Mgtsz 

A uódrr agyagtartalma 3*/o 
alatt van. 

ki, hogy az év végi részesedés 

összegét elosztják az eszten-

dő beosztása szerinti összes 

munkanapokkal — amikor a 

keresőképtelenség kezdődik 

—, továbbá a munkanapok-

kal egybeeső munkaszünetet 

is figyelembe veszik. Az így 

kapott hányados az év végi 

részesedés napi átlaga. Az 

osztó szám — ha a munkaidőt 

hat nap alatt dolgozzák le 

— 313, ha a munka idő heti 

5 nap, akkor 262. A z osztó-

szám nem csökkenthető az 

igazolt vagy igazolatlan hi-

ányzás napjaival , sem azok-

kal a napokkal, amelyeken a 

dolgozónak nem volt munka-

viszonya. 

A z év végi részesedés után 

táppénzt a keresőképtelenség 

elsó napját magába foglaló 

év eltelte után kell pótlólag 

kifizetni: akkor, amikor az 

év végi részesedést adják. 

Ezt a rendelkezést megfele-

lően kell alkalmazni azokra, 

akik terhességi-gyermekágyi 

segélyt kapnak. 

Az 1968. évre járó, de 

1969-ben kifizetett év végi 

részesedés után esedékes táp-

pénzt igényelni kell a társa-

dalombiztosítás helyi szer-

veitől, illetve a vál lalat üze-

mi kifizetőhelyétől. Termé-

szetesen csak azoknak, akik-

nek keresőképtelensége 1968-

ban kezdődött, s a 30 napot 

meghaladta. 

A SZOT ú j szabályzata 

szerint 1969. j anuár 1-től a 

juta lomnál a táppénz alap-

já t — az év végi részesedés-

sel összhangban — a kereső-

képtelenség első napjának 

folyósított jutolomösszege 

képezi. A jutalom után 

azonban táppénzt első ízben 

1970-ben lehet kifizetni. 

Dr. V. M. 

Ezt a tárlatkrónikát nem 
lehet a megszokott módon 
kezdeni. Nem írható le egy-
szerűen: Lehel István 
ú jabb kiállítással lépett a 
közönség elé, s épp így az 
sem, hogy a művész bemu-
tatkozását valamely kiállítá-
si intézmény rendezte. Lehel 
Istvánnak, a Szegedi Akadé-
miai Bizottság k lub jában 
tegnap, hétfőn délután meg-
nyílt tárlata mindenképpen 
a „szokatlan", vagy az „erő-
sen rendhagyó" minősítést 
érdemli. 

Az al ig két tucatnyi kép 
„készítője" ugyanis nem 
rendszeresen kiá l l í tó művész. 
Még csak azt sem mondhat-
juk rá, hogy kiáll ító, hiszen 
több m in t fél évtizede, hogy 
a Dugonics téri au lában 
egyszer a közönség elé állt, 
s azóta csak a senkiével ösz-
sze nem téveszthető rajzait 
láthattuk néha a Kortárs, 
meg a Tiszatáj lapjain. 

Az első tehát, ami a teg-
nap délután láthatóvá vált, 
képeket nézve kimondásra 
vár : némiképp indokolatlan, 
hogy Lehel Istvánt minden 
festői fórumról kívülrekesz-
tik. Különösen akkor az, 
.amikor a mindenki előtt 
nyitva á l ló csarnokokban 
egymást érik a hagyomá-
nyosnak szintén kevéssé ne-
vezhető bemutatók. 

Lehel István munká i azon-
ban mégis „fal" nélkül ma-
radnak. És ez anná l is in-

kább furcsállható, mivel az 
ó festészetére mindent lehet 
mondani , csak azt nem, hogy 
az alkotáshoz szükséges 
meggyőződésnek h í jával van, 
s hogy minden elvontságá-
ban is nem egy belső törve-
nyek szabályozta, egyéni ar-
cú, kedvelőinek esztétikai 
élményt bőven adó művé-
szet. 

A tegnap nyüt házitárlat 
„szerzőjének" mikrovi lága 
ugyanis — amelyet min t 
gyakorló biológus fedezett 
fel magának — mind színei-
vel, m ind különös formáival 
egy látszólag Ismeretlen bi-
rodalmat mutat. Azt a sza-
badszemmel sokak által nem 
látható világot, amelyben a 
természettől oly áthághatat-
lanul szabályozott életü-
ket él ik a legkisebb 
szervezetek, s amelynek 
megidézése szokatlannak, 
furcsának igen, de művésze-
ten inneninek aligha mond-
ható. 

És ez a lényeg! El kell fo-
gadnunk Lehel István kar-
tonjait, m in t művészeti „tet-
teket". Akkor is, ha azok a 
megszokottnál jóval keve-
sebb hívet, és jóval több 
„ellendrukkert" toboroznak 
maguknak. Nézzük óket, vi-
tatkozzunk róluk. Megér-
demlik, hiszen, ha különös 
formában is, de lényegében 
a valóság mutat ja meg ben-
nük magát. 

Akácz László 

Képernyő 

A hamis Néró 
Lion Feuchtwangert .első-

sorban regényeiből ismeri a 
hazai olvasó. Történelmi, 
társadalomkritikai regényei-
ből harcos, következetes an-
tifasisztának, akinek tollából 
az erőszakkal, a totális mi-
iitarizmussal szembeni hu-
manista ember őszinte bor-
zongása nyilatkozik meg. A 
harmincas években írt mun-
káiban — mind a Zsidó há-
ború trilógiában, m ind az 
1936-os A hamis Néróban — 
letűnt korok mához címzett 
aktualitásával keres választ 
egy meglehetősen ellent-
mondásos korszak problé-
máira. Múltbafordulása sze-
metszúróan aktív, szereplői-
ről, egyes szituációiról olyan 
kísérteties hasonlóságokra 
bukkan az olvasó, min t a 
Néróban a kések és tőrök éj-
szakájáról lehetetlen fel 
nem ismerni Németország 
hitleri éveinek hosszú kések 
éjszakáját, Ernst Rohm és 
társai legyilkolását. A hamis 
Néró tévéadaptációjának öt-
letét egyfelől ezeknek a fel-
ismerhető párhuzamoknak 
lehetősége kínálta, másfelől 
— bevallottan — azok a 
drámai helyzetek, jellegzetes 
fordulatok, színpadszerűség 
ami Feuchtwanger írásaib' ' 
kisejlik. 

Lendvai György írt forga-
tókönyvet, Marton Endre 
rendezett tévéjátékot a Néró 
regényből. Az átdolgozás te-
mérdek, szinte megoldhatat-
lan szempontjait világosan-
egyértelmüen egyszerűsítve 
le az ant ik d rámák jellegze-
tes helyszínére, a dialógu-
sokra, a premier planba ho-
zott arcok, tekintetek szug-
gesztív játékára, erősen a 
színészi kvalitásokra ha-
gyatkozva. Ám ez az egyet-
len lehetségesnek tetsző 
módszer sem tudta feledtet-
ni, hogy a drámaszerűséo 
seregnyi k ívülrő l bevitt 
elemmel töltődik fel, hogy 
az évszázadok távolából mai 
f igurákra felismerhető ala-
kok kevésbé színpadi hősök, 
inkább az írói szándék hóit 
anyagból, betűből gyúrt szó-
csövei. Szimbólumok pedig 
sohasem hatnak úgy, olyan 
elevenen a színpadon, min t 
a leírt szavakban, papíron. 
Ezért van, hogy a szinte hi-
bátlan színészi játék (Básti 
Lajos, öze Lajos, Egri Ist-
ván, Kállai Ferenc) és Mar-
ton Endre nagyvonalú ren-
dezése ellenérc sem kelt ez 
a képernyős Néró olyan fe-
szültséget, mint a regény 
teszi ezt — természetesen 
más eszközökkel. 

N. I. 
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