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Beszélgetés Latinovits Zoltánnal 
Egyenesen Spanyolország-

ból érkezett Szegedre Latino-
vits Zoltáin, ahol a legjobb 
férfialakitás di jával tünte t te 
ki a San Sebaatiani f i lmfesz-
tivál zsűrije. A dí ja t az Uta-
zós a koponyám körül című 
Karinthy-regény f i lmváltoza-
tában nyúj to t t alakí tásáért 
kapta: az itthon is mél tán 
dicsért, zilált, zaklatott; a 
hétköznapi lét, meg a beteg-
ség vízió között a halál felé 
induló, írófiguraért . 

A Szegedi Szabadtéri Já-
tékokon egyszerűbb alakot 
ölt magára a Vígszínház mű-
vésze. Itt a Trójai nők elő-
adásában Talthybiosz, a gö-
rög hírnök szerepét játssza, 
aki a győztesek móltóságával 
figyeli, oktat ja , de egy kicsit 
.sajnálta is Trója árvává, öz-
veggyé lett asszonyait. 

Az udvarnyi színpadon — 
noha deszkáit most j á r j a elő-
ször — otthonosan mozog, s 
fel-felcsattanó szava, egy-
mást lassan követő, szinte 
megkoreografólt mozdulatai 
mind azt muta t ják , hogy ér-
ti, érzi a nagv pódium és a 
hatalmas nézőtér színészek-
nek szóló parancsait . 

- Igen, itt másfcéní kell 
játszani — mondja . — Ha-
sonlattal élve: kőszínházban 
az , ember úgy dolgozhat, 
min tha graf ikát vagy réz-
metszetet készítene, itt vi-
szont inkább a plakátrajzolás 
a feladat. Érdekes ez a m u n -
ka, de némi félelemmel is 
jár, hogy elég szoros lesz-e 
a színészek kis csoportja és a 
többezres közönség között a 
kontaktus; hogy nem kap-e a 
kelleténél nagyobb szerepet 
a technika. 

Latinovits Zoltán különben 
is a technika nélküli színhá-
zat szereti. Ahogy mondia: 
a kamarajelleget! Ezért fi l-
mezik szívesen, hiszen a szí-
nész legapróbb rezdülései is 
kellő súlvt kapnak a felve-
vőgép előtt. 

Egyébként ismét egy ú j abb 
nagy fi lmszerepre készül. 
Krúdy Gyula Szindbádját 
kelti életre Huszárik Zoltán 
rendezővel közösen, aki a 
most induló film forgató-
könyvét is maga irta. öszi, 
téli film lesz, sok munkával 
jár majd, de úgy hiázi, sok 
örömmel is. A forgatókönyv 

igazán jó munka ; lapjairól 
kiléphet az igazi Szindbád. 

— A színház, a Vígszín-
ház? 

— Ott ls nagy szerepek 
v á m a k i A kényszerűségből 
elhalasztott Ványa bácsi, IV. 
Henrik és még egy szerep 
Illyés Gyula Tiszták című 
drámájában , amelyet a múlt 
évadban elsőként a pécsi 
színház együttese mutatot t 
be. 

De most még egyelőre szí-
vesen vállalt alkalmi lak-
hely és izgalmat, . művészi 
próbálkozást bőven jelentő 
munkahely — Szeged. 

— Sokszor járt már itt? 
— Alig egyszer-kétszer! 

Annak idején lá t tam a szín-
ház Rómeó és Júlia-előadá-
sát Mécs Károllyal, Papp 
Évával a főszerepekben, az-

tán egy szabadtéri előadást. 
Egyéb, azt hiszem, s e m m i . . . 

A város históriáját , utcái-
nak, tereinek rajzát, szerke-
zetét persze jól ismeri Lati-
novits Zoltán, hiszen építész-
mérnökként diplomázott, s 
az árvízmosta és most ú j ra 
árvízfenyegette városról sok 
szó esett az egyetemi évek 
alatt, 

— Valami errefelé szokat-
lan pannon nyugalom árjid 
az utcák simogató arányai-
ból. Történelmiek és kedve-
sek ezek a szemnek oly szép 
arányok, s éppen ezért bántó 
az, hogy a felújí tások ügyei-
nek intézői a színekkel bán-
nak. 

A színpad alatt i öltöző 
hangszórója jelenésre szólítja 
Latinovits Zoltánt, aki bőr-
ből, puha szövetből szabott 
jelmezben, kar ján . kezén 
ezüstös vértekkel, lábán tér-
dig szíjas sarúban indul, 
hogy ismét Talthybiosszá, a 
görög követté váljon, aki a 
győztesek méltóságával fi-
gyeli. oktat ja , de egy kicsit 
sa jná l ja is a Trója árvává, 
özveggyé lett asszonyait. 

— Szép előadás lesz? 
— Sok próbával, nagv igye-

kezettel készültünk! Komoly 
munka volt a kórus mozgá-
sának megkoreografál ása, a 
zene- és a tancelemek hai> 
mónikus beépítése. Az előké-
születeket ismerve azt mond-
hatom: minden vonatkozás-

iban nagyon igényes a Vámos 
László rendezte produkció. 

Akácz László 

A szegedi vásáron hagyo-
mánya van két legnagyobb 
híradástechnikai üzem. a Bu-
dapesti Orion és a Székesfe-
hérvári Videoton bemutató-
jának. 

A Videoton szokott he-
lyén muta t j a be készülékeit. 
Soltész Ágoston kereskedel-
mi főosztályvezető-helyettes 
legelőször a Videoton újdon-
ságaival büszkélkedett. El-
mondotta, az országban elő-
ször alkalmaztak integrált 
áramköröket a TA—4206 t í -
pusú tévékbe és testvéreibe. 
Ezek úgynevezett programos 
előválasztó készülékekkel ke-
rülnek ma jd le a gyár sza-
lagjairól. méghozzá már a 
jövő esztendő első. illétve 
harmadik negyedévében. Az 
ú j tévéesalád szupersarkított , 
robbanásbiztos képcsővel ren-
delkezik; torzítása sokköl ki-
sebb lesz. mint a hagyomá-
nyos televízióknak. A rádiók 
közül újdonság a Riviéra 
tranzisztoros táskarádió, 
amelyen rövid-, közép- és 
ul t rarövidhullámú állomáso-
kat lehet venni, 

A Videoton pavilonjában 
ál landóan működik néhány 
színes tévékészülék. Ebben 
semmi újdonság ftincs. hi-
szen tavaly, illetve tavaly-
előtt is lá t tunk már működ-
ni színeseket. A kérdés csu-
pán, mikor kerülhetnek ezek 
lakásainkba. A Videoton vá-
lasza ezúttal feleletet ad a 
kérdésre: Az idén és lövőre 
összesen 2 ezer da rab két-
normás. színes televízió ké-

Kasszandra - Ruttkai Eva 
Vele kapcsolatban tényleg 

gondolkodás nélkül í rhat-
juk le: nem kell őt bemu-
tatni. Szegeden különösen, 
nem. a Tragédia régebbi 
előadásainak Évájaként em-
lékezetes sikerek hőse volt 
a Dóm tér előtti színpadon. 
Szívesen emlékszik azokra 
az estékre; 

— A Tragédia? Ja j . Iste-
nem. hát lehet anpál vala-
mi szebb? És Éva? Évá-

Ifjúsági napok 
A különvonatokkal, külön-

autóbuszokkal ma. szomba-
ton délelőtt érkeznek meg a 
ÍV. Szegedi i f júsági Napok 
fiatal vendégei. A fogadta-
tás és szállásfoglalás utón 
délután 5 órakor, a Széche-
nyi téren kerül sor az első 
alkalommal háromnaposra 
bővített rendezvénysorozat 
első eseményére. ahol a 
megnyitó beszéd után a 13. 
ifjúsági karnevált rendezik 
meg. 

Az i f júsági iWMk részve-

vői esle 8 órától a szabad-
téri játékok Trójai nök cí-
mű előadását tekint ik meg, 
illetve a Széchenyi téren — 
ugyancsak 8 órakor kezdődő 
és éjjel 2 óráig tartó — ut-
cabálon szórakoznak. 

Holnap, vasárnap az Ex-
pressz-shaw című műsor 
vá r ja többek között a sok 
egres vendégsereget, az ú j -
szegedi szabadtéri ' színpa-
don, délelőtt 10, és délútán 
2, valamint 5 órai kezdettel. 

hoz fogható nagy szereppel 
még nem találkoztam. És a 
Tragédia egyáltalán. Ha már 
erről beszélünk, nem állha-
tom meg, hogy ne szóljak a 
titkos vágyról amelyen mo-
solyogni is lehet, pedig ko-
molyan gondolom: szeret-
ném egyszer rendezni a da-
rabot . . . Nem hobbyból, dia-
nem mert tényleg imádom. 

— És jelenlegi szerepéről 
mit mondana? 

szül a gyárban. A készülék 
előreláthatólag 28 ezer forin-
tért kerül a boltokba; a gyár 
olyan vidéki városokba szán-
ja, ahol a magvar, vagy a 
környező országos színes 
programja vehető. 

Az Orion a Horváth Mi-
hály utcai képtár földszinti 
termét, foglalja el készülé-
keivel. Tulaidonképpen isme-
retlen. ú j televíziót az Orion 
nem küldött Szegedre, hiszen 
a Viktória típusokat már jó 
ideje az üzletekben is meg-
vásárolhat juk. Két; inkább 
formáját, tekintve ú j televí-
ziókészülék viszont Szegeden 
mutatkozik be, a Viktória 
Super colonial. illetve stíl-
bútorokhoz illő változatai. 
Ezek a különlegességek elő-
reláthatólag 12 ezer forin-
tért kerülnek majd forga-
lomba. A vásár módot ad 
most, arra, hogv az Orion is-
mét megvizsgálja a szegedi 
Orion-tulajdonosok készülé-
keit. Figyelemre méltó és 
nagyon hasznos divat ja ez a 

gyárnak: egv jól képzett tech-
nikusa dí jmentesen (csupán 
az alkatrészeket kell megfi-
zetni) kérésre ellenőrzi, il-
letve • k i javí t ja az Orion tí-
pusú televíziókat. Emellett 
f igyelme kiterjed az ellenőr-
z,ésre ls; vajon a helyi 
GELKA milyen minőségű 
munkát végez. Amint Zlm-
merniann Adolftól, az Orion-
pavilen vezetőjétől megtud-
tuk, a szegedi Orion-tévek ió 
kezekben vannak, a GELKA 
munká ja nem hagy kívánni-
valót maga után. 

A Videotonhoz hasonlóan 
az Orion is korszerűsíti ter-
mékeit. Jövőre ú j típusokat, 
az AT 551 és 561 keszülékek 
sorozatgyártása kezdődik 
meg. Az úl Orlonok gomb-
nyomásra működnek, beprog-
ramozhatók, azaz egy-egy ál-
lomás keresésénél, „behan-
golásánál" nem kell hosz-
szú perceket eltölteni, a* 
automata végzi el ezt a miV 
veletet. 

M . I . 

Orgonakoncert 
a Dómban 

— Kasszandra? Nem isme-
retlen. Játszot tam kőszín-
házban. De ez mégis egészen 
más. Nem egyszerűen más 
hangra, nagyobb gesztusokra 
van itt szükség. Valami egé 
szen különös, mindentől el-
térő m ű f a j ez. Meg kellene 
tanulni, föl kellene fedezni, 
ki kellene találni, hogy mi 
itt a megfelelő játékstí-
lus . . . 

— Művésznőnek ez sike-
rült, most láttuk az első 
rész próbáját ... 

—• Valami talán sikerült. 
De előadásra még jobban 
szeretném megtalálni azt. 
amit keresek. Talán érződik 
az igyekezetemből. hogy 
mire törekszem: nem a hang 
erőssége, hanem intenzitása 
a fontos. 

— Nem először jár váro-
sunkban, Milyen impressziók 
érték most? 

— Aggódtunk Szegedért 
az árvízveszély napjaiban, 
ö röm, hogy a nagy küzde-
lem nyomai már szinte nem 
is látszanak. A város egy-
re szebb, korszerűbb, de Úgy. 
hogy régi bá já t sem veszti 
el. Ezért szeretem! 

A, J. 

Az ünnepi hetek első or-
gonahangversenvét csütörtö-
kön este tartották a Dóm-
ban. A padsorok zsúfolásig 
megteltek, és a koncertre ér-
kezett közönség nem is csa-
lódott: szép élményben volt 
része. A műsor első felében 
Bach-művek bemutatására 
került sor. Lehotka Gábor 
keze alatt először az Esz-dúr 
prelúdium és fuga zúgott fel. 
majd Lengyel Ildikó énekes-
h ő és Várnagy Lajos hege-
dűművész kitűnő közremű-
ködésével más Bach-művek. 
Maradéktalanul szép volt a 

műsor első részét alkotó egy-
ség. Megrendítővé azonban 
mégis a műsor második fe-
lével vált a hangverseny. 
Liszt-művek hangzottak fel 
Lehotka Gábor előadásában. 
A művész mo6t ls bizonyí-
totta. hogy avatott mestere 
az orgonának, s egyben azt 
is. hogy mire képes, mit tud 
maga a hangszer, a hangsze-
rek királynője. A Fogadalmi 
templom kiváló akusztikai 
viszonyai még inkább előse-
gítették. hogv a zene ámu-
latba eitse. fe lkavar ja a kö-
zönséget. 

M. V. 

Divatbemutató 
a Hungáriában 

Színes -műsorban és ruhák-
ban gyönyörködhettek a 
vendégek tegnap a Hungá-
riában. Legfrissebb ruhaú j -
donsúgnit iTtulutta bé három 
vátlrfiat és öt szaküzlet. A 
Komplett Ruházati Vállalat, 
a DÉLTEX és a Delta Keres-
kedelmi Vállalat látott ter-
mékei a nyári, őszi divatról 
tájékoztat ták a jelenlevőket. 
Az elegáns női, férf i - és 
gyermekruhákat ezúttal 
nemcsak szívfájdító álom-
ként csodálhatták a szép ru-
hákat kedvelök. Szeged szak-
üzleteiben bárki — elfogad-
ható áron — megvásárolhat-
ja magúnak a neki leginkább 

tetszőt. Attól sem kell tar ta-
niuk az igényesebbeknek, 
hogy lépten-nyomon talál-
koznak saját öltözékük ha-
sonmásával. A f inomkonfek-
eló kii szériaszámú model-
lekkel igyekszik a legkénye-
sebb ízlést is kielégíteni. 

A divatbemutatót hangula-
tos műsor kísérte. , Ebben 
Sárosi Katalin. Karda Beáta, 
Ambrus Kéri énekeit, és Ke-
lemen Pál paródiájával szó-
rakoztatta a megjelenteket. 
A zenét a Stúdió kisegyüttes 
szolgáltatta Zsoldos Imre. és 
Dobsa Sándor vezetésével. 
Konferált Halmi Gábor és 
Surányi Magda. 

SZEGEDI 
Ü N N E P I 
H E T E K 
Ma este: 
Trójai nők 

Ma este kerül sor a sza-
badtéri idei évadjának má-
sodik bemutatójára. Vámos 
László rendezésében Euripi-
dész Trójai nők című tragé-
diáját viszi színre a Dóm 
előtt a játékok együttese. A 
főbb szerepeket Sulyok Má-
ria. Ruttkai Éva, Benkő 
GyuLa, Latinovits Zoltán, 
Nagy Attila. Thirr ing Viola. 
Tábori Nóra, Gordon Zsuzsa 
es Devav Kamilla látssza. 
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