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SZEGEDI EMLÉKEK 

„Bili", a Szent István térről 
Kis budai villájában foga-

dott Bilicsl Tivadar érdemes 
művész, az 1925-ös és az 
1927-es szegedi színházi évad 
népszerű „Bill"-Je. Ma már 
„Bili bácsl"-nak nevezi a 
színházi világ, hiszen Bilicsi 
Tivadar 1971 végén ünnepel-
te hetvenedik születésnapját 
és ötvenedik színészi jubi-
leumát. 

Bili bácsi szobájának falát 
több száz fénykép borítja 
be. Köztük van az is, ame-
lyet most közlünk: az ifjú 
Bili — szegedi színpadon! 
Ehhez az Immár „ arhív" 
képnek számító fotóhoz mil-
lió apró történet emléke fű-
zi Bilicsl Tivadart. 

— 1928-ben, közvetlenül a 
színésziskola elvégzése után 
Szegedre kerültem. Réti Pél 
színházi ügynöksége ajánlott 
Andor Zsigmondnak, az ak-
kori szegedi színigazgatónak, 
aki meghallgatott — nótá-
kat, operettmelódiákat éne-
keltem neki — és rögtön le-
szerződtetett énekes-táncos 
buffónak. Egy évre szólt a 
szerződés, amiben annak 
rendje, s módja szerint az 
is benne foglaltatott, milyen 
ruhával kell rendelkeznem, 
mert abban az Időben még 
meghatározott tartalmú ru-
határral kellett rendelkeznie 
a színésznek — trikóval, 
csizmával, frakk-kai, szmo-
kinggal és így tovább. . . 

— Emlékszik-e rá. mi volt 
Szegeden az első szerepe? 

— Hogyne emlékeznék rá, 
hiszen nagyon emlékezetes 
volt az . . . Kubanek hen-
tesmestert alakítottam a 
Csókos asszonyban. Olyan 
sikerrel, hogy előadás után 
Andor Zsiga felhívott ma-
gához az irodájába és egy-
ből felemelte a gázsimat 
majdnem a duplájára. Gon-
dolhatja, mit Jelentett ez 
egy olyan fiatal színésznek, 
amilyen én voltam! 

— Hogyan fogadta a sze-
gedi közönség? 

— Igen Jó fogadtatásban 
részesültem a sajtó és a kö-
zönség által is. Rendkívül 
sok és sokfajta szép szere-
pet kaptam Szegeden, úgy-
hogy a Színház és Társa-
ság című lap rövidesen azt 
irta: „Ha Bilicsi továbbra is 
ilyen jó szerepeket fog ját-
szani, nagyon fogja szeretni 
Szegedet." 

Bilicsi Tivadar egy Szent 
István téri albérletben húz-
ta ki az 1925—26-os évadot, 
egy nyomorék, de rendkívül 
kedves, vendégszerető, Kazi 
bácsi nevezetű férfinál. Az 
első, Szegeden töltött esz-
tendő után Lázár Ödön, a 
budapesti Király Színház 
igazgatója hároméves szer-
ződéssel kínálta meg. Eb-
ben a színházban ls szép szí-
nészi feladatokat kapott, 
nagyszerű és nagy tudású 
művészekkel Játszott együtt, 

Egy régi kcp: a fiatal Bili-
csi a szegedi színpadon 

mégis úgy találta, nem áll 
arányban a budapesti szín-
házi tagság azzal, amit érte 
Szegeden hagyott. Felment 
hát Lázár Ödönhöz, s el-
mondta neki, hogy szeretne 
visszamenni vidékre.. A di-
rektor megértette Bilicsi vá-
gyakozását Szegedre, s bár 
a három évből még csak egy 
telt le, nem gördített aka-
dályt az elé, hogy Tarnai 
Ernő, a Szegedi Nemzeti 

Színház új igazgatója leszer-
ződtesse. 

Bili bácsi emlékezete szín-
háztörténeti érdekességű 
adalékkal szolgál nekünk: 

— Ekkor került a szege-
di színház első ízben városi 
kezelésbe. Azért bízták a 
színház vezetését Tarnai Er-
nőre, mert olyan igazgatót 
akart a város a színház élén 
látni, aki budapesti szinvo-
nalat biztosít majd. A város 
szemében az volt Tarnai 
egyik pozitívuma, hogy ad-
dig még színészként sem 
járt vidéken — amolyan 
„szűz kéznek" tartották. Az 
volt a cél, hogy legyen Sze-
ged a régi Kolozsvár méltó 
utóda; ugródeszka a színé-
szeknek Budapest felé . . . 

Tarnai brill iáns társulatot 
hozott létre. Olyan illusztris 
színészek kerültek fel a sze-
gedi színlapokra, mint Já-
vor Pál, Főidényi László, 
Neményi Lili, Páger Antal, 
Pártos Klári, Rajz János és 
még sorolhatnánk tovább. 
Nagyszerű műsortervet állí-
tott össze, s eredményeket 
ért el a városnál is. A váro-
si kezelés sokat Jelentett 
anyagilag is a színháznak. 
Míg korábban csak a fűtést 
és a Katonazenekart — ez 
játszott az orcheszterben — 
fizették közpénzekből, Tar-
nai igazgatása alatt más ki-
adásokat is hajlandók vol-
tak fedezni. 

Ez a második Szegeden 
töltött évad örökké emléke-
zetes marad Bilicsi Tivadar 
számára. Nemcsak a ragyo-
gó szerepek és a jelentős si-
kerek miatt, hanem mert 
először merült el Igazán a 
színészmesterségben. Sokat 
tanult, a felfigyeltek rá a 
fővárosi színházak is. A Sze-
gedi Nemzeti Színház szín-
vonala valóban megközelí-
tette a budapesti színháza-
két, s a színészeknek Szeged 
tényleg jó ruganyos ugró-
deszkának bizonyult. Bilicsl 
Tivadar is rövidesen orszá-
gos hírű színész l e t t . . . 

Gulay István 

Kemizálás 
a mezőgazdaságban 

Trák fazekasműhely 
Bulgáriában, a Veliko-Tar-

novo körzet történelmi mú-
zeuma tíz éve folytat ásatá-
sokat Délkelet-Európa eddig 
egyetlen ókori fazekasköz-
pontjában, amely a jelenlegi 
Butovo nevű falu közelében 
fekszik és a második század 
közepétől a negyedik század 
második feléig állt fenn. A 
mühelvben Kis-Azslából 
Ideköltözött trák fazekasok 
dolgoztak. Az idevándorol-
takról szóló további adatokat 
a Pavlikeni falu közelében 
felfedezett leletek szolgáltat-
ták. Kiderült, hogy a trák 
fazekasok eredetileg nem-
csak Butovóban, hanem In-

nen délre, Pavlikeni és Var-
dovka környékén is dolgoz-
tak. Ezen a vidéken ókori 
kemencére, egy nagy faze-
kasműhely felszerelési ma-
radványaira, valamint egy 
terjedelmes épületre, való-
színűleg a fazekasműhely 
tulajdonosának házára buk-
ksntsk, 

A kerámiák között olyan 
agyagedények ls előfordul-
tak, amelyeket domborművű 
mitológiai jelenetek díszíte-
nek; legtöbbször Dionizoszt 
és kíséretét ábrázolják. Ez 
nem ls véletlen: az ital Iste-
nének kultusza igen fejlett 
volt ezen az ósí bortermelő 
vidéken. 

A napjainkban végbeme-
nő technikai forradalomban 
alig van szakterület, amely-
nek előretörése annyira jel-
lemző és egyben alapvető 
fontosságú lenne, mint a 
kémiáé. A kémia a mező-
gazdaság technikai haladása 
előtt eddig ismeretlen táv-
latokat nyitott. Üj, nagyha-
tású, de jól hldrolizáló, te-
hát a környezetet és a táp-
lálékláncot nem szennyező 
vegyszerekkel lehetővé vált 
a hagyományos vetésforgós 
termelési rendszer elhagyá-
sa. A régi mód igen sokféle 
növény termesztését tette 
szükségessé üzemen belül. A 
modern, gépesített, kemizált, 
technológiák fajlagos terme-
ideszközigénye relatíve igen 
magas, ezért a vetésforgós 
rendszerhez szükséges nö-
vényféleségek egy gazdasá-
gon belüli eszközlekötése 
Ökonómlailag elviselhetetlen 
lenne. Ezért ls figyelhetjük 
meg a növénytermesztés 
gazdaságon belüli specializá-
lódását néhs, mint például 
Bábolna esetében, a mono-
kultúra határáig. A kon-
centrálódás és specializáló-
dás, a tér- és idóbeli izolá-
lás elmaradása azonban igen 
nagyra növeli a járványok 
és rovarártalmak veszélyét, 
ezért e területeken igen ma-
gas szintű megelőző kémiai 
növényvédelem szükséges. A 
specializált gazdaságok ter-
melési tapasztalatai azt bizo-
nyítják, hogy modern vegy-
szerek zavartalan ellátása és 
szakszerű felhasználása mel-
lett mindez biztosított. 

A modern vegyszerek te-
szik lehetővé, hogy az in-
tenzitás fokozásánál, a nagy-
adagú műtrágyák felhaszná-
lásánál a ráfordítással ará-
nyosan növeljék a termelés 
biztonságát. Ez nemcsak a 
közvetlen mezőgazdasági rá-
fordítások, hanem a mező-
gazdasági termelésre ráépülő 
feldolgozó- és hűtőipar szem-
pontjából ls rendkívül fon-
tos, mert a növényvédelem-
ből eredő termésingadozás 
egyik oldalról kapacitáson 
felüli felvásárolhatatlan fe-
lesleget, másik oldalról, mint 
ahogy az elmúlt évben is, 
részben a termelők elked-
vetlenedése, részben a ter-
més lefelé való Ingadozása 
miatt kihasználatlan feldol-
gozó- és hűtőkapacitásokat 
eredményez. Éppen az el-
múlt év tapasztalatai azt 
bizonyították, hogy megte-
lelő növényvédelemmel a 
termésingadozásnak eddig 
tapasztalt nagyságát jelen-
tősen csökkenteni lehet. 

A növénytermesztés tech-

nológiájának korszerűsítése, 
vagyis gépesítése és kemi-
zálása, nemcsak a specializá-
lás igényét veti fel, hanem 
a magas termésátlagokét is, 
hiszen a régi termésátlagok 
bruttó termelési értéke ne-
hezen lenne képes fedezni a 
korszerű technológiából ere-
dó többletköltségeket. A 
mezőgazdasági termelés 
technikai fejlesztése tehát 
magas termésátlagokat is 
igényel. A magas termésát-
lag előfeltétele azonban a 
magas műtrágyadózison túl-
menően a nagy tős/ám. A 
korszerű technológiák beve-
zetése, például a cukorrépá-
nál, a zöldségféléknél, a do-
hánynál meghatározott,- az 
eddigi átlag gazdasági nagy-
ságrendeknél többszörösen 
nagyobb koncentrációt Igé-
nyel, hiszen a modern gép-
sorok kihasználása csak 80— 
150 hektáros területen gaz-
daságos. 

A növénytermesztés kemi-
zálása n technológiának 
nemcsak egyik része, hanem 
előfeltétele is. Ugyanilyen 
jelentősége van a vegyszeres 
gyomirtásnak a modern be-
takarító gépek használatával 
kapcsolatban ls. Ezeket a 
gépeket kézzel gyomlrtott 
területen alkalmazni gya-
korlatilag lehetetlen. vagy 
csak olyan teljesítménycsök-
kenéssel lehet, amely gazda-
ságosságukat veszélyeztethe-
ti. A mezőgazdaságban álta-
lában, de a növénytermesz-
tésben különösen, az élő 
munkaerőnek holt munkával 
helyettesítése, adott esetben 
a mechanikai és kézi mun-
kának kémiával való helyet-
tesítése, nemcsak egyszerűen 
munkatfpus-véltozást, ha-
nem a termelés tényleges 
fejlesztését szolgálja. A vegy-
szeres gyomirtás fokozott és 
szükségszerű bevezetése a 
mezőgazdasági üzem számá-
ra egyre inkább módot ad a 
belső szolgáltatás és belső 
Üzemi struktúra optimális ki-
alakítására, társadalmilag 
pedig biztosítja a növény-
ápolás idején azt a munka-
erő-felesleget, amely első-
sorban a szolgáltató Ipar fej-
lesztése érdekében szüksé-
ges. 

A különböző vegyi anya-
gok a növénytermesztésben 
jelentós szerepet kaptak és 
kapnak a betakaríthatóság 
fokozása érdekében, a defó-
liálás, lombtalanítás vonat-
kozásában ls. Az elmúlt év-
ben rizsen, lucernán és eu-
korrépén folytattak Ilyen kí-
sérleteket, pozitív eredmény-
nyel. A korszerű vegyszerek 
ezen túlmenően jelentős sze-
repet játszanak a szemes-
termények szárítás nélküli 

tartósításában is. Egy sor 
gazdaság Igen jelentős kor-
szerűsítést és üzemi vizs-
gálatot hajtott végre. 

A mezőgazdaságban a ké-
miai termelőeszközök bevo-
nása nemcsak a növényvé-
delem fokozását jelenti, ha-
nem alapvetően megváltoz-
tatja a növénytermesztés 
eszközeinek struktúráját, és 
vele természetesen a növény-
termesztés költségstruktúrái-
nak arányát Is. A fejlődés-
nek még csak az elején va-
gyunk, hiszen a magyar hi-
vatalos növényvédelmi szer-
vek évenként több mint 300 
új növényvédő-preparátumot 
vizsgálnak, amelyek még a 
mainál ls nagyobb lehetősé-
geket (gérnek n növényter-
mesztés fejlesztésére és kor-
szerűsítésére. 

Sz. L. I. 

Vöröskőy János: 

' J ü i 
visszatér 

10. 

A fák közül még három katona lépett elő: 
Tárnok őrnagy, a gépkocsi vezetője, és egy Ki-
rály nevű idősebb őrmester, aki szolgálatveze-
tő volt az alegységnél, amelynek lövege elpusz-
tította a Vadgalambot. 

Tárnok őrnagy részletesen ismertette az el-
hátitokkal, hogyan festett a terep a gyakorlat 
reggelén, megmutatták, hol foglaltak állást a 
lövegek, hol álltak a tehergépkocsik, hova 

rakták a lőszeres ládákat. 
— Szóval, erre, keletnek. . . 
— Bocsánat — szólt közbe Ebért százados —, 

ön most Inkább északkelet felé mutat . . . 
— A, persze! — Tárnok belepirult a tévedés-

be. — Nos, szóval, annál a bükkfánál. . . igen, 
ott beszélgettünk a lombsátor alatt, s Zulay elv-
társ a ládákon ült. Később, amikor a tüzbe-
m é r ő 

Beke ezt már ismerte. Ami új volt, az a ho-
mályos gyanú, hogy Tárnok őrnagy nem min-
dig tájékozódik jól a terepen. Ezt a hiányt 
a térképpel pótolni lehet ugyan, de kétségte-
len, hogy az ösztönös térérzék, tájékozódási 
képesség nagyon hasznos. Tárnokból, úgy lát-
szik, ez hiányzik. Nem illik, és nem is ér-
demes szemére vetni, ez olyasmi volna, mint-
ha azért rónánk meg valakit, mert rövidlátó és 
szemüvegre van szüksége. Ettől még kitűnő 
tiszt lehet. De Beke azért megjegyezte magá-
nak a dolgot. 

A kis csoport a bükkfához ért, s a pillan-
tások a letarolt gyepre tapadtak, oda, ahol nem-
rég a lőszeres ládák feküdtek. Egy valaki né-
zett a magasba: Paál főhadnagy. A feszült 
csendben hirtelen megszólalt: 

— A lombkoronát, úgy tudom, senki sem ku-
tatta á t . . . 

Beke azonnal kapcsolt 
— Arra gondolsz, hogy kötéllel?. .: 
— Pontosan! Tegyük fel, hogy a gyakorlat 

előtt valaki elrejtőzött odafent. A lomb sűrű, 
senki sem vehette észre. Cinkosa, aki itt volt 
a katonák között, a kellő pillanatban a fa alá 
lépett. Fölemelte az egyik ládát s ráakasztot-
ta a gyorsan ledobott kampóra. Egy pillanat, 
s a zsákmány már el is tűnt, fent a magas-
ban, a lombok között. De épp Ily gyorsan le ls 
ereszthették a másik, az él esi őszért rejtő falá-
dát. A tüzérbemérő háttal ál lt s az egész 
akció zajtalan v o l t . . . 

Beke azonnal döntött: 
— Fölmegyünk' 
Ha nehezebben is, mint a kamaszkorban 

megmászott eper- és cseresznyefákra, a két tiszt-
nek sikerült felkúsznia a lombok közé. 

— Nehogy csalogánnyá változz, őrnagy elv-
társ! — tréfált Paál főhadnagy. 

— Ne félts, énekből mindig elégségesem 
volt! 

— Egy fészket már látok . . . De ez . . . ez fon-
tosabb itt. 

Az ágon, amelyre Paál felkapaszkodott és 
Bekét is felsegítette, szögescipő talpának nyo-
mai látszottak, friss horzsolások, melyek az 
ágon átvetett, megterhelt kötél, meg a kéregbe 
akadt, beletépő vaskampó okozhatott Feltétle-
nül ember okozta nyomok voltak, s az, hogy 
éppen ezen a bükkfán akadtak rájuk, nem ha-
gyott kétséget: aligha egv szerelmespár mászott 
fel Ide, mialatt a fa tövében ott feküdtek a lő-
szeresládák . . . 

— Túl szép lenne — dörmögte Beke. 
— Az ts! Ezek a nyomok mindent megma-

gyaráznak. 
— Félek, hogy a fellegekben Jársz. 
— Nem is a földön! — mosolygott elégedet-

ten a főhadnagy. — Nézz le, legalább öt méter 
magasan vagyunk! 

A következő pillanatban sz ág megingott, s 
szép lassan letört. A két tiszt, egy pillanat-
nyi döbbenet után. úgy ért a földre, mintha ej-
tőernyővel érkeztek volna. 

— Íme — mutatott rá az ágra Paál főhad-
nagy —, a bűnjelet, is magunkkal hoztuk .. . 

Beke nem bocsátkozott magyarázatokba, de a 
főhadnagy sugárzó arca elárulta a többieknek: 
a szemle eredményes volt. 

(Folytatjuk^ 

NAPI 
KISLEXIKON 
a telefon 
történetéről 

Tegnap múlt 90 éve, 
hogy 1882-ben Budapes-
ten először adott hely-
színt közvetítést a tele-
fonhírmondó elődje, 
Puskás Tivadar talál-
mánya. 

# A készülék? 
Működési elve rövi-

den : a beszéd hang-
energiéját a mikrofon 
elektromos energiává 
alakítja ét, amely a ve-
zetéken át eljut a má-
sik félhez, ahol az 
elektromos impulzuso-
kat a hallgató vissza-
alakítja hangenergiává. 
Az első használható ké-
szüléket az amerikai 
Graham Bell készítette 
1876-ban. 

% A telefonhírmondó? 
Hírközlő berendezés, 

voltaképpen telefonúj-
ság volt Puskás Tivadar 
találmánya. Híreket, 
szórakoztató műsoro-
kat, színházi előadáso-
kat közvetített előfize-
tőinek, eleinte a buda-
pesti telefonközponton 
keresztül, 1894-től pe-
dig a Telefon Hírmon-
dó Rt. saját vonalháló-
zatán. Ebből a társa-
ságból alakult meg 
1925-ben a Magyar Te-
lefonhírmondó és Rá-
dió Rt. Akkor már tíz-
ezer volt az előfizetők 
száma. A telefonhír-
mondót a rádió elterje-
dése szüntette meg. 

9 A központ? 
Magyarországon az 

első telefonközpontok 
Puskás Tivadar elgon-
dolásai alapján, 1881-
ben készültek el. Ele-
inte kézi kapcsolással 
működtek. ^z első au-
tomatát 1892-ben állí-
tották munkába. Az-
után évtizedekig a for-
górészes Rotary-köz-
pontokat használták és 
használják (pl Szege-
den ls), újabban a 
Chrossbar-rendszer ter-
jed, amely sokkal 
üzembiztosabb. Ilyen 
lesz az új szegedi köz-
pont is. A telefonok és 
berendezések gyártásá-
val nálunk a telefon-
gyár (Terta) foglalko-
zik. A gyárat 1876-ban 
alapították. És még né-
hány érdekes adat: 
1937-ben 112 ezer főál-
lomás volt az ország-
ban és 179 millió be-
szélgetést, bonyolítottak 
te telefonon 1981-ben 
255 ezer főállomás volt, 
a beszélgetések száma 
pedig elérte az 558 mil-
liót. 


