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Szegedi emlékek 

Dicséret és fenyités 
Komlós Juet művésznő, a 

Thalia Színház tagja meséli: 
— Sziklay Jenő, a társulat 

igazgatója megkívánta, hogy 
előadás után minden este 
összejöjjenek a színészek a 
Hungáriában. Egy hosszú 
asztal mellett ültünk. meg-
beszéltük az aznapi előadást, 
beszélgettünk. Kívülállónak 
komoly megtiszteltetés volt, 
ha odaülhetett ehhez az asz-
talhoz. Az első dicséretet Is 
itt kaptam, az asztalnál, mint 
színésznő. A Szerelmes ki-
rálynő volt az első nagyope-
rett, amiben megálltam a 
helyemet. A főpróbán még 
remegő lábakkal álltam. De 
éreztem a bizalmat a nagy-
szerű Patkós Irma részéről, 
aki a főszerepet játszotta, s 
cz átsegített a szerep nehéz-
ségein. Ezután az előadás 
után fordult elő először, hogy büntetésemet, az első 

I a Hungárla-beli asztalnál 

E vidám élmények mellé 
egy szomorú is csatlakozik. 

— Szegeden értem meg az 
Anschlusst — komorodik el 
Komlós Juci. — Két ember 
ült a nézőtéren. Szörnyű 
volt. A közönség a távolma-
radásával tüntetett. Mi az-
zal tüntettünk, hogy két em-
bernek is játszottunk. Elejé-
től végig előadtuk a darabot. 

Ezután rövidesen a Fővá-
rosi Operettszínházhoz szer-
ződött, ahol szintén Sziklay 
igazgatása alatt dolgozott. 
Amikor Kardos Gézát meg-
bízták a Szegedi Nemzeti 
Színház vezetésével, Komlós 
Juci vele tartott Szegedre. 
Ekkor kezdett el prózát ját-
szani, így hát Szegeden ért 
prózai jellemszínésszé Is. 
Mindennap játszott, s min-
dennap mást! Jellemszere-

ko- péket, kisebb szerepeket . . . 
moly fegyelmit is Szegeden, Kaphat valaki fiatal színész-

nem szorultam az asztal vé- Sziklay társulatánál kaptam nőként ennél többet? És a 
gére. Felengedett Irántam a — mosolyog Komlós Juci muzsikához is Szegeden ke-
hangulat ls. Akkor már érez- művésznő. Hogy miért? — rült igazán közel. Sokat adott 
tem, tudtam, hogy végér- Az Orfeuszt adtuk, s az iste- tehát Szeged, jól megtöltöt-
vényesen színész vagyok . . . neket magamfajta fiatal szí- te Komlós Juci tarisznyáját 

Az 1937/38-as évaddal nészek játszották. Akkoriban is. Ebből a tarisznyából ju-
kezdte Komlós Juci szegedi még meg volt a Regdon- tott a szfnészdinasztia leg-
pályafutását. Szubrett volt, fürdő Szegeden, s mi dél- fiatalabb tagjának, a mű-
nagyoperettekben, zenés víg- után ott süttettük magunkat vésznő leányának is? 
játékokban ismerkedett a 
színpadi játékkal. a közön-

telte a színészektől, 
színészmesterségnek igye- foltokkal jelentünk 
kezzenek becsületet szerezni, színházban. Sziklay, 

a nappal. Igen ám, de este — így vagy úgy: igen! Még 
kicsi görög ingecskékben a dédszülők kezdték el a 

séggel. Sziklay igazgató nem kellett volna fellépnünk — színész pályát, azóta apai-
csak a színházban, de az ó, mi szegény görög istenek! anyai ágon végig ment. A 
épületen kívül is megköve- —, viszont a napon paprika lányom Földesi Mari néven, 

~ hogy a pirosra sültünk. Égő, vörös Debrecenben kezdi ősszel el-
meg a ső évadát Tehát vidéken; 
amikor ott, ahol ma is talán a leg-

s ezt a becsületet megtartani, meglátott bennünket, szinte többet lehet tanulni. 
— Ha a Hungária mű- elájult. Először ki se akart Komlós Juci művésznő be-

vészasztalától valaki táncol- engedni bennünket a szín- lenéz az ötözőasztal tükrébe, 
ni akart elvinni egy színész- padra. Végül mégis kiszé- Az az érzésem, nagyon mesz-
nőt, Szlklaytól kellett felkér- gyenkezhettünk a közönség Szire j a t benne, időben is és 
nie. Sziklay célja ezzel ls az elé, de ez a kis strandolás térben is Talán a Szegedi 
volt, rangot adni a társu- negyedhavi fizetésünkbe ke- ... .. ' „ • „ , - . . . 
latnak! De bent a színház- rült, ami komoly érvágást N e m z e t l Színház szép, regi 
ban ls szigorú volt. Fegyel- Jelentett tüdőbeteg pénztár- épületét látja benne. 
met követelt. Az első pénz- cánkon. Gulay István 

Meghalt és feltámadt 
A 36 éves Ruth Youngnak 

a közelmúltban rettenetes, és 
egyben igen ritka élményben 
volt része: meghalt és feltá-
m a d t Szabályosan kivetette 
magát az autóbuszból, hogy 
megmentse kétéves kisfiának 
életét, aki kiesett a nyitott 
ajtón. Az anyának sikerült 
megmentenie gyermekét, ő 
maga azonban nagyon súlyo-
san megsérült. A Victoria 
Central Hospitál orvosai 
minden lehető eszközzel meg-
próbál ták életben tartani, de 
csakhamar1 beállt a halál. Ki-
lencven perccel később 
azonban, amikor egy orvos 
véletlenül elhaladt az ágya 
előtt, azt látta, hogy a másfél 
órája null-ponton álló szív-
működésmérő rendkívül 
gyengén, de mégiscsak jelez 
szívműködést. Az orvosok 
azon nyomban újból munká-
hoz láttak és sikerült vissza-
hozniuk az életbe Ruth 
Youngot. 

Akció a magányos 
öregek segítésére 

Szegeden is sok olyan idős A felmérések szerint je-
ember él, akinek nincsen lenleg Szegeden 64 idős em-
hozzátartozója, gondozója, ber vár szociális otthoni 
Hogy hányan is vannak va- felvételre, és 52 gondozásra 
lójában, azt eddig még soha szoruló, egyedülálló embert 
meg nem számolták, most ápol két házigondozónő. A 
indít a városi tanács vb jelentőszolgálat megszervezé-
III. kerületi hivatala egy se után várhatóan több em-
olyan akciót, amelynek célja bérről kell gondoskodni, 
az elhagyott idős emberek mintegy 50 aktívára lenne 
felkutatása és támogatása. szükség, akik segítenek. A 

Először is a jelentőszolgá- városi tanács vb 50 ezer fo-
lat megszervezését kezdték, r i n t póthitelt biztosít arra a 
s ebben a város lakóinak se- . __ 
gítségére számítanak. A célra, hogy alkalmanként az 
körzeti orvosok, a körzeti aktívákat jutalmazhassák. De 
házi betegápoló nővérek, a elsősorban az emberségre, 
vöröskeresztes alapszervek segítőkészségre számítanak, 
aktivistái és a lakóbizottsá- h o g y s i k e r e s l e g y e n ^ 

Epülö 
suták 

szeretnék 

kell 
A megyei tanács vb igaz-

gatási és építési osztálya a 
közelmúltban megvizsgálta, 

kell, hogy a községekben is 
ismerjék ezeket. A megyei 
tanács igazgatási, valamint 

Vallomás 

hogy miért tart olyan sokáig építési osztálya egyrészt 
a szegedi járásban az ú j ház- megkereste a megyei földhi-
helyek kialakítása. A hét v a t a l t - s k é r t e , hogy segít-
községben végzett helyszíni s e n a gondokat megszüntet-
ellenőrzés több hiányosságot n i ' másrészt tájékoztatót ál-
tárt fel. lftottak össze, és juttattak el 

a községi tanácsokhoz a ki-
Többek között megállapí- s a já t í tás i eljárások tudnlva-

tották, hogy például Kiskun- l ó i r ó l A z t i s j a v a sol ták ne-
dorozsmán és Zsombón a k i k i h o g y a k isajátftási el-
telekalakításl tervek, illetve járások előkészítésével és 
munkarészek nem & házhely- lebonyolításával ezentúl az 
rendezési vagy részletes ren- ingatlanközvetítő szerveket 
dezésl tervek alapján ké- bízzák meg, mert az ott dol-
szültek, holott rendelet ls g o z d jogi és műszaki szakem-
előírja, hogy többszintes épü- berek segítségével gyorsabbá 
leteknél tíz, család! házak l e h e t t e nni az ügyintézést, 
esetében ötven házhelyen 
felül telekalakítási tervet 
csupán házhelyrendezési terv 
alapján szabad készíteni. Az 
úgynevezett kitűzési vázlat-
rajzok. kisajátítási munkaré-
szek több helyen hiányosak, 
hibásak voltak. 

A községekben kisajátítási 
eljárások csak meglehetősen 
ritkán, 3—5 évenként fordul-
nak elő, s ezért a tanácsok 
dolgozói a kisajátítási mun-
kában nem tudnak kellő gya-
korlatot szerezni. A kisajátí-
tási eljárást kezdeményező 
kérelmekben a hibákat nem 
veszik észre, a munkarésze-
ket hiányosan terjesztik be 
a kisajátítást lefolytató 
szervhez. Végül is a hiányok 
pótlása miatt több hónapig 
tartó levelezés kezdődik. 

A megoldás kulcsa az, 
hogy a kisajátítási eljáráso-
kat mindenütt a jogszabá-
lyok előírásainak betartásá-
val folytassák le. Ehhez az 

gok segítségével 
összeszámolni a 
szoruló idős embereket, s 
ebben a szomszédok, ismerő-
sök segítségét is kérik. Sok 
ugyanis az olyan szomszéd, 
vagy barát, aki önként gond-
ját viseli néhány idős em-
bernek, most őtőlük is azt 
kéri a tanács, jelentsék a 
nevét és címét gondozottjuk-
nak, hogy részesülhessen a 
szervezett támogatásban. 
Ugyanakkor önkéntes jelent-
kezést várnak nyugdíjas asz-
szonyoktól, háziasszonyok-
tól, tömegszervezetek aktí-
váitól, akik vállalják, hogy 
jórészt társadalmi munká-
ban, de alkalmankénti sze-
rény jutalomért gondját vi-
selik egyedülálló emberek-
nek. Szegeden négy hivatá-
sos szociális gondozónő mű-
ködik, akik nem győzik 
egyedül a munkát, viszont 
az ő irányításukkal, szak-
szerű tanácsaikkal arra vál-
lalkozók sokat segíthetnének 
az öregek gondjainak meg-
oldásában. Természetesen, 
ha régebbi ismeretségből 
fakad a gondozás, akkor ké-
résére a gondozó társadalmi 
aktíva ugyanaz a gondozó 
maradhat, aki eddig is ön-
kéntesen vállalkozott rá, de 
ha jelentkezik a kereső szol-
gálatnál olyan idős ember, 
akinek nincs ismerőse, szá-
mára a társadalmi aktívák 
közül a szervező gondozónő 
választja ki, kölcsönös meg-
egyezés alapján, a pártfo-
gót. Jelentkezhetnek szocia-
lista brigádok, vagy más kö-
zösségek is, akik időnként a 
rászorulóknak nagytakarítás-
ban, lakásfelújításban ha j -
landók segíteni, velük is 
örömmel kötnek társadalmi 
szerződést a III. kerületi ta-
nácsi hivatal egészségügyi 
osztályának szociálpolitikai 
csoportjánál. 

ció, hogy ne legyen Szege-
gondozásra d e n e g y e t l e n i d ő s e m b e r s e 

Tizennégy fejlődő ázsiai, 
afrikai és latin-amerikai or-
szágban nyújtanak segítséget 
a szovjet szakemberek a mű-
utak és vasutak építéséhez. 
Közreműködésükkel hamaro-
san befejezik a Szíriai Arab 
Köztársaság északi vidékét 
átszelő 800 kilométeres vas-
útvonal építését A pályatest 

A kiépítése során nyolc alag-
utat fúrtak, két hidat építet-
tek és több — 70 méteres 
szakadékokat átívelő — via-
duktot létesítettek. 

A Guineai Köztársaságban 
a Conakry-i kikötő és a 
bauxit lelőhelyek között épül 
ki — szovjet segítséggel — 
a vasútvonal, amely lehe-
tővé teszi az értékes nyers-
anyag olcsó szállítását. 

Szovjet mérnökök dolgoz-
nak a kubai úthálózat bőví-
tésének, az iráni Dzsulfa— 
Tabriz vasútvonal villamosí-
tásának munkálatain. A Ben-

akire soha senki nem nyit l g 4 j N é p i Köztársaságban segít-
ajtót, akinek senki nem se- : séget nyújtanak az úthálózat 
g í t I bővítési tervének kidolgozá-

Sz. M. sában. 

r 

Ujabb 4 és fél millió 
kilowatt az Angarán 

A szibériai Angara folyón san fejlődő keleti területei 
épülő vízierőművek sorozaté- számára termel olcsó áramot, 
ban a leghatalmasabb a 4,5 Az utóbbi időben ú j gépgyá-
millió kilowatt kapacitású bo- rak, vegyipari, vas-, acél- és 
guesanszki erőmű lesz. Az színesfémkohászati vállalatok 
Angarán már működik a jöttek itt létre. A villamosí-
Bratszki Vízierőmű, amely a tás az igen gazdag kőolaj- éa 
világ egyik legnagyobb erő- földgázlelőhelyek gyors ki-
műve —, a Szovjetunió gyor- aknézását is elősegíti. 

Dugonics András 
könyvtára 

Értékes katalógus a Somogyi-könyvtár 
kiadványai sorozatban 

A Somogyi-könyvtár kiad- három elveszett kötet kivé-
ványai sorozat 14. darabja- telével — ma is együtt van. 
ként jelent meg Gyuris A katalógus a Somogyi-
György Dugonics könyvtára könyvtár raktári rendjében 
című katalógusa. Az értékes tár ja fel a 142 kötetben ta-
munka Dugonics András lálható 376 művet. Közli az 
könyvtárából szármázó 142 úgynevezett analekták (ap-
kotet könyvről számol be, r ó b 5 n y o m t a t v á n y o k és kéz-
amelyek a Somogyi-könyv 
tár tulajdonába kerültek. 

A kötet bevezető tanulmá 
nya a könyvtár megszerzésé- Dugonics-kötetekkel, 
nek történetével foglalkozik, lyek eredete, vagy 

iratok gyűjteményei), és az 
önálló művek adatait. Rövi-
den foglalkozik azokkal a 

ame-
holléte 

A gyűj'temény sok hányódás még nem egészen tisztázott, 
után 1938 márciusában ke- Ismerteti Dugonics Ádám 
rült be a Somogyi-könyv- könyveit is, amelyek az örök-
tárba. Az eladó személyét lődés folyamán kerültekvDu-
nem lehet pontosan kiderí- gonics 
teni, az azonban — a ko- nyébe. 
rábbi kutatások megállapí-
tásával ellentétben — bebi-
zonyosodott, hogy nem a Du-
gonics család egyenes leszár-

András gyűjtemé-

Gyuris György munkája 
értékes forrása, segítője le-
het a további Dugonics-ku-

mazottja volt. Az anyag lel- tatasoknak, adatai kiegészí-
tározását még a beszerzés tik a XVIII. század művelő-
évében elvégezték, így az — déstörténetének képét. 

A nyomozó már rendet rakott maga körül. 
Már bezárta íróasztalába az aktákat. Éppen el-
indult volna haza, amikor kopogtatás nélkül 
berontott szobájába egy magas, rendkívül so-
vány férfi. 

— Kérem, hallgasson meg! — kiáltotta, s 
feleletet sem várva, leült szemben a nyomozó-
val. A nyomozó homlokát ráncolva nézett a vá-
ratlan jövevényre. Egyáltalán nem tetszett neki. 
Különösen ellenszenvesnek találta seszínü sze-
mét. 

— Hallgatom — mondta kényszeredetten. 
— Kérem, értsen meg engem — kezdte majd-

nem suttogva a férfi. — Én egy élelmiszerüzlet 
Igazgatója vagyok. El tudja képzelni? / 

— Igen. El — felelte a nyomozó, most mái-
több érdeklődést pazarolva hivatlan látogató-
jára. — Térjen a tárgyra: mi történt? 

— Azzal kezdem, hogy korábban közgazdász-
ként dolgoztam. Ám ott csak a fizetést kapod, 
semmi mást. És egyszeresek — mint derült ég-
ből villámcsapás — már kl is neveztek igazga-
tónak! Eleinte, természetes, türtőztettem ma-
gam. Hozzá voltam edződve a fix fizetéshez. 
Mellékes nem volt. Am egyszeresek — talún 
sejti, hogy miért —, hozzáfogtak röhögni ra j -
tam. „Hatökör vagy te, nem igazgató. Anyám-
asszony katonája az, aki nem csinálja meg a 

maga szerencséjét." És lassacskán — hisz érti, 
ugye? A sok dumától azon veszem észre ma-
gam, hogy én is elkezdek kétségbeesetten gon-
dolkodni: tényleg, hát miféle Igazgató vagy te, 
ha rosszabbul élsz, mint egy gebines utcai 
árus? Különben is — a helyzet is kötelez. Érti? 

— Ez eddig rendben is van . . . 
— Igen — folytatta a vendég. — Aztán el-

válok a feleségemtől, és elveszek egy fiatal 
csinibabát. Elvégre is 'csak egyszer élünk! Ám 
az ilyet öltöztetni is kell! Drága bunda, éksze-
rek, miegyéb. De hát az efféle babáért minden 
áldozatot érdemes meghozni. Víkendház — iga-
zi, kacsalábon forgó, csinibabához illő, nem 
pedig egy kut.vaól. Nyáron: irány a Krím, a 
Fekete-tenger. Nem ám holmi „Moszkvicson", 
hanem „Volgán", amelyikben mutat a kicsi! A 
barátok előtt ls tartani kell a nívót, a vendé-
geknek pedig olyan vacsorát kell készíttetni, 
hogy egy életen keresztül megemlegessék. 

— Értem — mondta a nyomozó szerfelett ud-
variasan, és az asztalfiókból előhúzott egy nya-
láb tiszta papírt. 

— Valószínűleg, ön is tudja — lélegzett mé-
lyet az igazgató —, hogy a manna nem az ég-
ből potyog . . . Így az elárusítóktól le kell ven-
nem a sápot. Egynémely árut felárral kell áru-
sítanom . . . És ha így összekoldult az ember, 
mondjuk, egy félmilliót, akkor mit kaphat 
érte? 

— Ezt a bíróság dönti el, nem én. össze kell 
írnia mindent becsületesen. 

— Tudom, tudom! — És ha az-ember bevall 
mindent, a k k o r . . . akkor kevesebbet szab ki a 
bíróság? 

A nyomozó ránézett az igazgató gyűrött fel-

öltőjére, elvásott smicisapkájára, melyet ott 
szorongatott a kezében. Bizonyos részvéttel rán-
colta össze a szemöldökét: 

— Hogyne, ha a bevallásnál a felét nem ta-
gadják le! 

— Nálam ez kizárt — mondta határozottan 
a sovány férfi, és szemei ide-oda ugráltak. — 
A vizsgálat ezt különben is kideríti! Mégis 
mennyit szoktak ilyenkor nyakába sózni az 
embernek? 

— A tényekből még semmit sem ismerek — 
felelte a nyomozó ellágyultam — Mindenképpen 
enyhítő körülmény, hogy ön önként tett vallo-
mást. A bíróság ezt kétségtelenül a javára fog-
ja írni. Három évnél többet így nem fognak 
kiszabni. — Ezzel az igazgató elé csúsztatott 
egy csomó papírt, és egy tollat. — Írjon le 
mindent, a számadatokat is, de pontosan! Ez a 
legfontosabb! 

A férfi semmiféle jelentőséget nem tulajdo-
nított .a nyomozó eme gesztusának. Egykedvűen 
nézte az ablak párkányán turbékoló galam-
bokat. 

— Nem sokkal lettem okosabb — fúj ta kl 
magát a vendég. — önként jelentkezel, mégis 
a nyakadba sóznak Jó pár évet, igaz? De így 

is hálás vagyok önnek . . . Elmentem dolgozni. 
A nyomozó kényszeredetten mosolygott: — 

Félek, ezek után önnek máshová kell bevonul-
nia. De hová siet? Tegyen pontos írásos vallo-
mást . . . 

— Miről? — Csodálkozott rá a sovány férfi, 
kezébe véve hatalmas aktatáskáját. — Mindez 
csak feltevés. Hisz engem még csak ma nevez-
tek ki igazgatónak! 

Igor Filcnkov 


