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Gyarmathy 
Ágnes 

Még néhány színházi este, 
s vége az idei évadnak. Le-
zajlott az utolsó premier, 
megjelentek a kri t ikák, ké-
szülnek az évadvégi mérle-
gek. Színészek mennek, szí-
nészek jönnek, alakul a jövő 
évad műsorterve. Közben 
azért esténként még a dísz-
letmunkások felál l í t ják a 
díszleteket, beöltöznek a szí-
nészek, elkészül a smink, 
megtelik a nézőtér, és fe l -
gördül a függöny. Csak a 
díszlet- és jelmeztervező szá-
mára fejeződött be igazán az 
évad. Mivel tölti idejét a 
nagyon termékeny és sike-
res éve után Gyarmathy Ág-
nes, a Szegedi Nemzeti Szín-
ház díszlet- és jelmezterve-
zője? 

* 

— Mindenekelőtt pihenek, 
festegetek, kedvelt kikapcso-
lódásom a textilfestés, és a 
ku tyámmal sétálgatok. No, 
és természetesen, mérleget 
készítek életem egyik leg-
tar ta lmasabb szezonjáról. 
Hét bemutatot t da rab díszle-
teit, illetve jelmezeit tervez-
tem, hét produkció — hét 
különböző feladat . Shakes-
peare Vízkeresztjének mun-
káit az elmarasztaló kr i t ikák 
ellenére is szeretem, és a 
díszlet egyes elemeit sem 
tar tom színészellenesnek. A 
Marat halála kisszínpadi elő-
adása ismételt találkozást je-
lentett a darabbal , ö t v e n -
szer is szívesen megtervez-
ném, mindig másként, de 
mindig tiszta fehérben. A 
Pop-fesztivál nehéz munka 
és nemes ügy volt, a közös 
feladatvállalás szép példája. 
Rontás nélkül kellett ú j 
anyagokból régit, elnyűttet 
varázsolni. A legnehezebb 
tervezői feladatot Krleia 
Golgotája jelentette. Első 
pil lanatra megoldhatat lan-
nak tűnt az elvárás, hiszen 
a felépített arzenál méretei-
ben és anyagában is óriási 
vállalkozás. A munkásokkal , 
elsősorban a lakatosokkal 
kialakult nagyszerű össz-
munka eredménye az exp-
resszionizmushoz kapcsolódó 
díszletkonstrukció, melynek 
anyagszerűségében is igye-
keztünk az előadás megkín-
zott fá jdalmasságát érzékel-
tetni. Ügy érzem, ez életem 
legsikerültebb díszlete. A 
Kisszinpad Anya-előadásán 
élő-valódi barokkos-szecesz-
sziós enteriőrt igyekeztem te-
remteni. Nem kis munkába 
és u tána járásba került a stí-

lusos bútorok, kellékek be-
szerzése. Egyszóval szép fel-
adatokkal lepett meg az el-
múlt színházi szezon. 

* 
A korszerű színházban 

egyre jelentősebb szerepet 
kap a modern vizuális mű-
vészet. A legjobb előadáso-
kon a látvány szerves része 
a produkciónak, ízlésnevelő 
ereje pedig óriási. Gyarma-
thy Ágnes tervei egyértel-
műen ezen gondolatok szel-
lemében fogannak. Hogyan 
fogalmazná meg szavakkal 
színház és képzőművészet 
kapcsolatát? 
• — Egyre fontosabb feladat 

e két művészeti ág szerves 
egységének megteremtése a 
színházban, és természetesen 
egy-egy produkció keretében 
is. Ennek fontosságát mind 
többen ismerik fel. A szín-
ház ízlésnevelő fórum is, 
nemcsak irodalmi, drámai, 
de képzőművészeti ízlést is 
formál, alakit. Minden szín-
padi jelenet egy-egy kép, az 
egész előadás pedig mozgó-
változó képsor — egy kalei-
doszkóp. Ennek megtervezé-
se bonyolult kompozíciós 
munka , . hiszen minden vál-
tozásnak ú j izgalmakat kell 
rejtenie. Én a színpadi ter-
vezést összetett képzőművé-
szeti a lkotómunkának fo-
gom fel, ahol nem elég jól 
rajzolni, de ismerni kell a 
drámákat , a történelmet, a 
divatokat, a lkotótársnak kell 

lenni, együtt kell dolgozni 
rendezővel, színészekkel és 
műszaki munkásokkal . 

Gyarmathy Ágnes díszle-
teit, jelmezeit nem fogadta 
egyértelmű lelkesedés, nehe-
zen barátkoznak meg mű-
vészi elképzeléseivel. 

— Az első évben valóban 
számos kri t ika ért, meg nem 
értés fogadta törekvéseimet. 
Ebben az évben már mind 
többször éreztem, hogy értik 
szándékaimat, visszhangja 
van munkámnak. A közön-
ségnek évekig nem volt ösz-
tönzése arra, hogy képzőmű-
vészetnek tartsa a színpadi 
látványt. Ezért voltak első 
próbálkozásaim sikertelenek, 
bár tudtam, ez a munka nem 
egyszerű, s a közönség meg-
nyerése hosszú időt vesz 
igénybe. Ezt a váltást nem 
lehetett lassú átmenet te l 
megoldani, az első pil lanat-
tól kezdve vállalni kellett 
minden kockázatot. Ügy ér-
zem, ma már egyre többen 
értik és szeretik munkámat . * 

Ősszel Gyarmathy Ágnes 
kiállítást rendez a Közmű-
velődési Palota kupolá jában 
díszlet- és jelmezterveiből. A 
múzsák testvériségének je-
gyében rendezendő rendha-
gyó tár la t minden bizonnyal 
további híveket szerez a mo-
dern képzőművészetnek épp-
úgy mint a korszerű szín-
házi törekvéseknek. 

T. L. 

Előkészítés 
és vizsgáztatás 
Az autójavító új szolgáltatása 

Sok autótula jdonosnak 
borsózik a háta, ha eljön a 
műszaki felülvizsgálat ideje. 
Ilyenkor, mielőtt le jár a for-
galmi engedély, el kell m e n -
nie egy autósnak a postá-
ra az egységcsomagért, 
amelyben megta lá l ja a vizs-
gához szükséges papírokat. 

Amikor el jön a műszaki 
felülvizsgálat napja, a tu-
lajdonos beül az autójába és 
bebizonyítja a kocsija olyan 
állapotban van, hogy azzal 
forgalomban részt vehet. Ha 
ez nem sikerül neki. ismét 
javítani kell és újból vizs-
gára menni. 

Ezt a tor túrát azonban 
most már el lehet kerülni. 
Az AFIT XI. számú Autója-
vító Vállalata ugyanis ú j 
szolgáltatást vezetett be az-
zal, hogy az előkészítés u tán 
a vizsgára küldést is maguk-
ra vállalják. Így a tu la jdo-
nosnak még a vizsgán sem 
kell részt venni. Leadja az 
autó já t javításra és legköze-
lebb csak akkor kell jelent-
keznie, ha az autó már meg-
kapta a bizonyítványát. 

Az előkészítést és vizsgáz-
tatást — igény esetén — 
OTP-hitellel is vállalja az 
autójavító. 

A Lengyel Film Hete 

a Szabadság filmszínházban 

Sárréti 
tanulmányok 
A Sárrét legrégibb telepü-

lésének, a Békés megyei 
Vésztő nagyközségnek, illet-
ve a Viharsarok e t á j ának 
történetéről, néprajzáról több 
mint ötszáz oldalas könyv 
jelent meg. A kötet nagy ré-
szében szegedi tudományos 
kutatók tanulmányai kaptak 
helyet. Dr. Andó Mihály 
egyetemi docens a vidék ter-
mészetföldrajzi viszonyait 
í r ja le. Dr. Bodrogközy 
György egyetemi ad junktus 
a Kis-Sárrét ősi és mai nö-
vényvilágát t á r j a az olvasó 
elé. Dr. Marián Miklós mu-
zeológus a ha jdan híres sár-
réti mocsárvilág faunájáró l 
készített monográfiát . Dr. 
Rákos István egyetemi ta-
nársegéd a település lakos-
ságának az 1848—49-es pol-
gári forradalomban és sza-
badságharcban betöltött sze-
repéről, dr. Palotás Jolán 
egyetemi tanársegéd a gaz-
daságföldrajzi viszonyokról, a 
felszabadulás utáni népese-
dési változásokról, dr. Kris-
tó Gyula egyetemi docens 
Vésztő középkori történeté-
ről, dr. Farkas Gyula ad-
junktus és Varga Imre ta-
nársegéd a lakosság antro-
pológiai arculatáról írt ta-
nulmányokkal gazdagították 
a szép kivitelű kötetet. 

V 

Epitők napi 
megemlékezés 

Az Építő-, Fa- és Építő-
anyagipari Dolgozók Szak-
szervezetének Csongrád me-
gyei bizottsága tegnap, pén-
teken ünnepi kibővített me-
gyebizottsági ülést tar tot t az 
építők nap ja tiszteletére. Az 
ülésen Bartyik Lajos, a me-
gyei bizottság tagja mondott 
megemlékezést, ma jd a 

szakszervezeti munkában 
élen járó akt íváknak ki tün-
tetéseket, ju ta lmakat adtak 
át. A szakszervezeti munká-
ban ki tűnt társadalmi mun-
kásokat a megyebizottság 
ebéden lát ta vendégül a Ti-
sza Bútoripari Vállalat 
csongrádi, Körös-toroknál 
épült üdülőjében. 

Fiatal közgazdászok 
szervezete 

A Magyar Közgazdasági 
Társaság Csongrád megyei 
szervezetének kebelében 
megalakult a f iatal közgaz-
dászok csoportja Szegeden. 
A tegnap, pénteken megtar-
tott alakulóülésen elhatároz-
ták, hogy a Csongrád megyei 
és a szegedi, közép- és fel-
sőfokú közgazdasági végzett-
ségű f iataloknak a csoport 
lehetőséget nyúj t szakmai, 
politikai ismeretek bővítésé-
hez, továbbképzést biztosít 
aktuális gazdaságpolitikai 
kérdésekben, s természetesen 
lehetőséget ad a szervezett 
keretek között működő vál-

lalati és szövetkezeti FMKT-
csoportoknak is, hogy össze-
hangolják tevékenységüket. 

A KISZ megyei és városi 
bizottságai is támogat ják az 
i f jú közgazdászok csoportjá-
nak munkájá t , és később 
részletesen is kidolgozzák 
az együttműködés módoza-
tait. Az MKT ifjúsági cso-
por t jának a vezetőjévé dr. 
Kakuszi Lászlót választották 
meg. A közgazdasági társa-
ság tervei között szerepel, 
hogy hamarosan Szentesen 
és Hódmezővásárhelyen ls 
megalakít ják az MKT me-
gyei szervezetének ifjúsági 
csoportjait . 

Kísérletek 

1974. június 9—15-ig 

BEMUTATÁSRA KERÜL: 

'9-én 20 óra: 
MENYEGZŐ 
Rendezte: Andrzej Wajda 

10-én 20 óra: 
VÖRÖS BERKENYE 
Rendezte: Ewa és Cze6law Petelski 

11-én 20 óra: 
SZEPTEMBER ÉS MÁJUS 
KÖZÖTT 
Rendezte: Román Wionczek 

12-én 20 óra: 
A KORONA GYÖNGYE 
Rendezte: Kazimierz Kutz 

13-án 20 óra: 
KOPERNIKUSZ 
Rendezte: Ewa és Czeslaw Petelski 

14-én 17.45: 
HOGYAN ROBBANTOTTAM KI 
A n . VILÁGHÁBORÚT I—N. 
Rendezte: Tadeusz Chmielewski 

15-én 17.45: 
A KIS LOVAG I—II. 
Rendezte: Jerzy Hoffman 

Federico Garcia L orca 
születésének 75. évfordulójá-
ra „ű j " műfa jú megemléke-
zést mutatot t be a televízió. 
Jánosi Antal állította össze, 
Kárpáti György rendezte, 
koreográf iáját Péter László 
készítette, Abonyi Antal és 
Stojan Enev fényképezte. A 
címe: Románc a tűzről és 
az égről, a m ű f a j a : televí-
ziókompozíció. 

Ha meggondoljuk, csak 
annyiban ú j ez a műfa j , 
hogy szokatlan a megjelölé-
sére használt kifejezés. Mi-
óta tévé van, a lkotógárdája 
szüntelenül a r ra törekszik, 
hogy ilyen „tetevíziókompo-
zíciókkal" örvendeztesse meg 
a közönséget. Arra tudniil-
lik, hogy bármely témáról, 
tárgyról sajátosan, immár 
közhasználatú kifejezéssel 
élve: tévészerűen szóljon. És 
ez már régen nemcsak azt 
jelenti, hogy kép és ' szó 
meghatározott és öntörvény-
szerű egységben, egymást 
segítve-kiegészítve szolgálja 
a jobb megértést, tel jesebb 
befogadást. Rengeteg, ma 
még korántsem teljesen 
számbavett , lehetősége, for-
mája , mód ja van a tévésze-
rűség követelménye kielégí-
tésének — bármilyen t émájú 
műsorban. I t t vannak példá-
ul a verseket bemutató, köz-
vetítő adások. Hogyan lehet 
megvalósítani, hogy a tévé 
— vállalva a művészi isme-
retterjesztés funkciójá t is — 
ne „csak" egy legyen, a 
többi közvetítő között, ha-
nem sajátos eszközeivel és 
lehetőségeivel elősegítse a 
vers és a közönség valódi 
találkozását, a költemény 
megértését, befogadását, 
megszerettetését ? 

A legjobb módszereket 
mostanában kísérletezik ki. 
Gondoljunk a Korok, versek 
című sikeres elemző sorozat-
ra ; az egyes emlékműsorok 
új í tásaira (oratórikus for-
mák, zenei betétek stb.); a 
gyermek- és i f júsági műso-
rok játékos versinterpretá-
cióira. És ehhez a sorhoz 
tartozik nemcsak a szerdai 
Lorca-műsor, hanem A meg-
festett világ című, Gyurko-
vics Tibor versciklusát be-
mutató csütörtöki film is. 
Előbbiben a költői látomá-
sok által asszociált, azokat 
értelmező képek, zenei han-
gok, mozgások kompozíciója 
segíthetett hozzá az élmény 
teljességéhez. A versek mé-
lyebb rétegei nyí lhat tak fel 
a társművészetek segítségé-

vel. A szó, a nyelvi jel más 
jelekkel egyesülve tar ta lmá-
nak, jelentésének teljességét 
jobban közvetíthette. Még 
mindig kísérlet azonban (és 
ez nem baj) a Lorca-műsor 
is. Ba j már viszont, hogy az 
eredeti helyszíneken forga-
tott képek sokszor túl köz-
vetlen, direkt értelmezéseit 
nyúj to t ták a közben hangzó 
verssoroknak. Az ilyen meg-
oldások veszélye abban van, 
hogy a céllal ellentétesen 
nem a vers mélységeit, ha-
nem felszínes vagy éppen hi-
bás értelmezését t á r j a elénk. 
A Gyurkovics-műsor feltét-
lenül üdvözlendő, a televízi-
ós kísérletezés szempontjá-
ból azonban kevésbé átfogó 
igényű vállalkozás. A maga 
nemében viszont — talán 
éppen ezért — egyenletesen 
jó színvonalú volt. 

Merőben más síkon, más 
eszközökkel, de Bárány Ta-
más is kísérletezőnek számít 
a televízióban. Tizenkettő 
egy tucat című tévéf i lmje 
ugyanis — mint maga í r ja 
— az Asszonyok mesélik és 

a Férfiak mesélik folytatá-
sának is tekinthető. Ezek-
ben nem kevesebb, mint fér-
fi és nő hétköznapi, de jel-
lemző és életünkben fontos 
kapcsolatai, illetve tévébeli 
ábrázolásuk lehetőségei ad-
ják a kísérletezés tárgyát. A 
tizenkettő egy tucatot In-
kább sorolhat juk a sikerü-
letlen, mint az eredményes 
kísérletek közé. Az ok min-
den bizonnyal a kiinduló-
pont rossz megválasztása. A 
fi lm három története a 
féltékenységről szól, mind-
háromnak f rappáns csatta-
nója, poénja van. Ami a 
csattanók előtt történik . . . 
nos, az sem a féltékenység 
természetra jzának megérté-
séhez nem segít, sem ahhoz, 
hogy jól szórakozzunk. A 
nézőnek óhatat lanul gyanúja 
t ámad: először voltak a csat-
tanók, aztán születtek, ka-
nyarodtak eléjük a történe-
tek. Így lett szép kerekre-
kreált , ám a valóságról sem-
mitmondó a fiim. 

S. E. 

Növekszik 
az üdítőital-fogyasztás 

Növelik a szöregi üzem 
teljesítményét is 

A világon mindenüt t nö-
vekszik az üdítőital-fogyasz-
tás. Ez minden bizonnyal az 
egészségesebb táplálkozás, a 
növekvő autóforgalom és az 
alkohol elleni küzdelem kö-
vetkezménye. jóllehet ha-
zánkban még mindig kevés 
szeszmentes hűsítőket fo-
gyasztunk. összehasonl í tá-
sul: míg 1970-ben az egy 
főre eső szénsavas üdítőital-
fogyasztás Bulgár iában 52,7 
liter, Csehszlovákiában 26 
liter, a nyugat-európai or-
szágokban 50—80 liter volt, 
Magyarországon átlagosan 
mindössze fe jenként 13,1 li-
ter szénsavas üdítő italt 
ivott 1 év alat t a lakosság. 
Nálunk is egyre határozot-
tabb azonban az a követel-
mény, hogy az üdítő italok 
választéka bővüljön kiváló 
magyar gyümölcsökből ké-
szült termékekkel. így szü-
letet t meg például a leg-
újabb magyar szénsavas) 

üdítő ital: a MARKA. Ez 
kiváló minőségű szőlőfaj tá-
ból készül olyan eljárással, 
amely a szőlőlé eredeti, é r -
tékes sajátosságait mész. 
szemenöen megőrzi. 

A termelést már 1973 má-
sodik felében elkezdték Sző-
regen, Kecskeméten és Sá_ 
lyon. azonban ezek az üze-
mek nem képesek a z egész 
országot ellátni. Ezért jú -
niusban megkezdi termelését 
az első nagyüzem Kecskemé-
ten, egyóránként 15 ezer pa-
lack tel jesí tményű gépsor-
ral. Idén több mint 56 mil-
lió palackkal hoznak forga-
lomba, de jövőre Győrött, 
1976-ban pedig Szentendrén 
indítanak nagy kapacitású 
gépsorokat, miközben a szö-
regi üzem kapacitását is nö-
velik. Ily módon végül is 
150 millió, 0,2 literes, és 
mintegy 10 millió li teres 
üveg üdítő ital termelésére 
lehet számítani. 


