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Bemutatom 
Tombola Bélát 

Tombola Béla egy istenver-
te, rosszindulatú, köteke-
dő alak. Hogy mást ne 

m o n d j a k — a boltosok ret tegnek 
tőle. Ha meglá t ják az üzletben, 
ú j kötetet fűznek a panaszkönyv-
höz, mer t tudják , hogy Tombola 
mindenben hibái talál, s f á r ad -
hatat lanul körmöli panaszos so-
rait. Ráadásul Béla bará tom ki-
abál is a boltvezetőkkel. 

Kárörömmel pil lantottam meg 
Bélát a forgalmas önkiszolgáló 
élelmiszerüzletben. No, most ta-
n ú j a leszek egy kis ba lhénak! 

— Szevasz, Tombola, mi ú j -

— Üdv, semmi. 
— Mondd, csapsz egy kis bal-

hét? Nekem is nagyon ellenszen-
ves a . . . ' 

— Milyen balhét? 
— Hát tudod! Panaszkönyv, 

parezsvita a/, üz le tveze tővel . . . 
— Panasz? Vita? ö r ü l t vagy 

te? Biztos régen találkoztunk 
már. 

— Na és? Attól még te nagyon 
fe panaszkodhatsz! 

— Tévedsz, hapsikám, én meg-
változtam, semmi panasz, nuku 
perpa tvar ! 

— Ezt nem hiszem, hogy te...? 
— Acsi! Mesélek: mióta önki-

szolgáló van, azóta én egy sort 
sem í r tam a panaszkönyvbe, 
még azt is elfelej tet tem, hogy 
mi az. No, nem azért, mintha itt 
semmi kifogást nem lelnék! Nem! 
Én vál toztam mag, okosabb let-
tem. Figyelj, mondok egy pél-
dá t ! Sületlen kenyeret ad nekem 
a kenyerespultnál az eladó? Jó! 

Nem kiabálok, nem fenyegetek 
senkit, nem írok semmit a pa-
naszkönyvbe. Nem bizony, apus-
kám, hanem viszem a kenyeret a 
polcok között, és eldugom — 
mondjuk — a borok mögé. Aztán 
beállok ismét a sorba, ú j abb ke-
nyeret kérek, ha ez sem tet -
s z i k . . . Szóval sej ted? Addig rej-
tegetem a kapott árut , amíg olyat 
nem kapok, ami nekem tetszik! 
Zseniális ötlet, mi? 

— Most is el akarsz dugni va-
lami t? 

— ViH» 
— Te, mutass valami j6 he-

lyet, nem tetszik nekem ez a 
felvágott! 

—- Frászt, kispofám, nem eiég, 
hogy elfecsegtem a szakmai t i t-
kot, a negyvennégy karátos ötle-
tet? A többit intézd egyedül! 

Ezzel Tombola Béla besurrant 
a konzervektől roskadozó polcok 
közé. Még nem ér tem el a pénz-
térig. amikor arra lettem figyel-
mes. hogy egy vevő az üzletveze-
lővel ciyakodik, fonnyadt virsli-
ket mutogatva. Már megörültem, 
hátha mégis lesz egy kis krimi, 
ám fe l tűnt Tombola Béla. Sug-
dosni kezdett az ideges vevő f ü -
lébe, ma jd ka ján mosollyal el-
indul tak a mosószeres polcok-
hoz . . . 

A boltvezető megkönnyebbül-
ten legyezni kezdte verejtékes 
homlokát a vadonat ú j panasz-
könyvvel. Szegény, ha tudná, 
hogy Tombola milyen áron men-
tet (e meg egv p a n a s z t ó l . . . 
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Szeged 
és a szabadtéri játékok 

Nap ja inkban egyre több szó esik környezetünk 
esztétikájáról, mind több hesználeti tárgyunkat 
készítik ipari formatervezők, egyre inkább köz-

Ügy lesz vizuális kul túránk terjesztése. Egyre inkább 
polgárjogot nyer a művészetek sorában a belső építé-
szet. Az a művészed tevékenység, mely közvetlen kör-
nyezetünket igyekszik széppé, hangulatossá, esztéti-
kussá, tehát emberivé formálni. Belsőépítészek tervej 
a lapján készülnek ú j epületeink falburkolatai , deko-
rációi, lámpatestei, ők tervezik meg a belső terek ki-
alakítását, a bútorokat, a lámpatesteket, a függönyö-
ket. Az elmúlt években néhány jól sikerült produkció 
dicséri a szegedi belsőépítészek, tervezők felkészültsé-
gét, ötletgazdagságát. Acs S. Sándor a Legsikerültebb 
resz}eteket kapta lencsevégre ez újszegedi biológiai 
központban, a Technika Házában, az Égő Arany presz-
szóban, a Tisza-szálló ét termében és a Royal bár jában . 

PATAKI FERENC FALIKÉPE A TECHNIKA HÁZÁBAN SZEKERES MIHÁLY FALBURKOLÓ PLASZTIKÁJA A 
TECHNIKA HÁZÁBAN 

Illyés Gyula nyilatkozata 

toztk? Ha ilyen népünnepélyeket 
tudna a magyarság megújí tani , 
vagy teremteni , ez azt jelentené, 
hogy a közösségi élet egészsége-
sebb, melegebb, az emberek is-
mét találkoznak. 

Európában nagyon kevés igazi 
város van. Nekem a sors azt ad-
ta, hogy igazi városokban élhet-
tem, szóval f iatalságomat Párizs-
ban, Bordeaux-ban, a francia 
déli megyékben töltöttem, meg 
olasz kisvárosokban is já r tam 
eleget. Nem kell ha ta lmasnak 
lenni ahhoz, hogy egy város iga-
zi város legyen. Társas lények 
vagyunk, az ember csoportban 
jobban érzi magét, mint küiön. 
Tehát ebből következik, hogy 
olyan csoportokat kell alakítani, 
ahol jól érezzük magunkat . A 
nyugati városok külsőleg szépek. 
Amikor idehaza idegent vezetek, 
s nagyon udvariasan dicsérik 
Pestet, azt válaszolom, hogy 
igen, valóban szép város, de in-
kább csak messziről és éjszaka. 
Közelről piszkos, az épületek csú-
nyák. Nem is csoda, hiszen a 
„fölszabadító" osztrák csapatok 
szétverték, ami itten középkori 
magyar érték volt. II. József, azt 
hiszem, 295 várat és magyar erő-
dí tményt robbantott föl, II. Jó-
zsef, a felvilágosodott császár. 

Az igazi város tehát külsejében 
is szép, vagy legalábbis tisztán 
tar t ják , az emberek udvariasak, 
Ha egy magyar vidéki városban 
sikerül jó szellemet kialakítani, 
ott az emberek szivesebben fog-
nak élni, Az igazi város, a civitás 
azt jelenti, hogy az együvé tar-
tozók nemcsak a nyelvet, a szo-
kást, mindent megosztanak egy-
mással, ós boldogok, akik oda 
mehetnek, Azt hiszem, a szegedi-
ek meg tudnék ezt könnyen csi-
nálni, mer t a túl nagy város 
már szintén nem vonzó város. A 
városnak is van optimális nagy-
sága, ahogy voltaképpen minden-
nek. 

A Szegedi Szabadtéri Já tékokon 1971 -ben bemutat ták Illyés Gyu-
la Dózsa György című d rámá já t is. Ebből az alkalomból — pár hét-
tel a premier előtt — a Délmagyar ország munkatársa i fölkeresték 
ot thonában a szerzőt, hogy nyilatkozzék a drám t t születésének körül-
ményeiről. Illyés Gyula szívesen eleget tett kérésünknek, s nyilatko-
zatát akkor közöltük is. A beszélgetés közben természetesen Sze-
gedről és a szabadtéri játékokról is szólt. Ezúttal ezt ismertet jük. 

Szeged történelmét ma jdnem 
jobban ismerem, mint a 
jelenét talán. És éppen 

még a török időkben való szere-
pét tudom nagyon jói. És azt a 
tragédiát az úrvizzel, u tána a 
lalpraállósát. Annak idején Or tu-
tay, Radnóti, Tolnai révén is j á r -
tam ott, akkor ismertem meg. A 
vidéki városokat provinciálisok-
nak szokták nevezni. Pedig több 
vidéki városban mindig tudot t 
olyan kultúráiét kialakulni, mint 
Pesten, már az arányokat meg-
őrizve. Szeged olyan igazi kul tu-
rális központot tudot t létrehozni 
— a Tömörkény- , Móra-korszak-
ra gondolok —, teremteni ott 
egypár ember, ami üditő volt. 
Mikszáth ott indult el, ott t anul -
ta meg az egész mesterséget, szó-
val, én nagyon fontosnak lá t tam 
mindig Szegednek a szerepét. 

Ilyen szabadtéri játékot kettőt 
lát tam. Lát tam egyet Salzburgban 
és Avignonban. Ezeket egy vá-
rosban, egy nép csinálta, de ép-
pen ezért, mer t nyáron voltak, 
szabadtéren voltak, rengeteg e m -
bert oda befogadtak, mind nem-
zetközi manifesztációkká váltak. 
Salzburgba a világ minden ré -
széről odamennek az emberek, 
mer t már nagyjából tudják, hogy 
mikor van ez nyáron. Ugyanez 
vonatkozik Avignonra is, ahol a 
pápai palota előtt és a pápai ud-
varon csinálnak előadást, olyan 
óriási tömeg számára, hogy az 
ma jdnem népünnepély. Szóval, a 
színházi előadás olyasféle, min t 
egy istentisztelet, amihez áhí ta t 
kell. 

Meg vagyok győződve arról, 
hogy minél többször ismétlődnek 
Szegeden a szabadtéri játékok, és 
mindig sikeresebbek, nívósabbak 
lesznek, annál nagyobb tradíciót 
fognak kialakitani, ami Magyar-
országon igen szükséges, mer t mi 
minden tradíciónkat szétrombol-
tunk. Valahogy olyan tragikusan 
alakult a magyar népi művel t -
ség, hogy a természetes ünnepé-
lyeink, amik megvoltak, azokat 
mindig eldobtok, mer t szégyell-
tük a paraszti és népi voltunkat . 
Franciaországban, Angliában, 
szóval a legnyugatibb országok-
ban is, több a népviselet, több a 

népi ténc a piacon, a főtéren. 
Mindezekkel tele volt az én gye-
rekkorom, mivel fa lun éltem, s 
faluhelyen élni élvezetek soro-
zata volt. Legalább tíz alkalom 
volt, hogy mi, fiatal gyerekek, 
mentünk a lányos házakhoz, lo-
csolni, korbácsolni, nem tudom 
még mi mindent kívánni, s en-
nek megvolt a rítusa, hogy 
hogyan fogadták az embert . Ezek 
összekapcsoltak minket. Hozzánk 
akárki bejöhetet t betlehemezni, 
azokat nem illet kiküldeni. Disz-
nóvágáskor például az abla-
kokba ennivalót kellett ki-
tenni, a gyerekeknek. Ezeket 
a ta la j ta lan kis-, ilietve 
középpolgárság elvetette, mint 
nem tudom miiyen puraszti dol-
gokat. Nyugaton és Keleten ezek 
mind megvannak. például a 
skandináv ál lamokban, a Szov-
jetunióban, Lengyelországban, 
mert ezek közösséget összefogó, 
egészséges ünnepek. Miért ne 
érezné Jól magát az ember ab-
ban a közösségben, ahová tar-

Csemniczky Zoltán rajza 


