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Tanácstag* 
beszámolók 

November 18-an, hétfőn 
Szegeden is megkezdődnek 
a tanácstagi beszámolók. 
Délután 5 órai kezdettel 
Bors István, a 107-es vá-
lasztókörzet tanácstagja, a 
Gagarin általános iskolában 
(Kolozsvári tér 1. szám), 
Solymosi Lajos, az 54-es vá 
lasztókörzet tanácstagja, fél 
6-kor a fonalfeldolgozó vál-
lalatnál (Tavasz u. 2. szám), 
Kakuszl Géza, a 63-as vá-
lasztókörzet tanácstagja pe-
dig 6 órakor a Kállai Eva 
leányotthonban (József Atti-
la sgt. 53. szám) ta r t ja ta-
nácstagi beszámolóját. 

November 20-án, szerdán 
délután 5 órai kezdettel a 
tarjáni II. számú iskolában 
kerül sor Kecskés Antalné, 
a 72-es választókörzet és 
dr. Mészáros Hezsőné, a 73-
as választókörzet, vgjamint 
a szőregi ú j iskolában Szi-
lágyi Péterné, az 52-es vá-
lasztókörzet tanácstagjának 
beszámolójára. 

November 21-én, csütör-
tökön délután 5 órakor kez-
dódlk a Madách utoai álta-
lános iskolában dr. Csák. 
Eva, a 25-ös és a szőregi 
moziban Deszpotov Tivadar, 
az 51-es yálasztókörzet ta-
nácstagjának beszámolója. 

November 22-én, pénteken 
délután fél 6 órai kezdettel 
Nagy István, az 57-es vá-
lasztókörzet tanácstagja a 
béketelepi pártházban, Zsi-
i>in Dánielné, a 75-ös vá-
lasztókörzet és Szöllősi Sán-
dor, a 77-es válásztókörz'ü 
tanácstagja a Minőségi Ci-
pőgyárban délután 5 órakor, 
Nitslnger Gyula, a 40-gs vá-
lasztókörzet tar!ácstagja pe-
dig a Mező Imre általános 
iskolában tar t ja beszámoló-
ját, ugyanebben az időpont-
ban. 

Hétköznapok^ 

Lehetőség az újításra 
Meglehetősen sok előnye van a házgyári lakásoknak. 

Azt a kívülálló Is jól tudja, hogy ha drágább is, de sok-
kal gyorsabban építhető, mipt a hagyományos. Ráadásul 
lakva sem igen panaszkodhat rá az ember. Szóval jók ezek 
a lakások, legföljebb ha ;apróságok bosszantják olykor la-
kóikat. Vegyük például az áblakokat, amelyeket néha 
mégis csak le kell mosni, méghozzá kívül-belül. Ezt — 
mármint a két1 üvegtábla elválasztását — csavarok teszik 
lehetővé. Igen ám, csakhogy a csavarok vidáman forog-
nak, s még vidamabban bent maradnak. 

Láttam már embert , aki a dühtől már-már sírva próbált 
úrrá lenni a csavarokon, és a nehézségeken — nem sok si-
kerrel. De hát minek ide a düh? Inkább a fejét használ-
ja az ember, hiszen itt a soha vissza nem térő alkalom 
egy újításra. Javaslom, készítsék az ablaktáblákat acélle-
mezből, hiszen akkor kalapács és pájszer segítségét is 
igénybe lehetne venni. 

Hogy az ötlet nem jó? Nem átlátszó az acéllemez? No 
ésl Az üveg is olyan lesz előbb-utóbb a piszoktól, ha nem 
tudja lemosni az ember. 

Olcsó áruk boltja 
V a n a Kossuth Lajos sugárút elején egy cipőbolt, 

amelynek portáljon fölirat hirdeti: olcsó férficipők! No, 
ezt érdemes megnézni, véli a gyanútlan ember, s megáll a 
kirakatnál. Az első árcédula, ami szemébe tűnik: 515 
forint. 

Hát ez talán mégsem az igazi. Mert azt ugye minden-
ki tudja, hogy fölment az alapanyagok ára, s ma mór 
nemigen lehet kétszázért divatcipőt gyártani, de hogy az 
ötszáz olcsó lenne, azt azért mégsem hiszem. De ha nem a 
cipőben és árában a hiba. akkor hol? Talán az üzletvitel-
ben. 

Sz. I. 

Gyógyszer timföldből 
Az almásfüzitői timföld-

gyáp néhány éyvél ezelőtt 
rendezkedett be a különle-
ges timföldek gyártására. 
Ez a rendkívül értékes ter-
mék egészen más tulajdon-
ságokkal rendelkezik, mint 

Szegedről 
elnevezett barlang 
Visszatért szovjetunióbeli 

barlangkutató expedíciós út-
járól a négytagú magyar 
kutatócsoport, amelyet dr 
Jakucs László, a Szegedi 
Józse f i Attila Tudomány-
egyetem földraiznrofesszora, 
az aggteleki Béke-barlang 
felfedezője vezetett. Dr. Ja-
kucs László válaszolt az 
MTI munkatársának kérdé-
seire. Elmondotta: a ma 1 

gyar földrajztudomány meg-
becsülésének lsv tekinthető, 
hogv meghívást kaptak Eu-
rópa legnagyobb barlangjá-
nak további felkutatására, 
a Pődollal hátságon. Külön 
megtiszteltetés, hogy a köz-
reműködésükkel újonnan 
feltárt, óriás kristályokkal 
borított barlangrészt most 
S/egedről nevezték el. 

A néhány éve felfedezett 
barlangóriásnak a feltárá-
sa" közben meglehetősen ne-
héz feladatokat kell meg-
oldani. Már az odaérkezést 
nagy hóvihar akadályozta, 
a barlangbajutás pedig s -ort-
teljesítményszómba megy: 
ahhoz ugvanis. hogy bárki 
megpillanthassa a fe' -ete 
fehér, sárga, gyakran több 
mint fél méter-s gipszkris-
tályokkal borított barlangot 
először 120 méter hosszú 
szűk, csatornaszerű alag-
úton kell végigkúsznia, 
eközben felszerelését a lá-
bára kötött vízhatlan zsák-
ban vonszolja maga után. 
Ezután csak térképpel. il-
letve a mar elhelyezett tíz-
ezernyi alumínium-jelzőtáb-
la alapján lehet eligazodni 
az óriási kristálybarlang 
jelenleg még mindig is-
meretlen mAretű. pókháló-
szerű szövevényében. Ilyen 
m^don 13 óra alatt jutottak 
el az eddigi exnedíclók so-
rán létesített utolsó tábor-
helyre. Onnan kiindulva 
folytatták tovább a bar-
lang feltárását. amelynek 
most mér csaknem 110 ki-
lométeres szakaszát térké-
pezték fel. A kutatók becs-

' lése szerint a Podolial hát-
ság több ezer négyzetkilou 

méteres kiterjedésű. mint-
egy 30 méter vastag gipsz-
rétege a világ legnagyobb 
barlangiát relti. nagyobbat 
az amerikai Mammut-flint-
nél amelv eddig a világre-
kordot tart ja. A magyar ku-
tatók sok értékes tapasztala-
tot szereztek a feltárási, tér-
képezési módszereket illető-
en, ugyanakkor átadják a 
szovjet szakembereknek az 
aggteleki Béke-barlang fel-
tárásóval kapcsplatos ta-
pasztalataikat. 

Tűzvarázs 
A tűz valóságos és jelké-

pes értelmű. Gáspár Margit 
drámája Wagnert, a zene-
költőt is kétféleképpen idé-
zi meg. A szovjet katona 
tudja róla, Hitler kedvelt 
komponistája (az asszony 
találékonyan kiigazítja: sze-
gény mit sem tehetett ró-
la) — a nézőt pedig fölper-
zseli a zene, a tűzvarázs le-
gendája. A walkür megkoc-
káztatta, hogy szembeszáll-
jon isten-apjával az embe-
rért, pártfogásába vette a 
testvéri szerelmet, ezért 
Wotan lángkoporsóba szám-
űzte, hogy egy bátor halan-
dó szerelme oldozza majd 
föl, „ki nem rab, mint én — 
az isten". 

Költői kép, a tűzvarázs 
motívuma keretezi be a 
drámát. A szinen magyar 
alföldi fürdőhely magányos 
villája, az időpont történel-
mi, 1944 szeptembere. 

1. 

a kohósításra készülő, „kö-
zönséges" timföld. Egyebek 
között a kőolaj és a külön-
féle növényolaj-származé-
kok, ezenkívül a levegő és 
az ipari gázok víztelenítésé-
re alkalmas speciális tim-
földeket készítenek Almás-
füzitőn. Az Egyesült Gyógy-
szer-" és Tápszérgyárnak 
olyan tirnföldhidrátot szállít 
az ••. almásfüzitői ' üzem,; 
amelynek felhasználásával a 
gyomorbántalmak enyhítésé-
re alkalmas, nagy hatású 
-avmegkötő gyógyszert ké-
szítenek. A rendkívül fi-
nom szemcséjű, különleges 
timföldeket egyes iparágak-
ban fa, kerámia, alumínium, 
réz és más anyagok csiszo-
lására használják. A Zsiguli 
személygépkocsik egyes al-
katrészeit ezzel a timfölddé' 
polírozzák. 

Az importot pótló speciá 
lis timföldet egyre több ipa-
ri üzem „fedezi fel", s így 
ólmásfüzitőn az igényekhe-
igazodva fokozzák a gyár-
tást. Tavaly 500 tonnát ké 
szítettek. ebben az évber 
már ennek háromszoroséi 
•Mh'tiák elő. 

R Á D i Ö N A P L Ö 

A szokottnál nagyobb kí-
váncsisággal ülünk rádió 
mellé, ha Szegedről van szó, 
vagy szegedi művész írását 
hallhatjuk. Péntek este 
többszörösen is érdekeltek 
voltunk: Mocsár Gábor 
hangjátékát, a Szeged kör-
nyékén játszódó Menekü-
lőket sugározták a Petőfin, 
a városból elszármazott 
Bárdos Pál dramaturgiai át-
dolgozásában. (Rendezte: 
Varga Géza.) 

A hangjaték főszereplője 
messziről jött olajbányász, 
örökké vándorló, végleges 
otthon, család után só"órgó 
ímber. Már-már megtalálná 
nyugalmát, boldogságát — 
megismerkedik a magára 
hagyottan élő asszonnyal —. 
óm végül le kell róla mon-
lania. A cselekmény rövi-
den ennyi: egy meg nem 
valósult szerelem története. 
Közben feltárul a munká-
sok élete, a parasztasszony 
sorsába ls betekinthetünk. A 

Mene-
külők 
hangjáték párbeszéd, melyet 
időnként monológok — ese-
ményeket kommentáló sza-
vak — szakítanak meg. így 
aztán sajátos lírai töltést 
kapott a játék, de ez pilla-
natig sem fordult át érzel-
gősségbe. Mocsár hétköznapi 
szavakkal beszélteti szerep-
lőit, mondataik természete-
sen, hitelesen hatnak. Feltű-
nően kevés zenei kiegészítés, 
zörej volt a Menekülőkben. 
A rendező bizonyára nem 
akarta elvonni a figyelmet 
a párbeszédekről, a sokszor 
alig kimondott, kétségekkel, 
viaskodással megfogalma-
zott mondatokról — az. író 
szándékának megfelelően, az 
emberi kapcsolatok bonyo-
lultságát érzékeltette. 

A Menekülők így több is 
Gáspár és Eta meghiúsult 
szerelmének történeténél. Az 
életkörülményektől, a lehú-
zó emberi kapcsolattól, az 
előítéletektől vagy az önma-
gától menekülő, véglege? 
döntésre képtelen ember ví-
vódását is felszínre hozza. 

L Zs. 

Valaki hiányzik a szln-
laprol. Zita ura, a nácikkal 
szövetséges magyar hadse-
reg főtisztje, a távolból, be-
csengő telefonról is fősze-
replő. Tőle menekült asz-
szonya, kiégett érzelemmel, 
fásultan, a magányban ke-
resve feledést a szörnyű em-
iéktől, amit a véletlen so-
dort elé: fényképet látott 
róla, német cimboráival 
szadista kegyetlenséggel vé-
geztek egy partizánt rejte-
gető nővel. A f é r j sürgető-
en telefonál, mikor föltárul 
az ajtó, betámolyog a se-
besült szovjet ejtőernyős, 
összecsuklik a szoba köze-
pén. Zita ijedten sikolt a 
telefonba, nagy lélekjelen-
léttel magyarázkodik: „de-
nevér tévedt a szobába" — 
leteszi a kagylót. A szituá-
ció drámai. A találkozás 
nem éri készületlenül a né-
zőt előzőleg értesült arról, 
hog$>"ér közéi bén szovjet e j -
tőernyősök szállták le, egyi-
küket kivégezték, s azt is 
sejtik körülbelül, hogy a 
sebesült katona nem érke-
zett rossz helyre. Az asz-
szony tényleg be is fogadja, 
nem adja föl, ápolja, meg-
gyógyítja. És közben bele-
szeret. Ennek a szerelemnek 
drámája a Tűzvarázs. 

Hihető ez a szerelem? A 
kérdés azért sem mellékes, 
mert két ember „természet-
rajzának" drámai közelíté-
sére a hajmeresztő képtelen-
ségeket is feloldhatja ma-
gának a szerelemnek kiis-
merhetetlen természetrajza, 
ugyanakkor a dráma sorsa 
mégis azon áll vagy bukik, 
miként képes hihetővé tenni 
akár a hihetetlent. Gáspár 
Margit színművében az át-
hidalhatatlannak látszó sza-
kadék nem annyira Jur i j és 
Tita között tátong, hanem a 
bennük megszemélyesített 
történelemben, múltban, a 
Hétféle társadalmi, gondpl-
kodásí és eszmerendszer kö-
zött. „Azt hiszem, ilyen 
még nem volt a történelem-
ben. Százötven kilométerre 
tőlünk egy más égitest kez-
dődik" — fakad ki Zita. 
Találkozásuk első pillanatá-
tól közösek a humánumban, 
.emberek az embertelenség-

ben", így a rokonszenvből 
óbredő vonzalomnak, egy-
•nástól bármily messziről 
Lámad is föl, ninrs°nek le-
küzdhetetlen akadálvai. Fo-
'ékonvan. érzelmileg nyitot-
tan találkoznak. Zita már 
idahagyta perecgyáros ap-
'át, hazugságokkal össze-

ráncolt családi kapcsolatait, 
Turij pedig kifogástalanul 
beszéli nyelvünket, itt élt az 
anyja, maga is küldte, biz-
tatta hozzánk harcolni, ér-
tünk, magyarokért. Jur i j 
tűnik az erősebb egyéniség-
nek, a változás kéoessé"ével 
7 i t a a darab végére nő fel 
bozzá, megbocsátható tehát, 
ha az írónő a számára iz-
galmasabb szerepet, Zitáét 
-aizolta árnyaltabbra. moti-
•áitgbhra. A fiú „tiszta kép-

'et", kör'i]h°líil az. amilyen-
nek Zita elképzelhetné, ha 
egyáltalán fogalma lenne a 
Turijokról. A fiatal szovjet 
katona tudja, hogy a hábo-
rúnak ebben a szakaszában 
többről van szó a fasizmus 
megsemmisítésénél, orszá-

A darab főszereplői: Jurij (Szűcs András) és Zita (Martin 
Márta) 

gok, elnyomottak, emberek 
fölszabadítása folyik, sőt 
láttatni engedi a régi pusztu-
lása nyomón sar jadó ú j vi-
lág teremtő erőfeszítéseit is. 
Szemináriumot tart Zitának 
arról, hogy „a szalonruháért 
mennyit kell egy zsellér-
lánynak kapálni", fölemlíti, 
a kozákok helyrehozni jöt-
tek, amit 1849-ben a ma-
gyar szabadságharc leveré-
sével elrontottak — egyszó-
val jó néhány tételes igaz-
ságot fogalmaz meg, melye-
ket a dráma verejtékezve 
izzadna ki önnön testéből, 
ha nem segítene a finom 
humor, a három évtizednyi 
távolság, ahonnan a szerző 
némi iróniával befut ta t ja 
történelmünk hétköznapjai-
nak . eséndőségeit, grimaszt 
vág a bürokratikus káderpo-
litikának. 

szántak, először szerelmesek 
kemény romantikáját , és a 
jövőről látnokian gondolko-
dó, az élet fonákságain el-
néző mosollyal fölülemelke-
dó felnőttek bölcsességét 
Naiv álmodozónak túlságo-
san felnőtt, higgadt felnőtt-
nek túlságosan kamasz. 

3. 

2. 
Szűcs János, a rendező, 

megérezte, hogy a dráma la-
za pontjain milyen ötletek-
kel lehet Ízléssel fűszerez-
ni, tálalni a humort. így 
például a Zitának cimzelt 
jelző, a „pirimókus" játékos 
makettjével, egy bábfigurá-
val, hogy vele játsszanak, a 
csacskaságokat ráfogják, a 
riposztokat beleoltsák. Még-
sem tehetett eleget azért, 
hogy a Jur i j t rokonszenve-
sen, bár kissé vasaitan el-
játszó Szűcs Andrást Zitá-
nak drámai szempontból is 
izgalmas partnerévé hevítse 
át. Gáspár Margit avatott-
kezű színpadi szerző, ara-
nyosan szerkeszt, érti a kés-
leltetést, pontosan kiszá-
mítja a hatást, az epizódok-
nak, a színfalak mögötti 
cselekvésnek funkciót, súlyt 
tud adni, de amikor a két 
főszerepről van szó, ösztö-
nös asszonyi sugallatra el-
rajzolja a dialógusokat — 
Zita javára. 

Zita nagy drámai szerepet 
kínál Martin Mártának. 
Meghasonlottan. „életberen-
dezési tárgyként", az ágyú-
zeneéssel beüzenő földindu-
lástól riadtan lép a színpad-
ra, és mielőtt legördülne a 
függöny a nartizánok olda-
lán áll. a tűzjelhez kigyúit-
ja házát, a mártírságot vál-
lalja. A nő, az asszony föl-
szabadulását, öntudatra éb-
redésének nehéz keresztút-
ját szenvedi meg. a körül-
mények szorítóbilincsében 
ugyan, de nem igyekvően a 
múlt szennyesét mosni tisz-
tara, hanem önmaea neme-
sebb, emberi énjét kiragyog-
tatva a szerelem tisztítótü-
zéből. Martin Márta nemze-
tes asszony vaev bohó niri-
mókus. bármelvik, az embe-
ri arcot keresi hozzá, tiszta 
színészi eszközökkel, b°lső 
hittel, meleg szenvedéljvel. 
Zita jellemének érzékletes 
ívelésű feűóűése mögött Ju-
r i j kiütközően sápadtabb, 
merev szeren. Szűcs András 
néha tanácstalanul réved 
maga elé. mit kezdjen vele. 
Gáspár Margit egy húszéves 
fiúba sűrítette a halálra 

A kisebb szerepek, a rá -
juk épített háttércselekvé-
sek viszont kitűnően meg-
komponáltak. Partizánmoz-
galmainkról a hiteles törté-
nelem közel sem fest olyan 
optimális képet, amilyent a 
darab sejtetni enged, ezért 
némi nosztalgiával is druk-
kol a néző csalafinta és 
harcrakész erdőkerülőnknek 
(„a mozgalomban Pöröly. 
névre hallgat"), láthatatlan 
társainak: vajha így történt 
volna, széles e hazában . . . 
Mentes József ízes népi fi-
gurát formál Pörölyből, 
csakúgy életteli, eleven Tóth 
Gabriella Lidije, aki a szol-
gálólányok szivemelegét és 
bátor kockázatát adja elő-
legbe elkínzott övéinek ki-
szabadításához. A letűnt vi-
lágból i t tragadtakat i / j . Üj -
laky László (Tóth Béla), a 
hétszilvafások dörzsöltségé-
vel, amolyan kérgestenyerű 
charmeur-ként képviseli — 
az ú j világból érkezőket Ju -
r i j mellett még Igor (Szabó 
István villanásokban is erő-
teljes megformálásában), 
a lakjá t a rendező ügyesen 
nagyította fel. Általában ér-
vényes: Szűcs János szem-
léletes rendezői erénye a 
kompozíciós érzék, a termé-
szetes stílus, a világítástech-
nika kihasználásával pedig 
bravúros megoldásokat pro-
dukál. A váratlanul megje-
lenő, még nem látható, de 
már beszélő Igor sziluettjét 
hatásosan vetíti a háttér-
falra, de a ház felgy-j tását 
is frappánsan jelzi a színpa-
di reflektorokkal. (Azért a 
baki ördöge sem kímélte. A 
reflektorok előbb szikráznak 
föl, mielőtt Zita benzinnel 
leöntené a kottáit, ami 
nech csupán — figyelmet-
lenség viszont, hogy az em-
berek elől Jur i j t gondosan 
rejtő Zita minduntalan ott-
feleitl áruló íelnek a szovjet 
ejtőernyős zakóiát. vetetlen 
ágyát, s ezt valahány érkező 
látja, szótlanul marad: akár 
Ju r i j fekhetne oda a kere-
vetre.) Sándor Laios han-
gula tos szobabelsőiébe zsa-

lugáteren ót szűrődik a 
napfény, a berendezés prak-
tikus. jól viláeítható — és 
szolgálatot tesz azért, hogy 
az erősen kamaraielleeű da-
rab ne vesszen el a nagy-
szfnoadi térben. Gvarmnthy 
A"nes lemezei diszkrétek, 
c*" szerű »k. 

tölszobaűuKSsénak 
S0 év'n"'"lóliSt köszöntő ú j 
magyar dráma péntek PSti 
űshirniitatóiáp a közönség 
tapsaiból osztozott a szerző, 
a szfnoaűnu megjelenő Gás-
pár Margit i , 

Nikolényi István 


