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Antigoné 
A Szabadkai Népszínház vendégjátéka 

Nemigen értem a Szabad-
kai Népszínház társulatát: 
évek óta szegedi vendégsze-
replései is bizonyítják, hogy 
erején felüli feladatokra vál-
lalkozik. A mostani vendég-
fellépés is erről győzött meg 
bennünket. Szophoklész Anti-
goné jának szabadkai előadá-
sa nem több egy közepes 
amatőr irodalmi színpad pro-
dukciójánál. 

A színház vezetői Ami a 
színlapról lemaradt című sze-
gedi eligazltójukban így fo-
galmaznak : „ . . , előadásunk 
ugyanis a látványosság mel-
lőzésével. a közönség és a 
színészek fizikai közelségére 
épült — a színpadon kiépí-
tett nézőtér előtt játszunk 
oly módon, hogy időnként ezt 
a nézőteret is bevonjuk a já-
tékba. Tüzrendészeti okokból 
sajnos Szegeden tilos a szín-
padra ültetni a nézőket, ezért 
a Vajdasági Színházak Ta-
lálkozóján nagy sikert elért 
előadásunk (a legjobb előadás 
és rendezés dija. valamint öt 
színészi díj) módosított un. 
terepi változatát láthatja... 
a Tisztelt szegedi közönség." 
Természetesen elképzelhető, 
hogy azok a bizonyos tüzren-
dészeti okok is közrejátszot-
tak a szegedi előadás kudar-
cában. Bár azt hiszem, alap-
vetőbb problémákról van 
szó. Azon túl. hogy a társu-
lat erejét meghaladja egy 
ilyen drá^na színpadra állítá-
sa. a rendezés sem nőtt fel 
fi feladathoz. Nem derült ki, 
hogy mi cél vezette a szín-
padra állítás munkájá t? Szo-
phoklész üzenetéből melyik 
gondolatra rezonáltak az al-
kotók? A megkövesedett rend 
és az ellene lázadó Antigoné 
konfliktusa érdekelte őket. 
vagy pusztán a testvéri sze-
retet mártíromságának felmu-
tatása vezette munkájukat? 
Ez azért is kérdés maradt, 
n e r t nem volt az előadásnak 
egyetlen olyan pillanata sem, 
c mikor felizzott volna a le-
\egő, részesei lehettünk a 
színház varázsának, nem volt 
belső, öntörvényű íve a da-
rabnak. 

Szabó István rendezői mun-
kájából hiányzott a koncep-
ció. a kérdések tisztázása, a 

hangsúlyok megteremtése, 
rendezése kimerült a kórus 
mesterkélt koreografálásában 
és a „lecke" fed monda tásá ban. 
Ezt a leckét a címszerepet 
játszó Jónás Gabriella tudta 
legjobban, ám minden igye-
kezete ellenére akkor is 
egyedül volt a színpadon, 
amikor az egész társulat kö-
rülvette. A legfeltűnőbb sze-
repfelfogásbeli tévedés Bará-
cius Zoltán Oidipusza. A töb-
bi szerepekben Bada Irént 
(Iszméné). Korica Miklóst 
(Kreón). Kovács Frigyest 
(Haimon). Árok Ferencet 
(Teiresziász), Medve Sándort 
(Polüneikész). Albert Jánost 
(hírnök). Szél Pétert (ör) és 
Albert Máriát (Eurüdiké) lát-
hattuk. A díszlet és jelmez 
(Petrik Pál és Mihájlovity 
Annamária munkája) is kife-
jezte a színpadraállítás ellent-
mondásait. A színpadkép fe-
kete háttere előtt hófehér 
oszloptöredékek, dombormú-
maradványok és egy stilizált 
Nap látható; a ' szereplőket 
egységes fehér lepedőbe bur-
kolták. Ám ez az illúzióte-
rémtési szándék nem volt kö-
vetkezetes. a szereplők saját 
arcukkal, saját korukkal je-
lentek meg. meglehetős stílus-
zavart keltve. 

Különösen élesen jelentkez-
tek ezek a tisztázatlanságok 
azoknak a nézőknek a sze-
mében. akik a nyáron a sza-
badtéri színpadán láthatták 
Szophoklész tragédiáját Szi-
netár Miklós rendezésében. A 
nézőteret jórészt középisko-
lások töltötték meg. akiknek 
az Antigoné kötelező olvas-
mány. Olvasmány és nem kö-
telező színház. Mert ez a 
színpadi fölmondás kevesebb 
az olvasmányélménynél és 
arra is alkalmatlan, hogy új 
híveket szerezzen a színház-
művészetnek. 

A szabadkai színészek sa-
játos feladatot vállalnak ha-
zájukban a magyar nyelv 
ápolásáért, a színházművészet 
megszerettetéséért. Bizonyára 
nemcsak felelősségteljesen, de 
sikeresen teljesítik is misszió-
jukat. Ám mostani szegedi 
vendégszereplésükről nem 
hallgathattuk el fönntartá-
sainkat. 

T. L. 

könyvtárak 
bővítése 

A mezőgazdaság állami 
nagyüzemeiben örvendete-
sen fejlődnek a házi könyv-
tárak és növekszik, bővül 
olvasóik tábora; a téli sze-
zonban minden eddiginél 
több könyvet. olvasnivalót 
kínálnak az őszi munkákat 
végző dolgozóknak. A ME-
DOSZ-bar. készített fel-
mérés arról tanúskodik, 
hogy az állami gazdaságok, 
erdészetek és vízügyi üze-
mek annak ellenére, hogy ál-
talában szétszórt munkahe-
lyeken foglalkoztatják a dol-
gozókat. sokat tesznek a 
művelődési lehetőségek ki-
szélesítéséért, mindenek előtt 
a könyvtári hálózat korsze-
rűsítéséért. 

Az üzemekben 330 helyen 
nyílott könyvtár. Szolgálta-
tásaikat a dolgozók 40 szá-
zaléka veheti igénybe. 28 
önálló nagyobb könyvtár 
vá r ja az olvasókat, továb-
bá csaknem 300 kisebb úgy-
nevezett letéti könyvtár mű-
ködik a mezőgazdasági, az 
erdészeti és a vízügyi üze-
mek központjaiban. A könyv-
tárakat több mint 30 000-en 
látogatják. Mindenekelőtt a 
téli hónapokban keresik fel 
sokan a kirendeltségeket 

(MTI) 

Rádiós 
egyezmény 
ö t évre szóló m a g y a r -

mongol rádiós együttműkö-
dési egyezményt írtak alá 
szerdán a Magyar Rádió 
székházában. Az okmányt 
Hárs István, a Magyar Rá-
dió elnöke és Szereterijn Pu-
revzsáv, a Mongol Népköz-
társaság Minisztertanácsa 
mellett működő állami tájé-
koztatási és rádióbizottság 
elnöke látta el kézjegyével. 

Csúcsidényre ké 
Év végén a szokásosnál is 

többen tartanak igényt a 
posta szolgáltatásaira. A 
megnövekedett forgalom na-
gyobb figyelmet kíván a 
postai dolgozóktói. Általá-
ban a csúcsforgalom idején 
mutatkozik meg, hogy kevés 
a postahivatal, s a meglevők 
is kicsik, és sok tekintetbten 
nem felelnek meg a kívá-
nalmaknak. 

Szegeden, a Széchenyi té-
ri posta földszinti helyiségei 
nehezen képesek befogadni 
a levelet, táviratot, ér ték-
küldeményt és csomagot 
küldő embereket. Hosszú a 
sor az ablakoknál, s ezért 
igen fárasztó a postai dol-
gozók munkája . Jóformán 
minden szót előre meg kell 
fontolni, hiszen aki a sor-
ban következik, az is 6iet-

Többször felvetődött, ho-
gyan lehetne enyhíteni a 
város központjában levő hi-
vatal zsúfoltságát Nyilván 
oly módon is, ha több pos-
tahivatal épülne az ú j lakó-
telepeken és a peremkerüle-
tekben. Ehhez azonban 
pénzre van szükség. Jólle-
het, előbb vagy utóbb eze-
ken a helyeken is fejleszte-
ni kell a postai hálózatot, de 
addig is elengedhetetlen a 
pontosabb, precízebb munka 
ahhoz, hogy javuljon a szol-
gáltatás színvonala. 

Nemcsak a küldemények 
felvétele komoly feladat, 
hanem a címek szerinti 
rendszerezés és a kézbesítés 

„Virágkirálynők" 
A növények királynői bi-

zonyára a legszebb, legérde-
kesebb virágot termők kö-
zött vannak. Azt hiszem, ha 
nemzetközi zsűrire bíznák a 
döntést több orchidea is el-
vinné a pálmát, de még az 
„udvarhölgyek" között is 
találkoznánk néhány fa júk-
kal. Pedig e dísznövény fa-
jok csak egy részét képezik 
a szombathelyi Kertész 
Termelőszövetkezet virágai-
nak, amellyel november 17 
—18-án az MTESZ-székház 
előcsarnokában immár har-
madszor mutatkozott be a 
szegedi közönségnek. 

Lukács Árpád kertész-
mérnök, a szövetkezet keres-
kedelmi osztályvezető-he-
lyettese mondta: 

— Amit akkor terveztünk, 
meg is valósítottuk. Elké-
szült a 2,5 ezer négyzetmé-
teres holland típusú „hűt-
hető ház", amelyben a vi-
rágzáshoz szükséges hideget 
biztosítani tudjuk. Orchideát 
egy hektáron nevelünk, s 
ennek fele jelenleg virágzó-
képes. Ez nem kis dolog, s 
mindjár t hozzá is teszem: 
általában 4—5 év alatt for-
dulnak „termőre". Csak 
Cymbidiumból mintegy 250 

klónformát szaporítunk. No-
vemberre úgy sikerült a vi-
rágzást előrehozni, hogy a 
korai típusokból még koráb-
biakat szelektáltunk, s hi-
degigényüket még előbb elé-
gítjük ki. 

A dísznövénytermesztők 
mindig izgalommal keresik 
az ú j színeket. Leghatáso-
sabb módszerük a kereszte-
zés. Létrehozható hibridek 
sokfélék. Szaporításuk nem 
zökkenőmentes, többnyire 
csak vegetatív úton képzel-
hető el. Erre s a „generáció-
gyorsításra" használható az 
úgynevezett merisztéma-
szaporítás, a szövettenyésze-
tek lombikban történő ne-
velése, amelyet sa já t labora-
tóriumukban végzik, s a 
speciális táptalaj-összetétel 
is részben az ő szabadalmuk. 
Így lehetséges, hogy példá-
ul Phalaenopsisokból a 
menyasszonyi csokornak va-
ló hófehér változattól kezd-
ve rózsaszín és tarka virá-
gú átmenetek egyaránt lé-
teznek. 

Néhány év óta a szövet-
kezet bevételének majdnem 
fele exportból származik. A 
nyugati országok közül je-
lenleg Ausztria, NSZK, 

is. A Turjánba érkező leve-
leken például gyakran csak 
az épületek számozását tün-
tetik fel, az utcanév és a 
házszám helyett. Szerencsé-
ire a kézbesítők többsége 
jól ismeri körzetét, hiszen 
régóta ott dolgozik. A kül-
demény ritkán „tévedhet" 
el. Ha mégis előfordul, az 
általában nemcsak a kéz-
besítőkön múlik. Reggelen-
ként a körzetbe indulás 
előtt megmutat ják egymás-
nak azokat a leveleket, ame-
lyeken pontatlan vagy nem 
egyértelmű a címzés. Ennek 
is köszönhető, hogy a rek-
lamáció csali néhány ezrelé-
két éri el a küldemények 
számának. 

Azt, hogy hány táviratot, 
üdvözlőlapot adnak fel na-
ponta, meglehetősen nehéz 
kiszámítani. Az ünnepek, 
névnapok előtt ugrásszerűen 
nő a forgalom. Ez nem ér-
heti felkészületlenül a pos-
tát. A táviratok például 
sokszor egy délután lefor-
gása alatt váratlanul szapo-
rodnak meg. Ezért úgy is 
fel lehet adni a dísztávira-
tokat, hogy csak a megje-
lölt napon kell továbbítani. 
A legtöbb időt ugyanis a 
kézbesítésre fordítják. Az 
üzenet továbbítása a távírón 
csak néhány percig tart. A 
postai szolgáltatások jelen-
tős részét telefonon is meg 
lehet rendelni. 

Naponta több ezren hív-
ják fel a tudakozót, s csak 
nagyritkán kapnak téves 
számot. Ennek az az oka, 
hogy a tudakozó dolgozói a 
telefonszámok nagv részét 
fejből tudják, és a hibákat 
is könnyen megelőzhetik, ha 
megnézik a rendelkezésük-
re álló jegyzéket. 

Szegeden jelenleg 8200 
közületi és magántelefon 
működik. További 6 ezer 
kérelmező várja, hogy meg-
kapja a telefont. A besoro-
láskor sokat nyom a latban, 
hogy kinek mennyire van 
szüksége a foglalkozásához 
a készülékre. A távbeszélő-
hálózat bővítésével a posta 
Igyekszik követni az ú j la-
kótelepek építkezéseit. Ért-
hető, hogy az ú j készülékek 
is nagyrészt a házgyári la-
kásokba kerülnek. Nem ri t -
kák az ikertelefonok, az ik-
resítés azonban nem akadá-
lyozhatja számottevően a 
távbeszélgetések zavartalan-
ságát. hiszen csak olyan la-
kásokba lehet felszerelni 
ikerkészüléket, ahol havon-
ta ötszáznál többször nem 
veszik fel a kagylót. A há-
lózat hibájából nemigen ke-
letkezik zavar. A kábeleket 
nemrég fektették le. és a 
telefonközpont szintén újnR> 
számít. 

J. E. 

flvasálarcos férfi 
Színes, szinkronizált an-

gol film. Alexandre Dumas 
regénye nyomán irla: Wil-
liam Bast. Fényképezte: 
Freddio Young. Zene: Al-
lyn Ferguson. Rendezte: 
Mike Newell. Főbb szerep-
lők: Richárd Chamberlain, 
Lcuis Agutter, Patrlck 
McGoohan, Ralph Ri-
chardson, Vivien Merchant. 
A 17. századi Franciaorszá-

got. XIV. Lajosnak, a Nap-
királynak birodalmát nemze-
dékek hosszú-hosszú sora 
Dumas három testőrének, no 
meg D'Artagnannak. a kalan-
dok és csinos nők között fic-
kándozó bretagne-inak jóvol-
tából ismerte meg. Ezért még 
csak meg sem igen lepődhe-
tünk. ha a moziban e film 
nézése közben új ra D'Ar-
tagnannal találkozhatunk a 
jellegzetes udvari miliőben. A 

Svájc vásárol legtöbbet, de 
repülőgépes szállítással jut 
virágaikból Ciprusnak. Li-
banonnak is. A szocialista 
országok közül szinte min-
denhová szállítanak, s a ke-
reslet egyre nő. 

Tervük, hogy a budapesti 
virágcsarnokon kívül a na-
gyobb városokban (Debre-
cen, Pécs, Szeged, Kecske-
mét vagy Szolnok) is léte-
sítenek területi elosztókat, 
hogy a vásárlók — akár 
falvakban is — könnyebben 
juthassanak virághoz. 

Dr. Palágyl András 

Művészeti csoportok 
fesztiválja 

A városi KISZ-bizottság 
ma, csütörtökön és novem-
ber 24-én, szombaton rende-
zi meg a szegedi felsőokta-
tási intézmények amatőr mű-
vészi csoportjainak fesztivál-
ját. A kezdeményezés célja 
az, hogy a város egyetemein 
és főiskoláin működő amatőr 

A közegészségügy 
továbbfejlesztéséről 

Hz íír- és légifelvételek 
hasznosítása 

250 km magasságból érke-
ző. űrhajókon készített felvé-
teleket használhatnak fel a 
legkülönbözőbb szakterületen 
dolgozó mérnökök egyebek 
között a mezőgazdaságban, a 
geológiában, a vízügyi kuta-
tásban. Az űrfelvételek gya-

korlati hasznáról Joó István, 
a MÉM földmérési főosztá-
lyának vezetője szerdán tájé-
koztatta az újságírókat. A 
szovjet műholdak által készí-
tett felvételeket a földméré-
si intézet laboratóriumában 
dolgozzák fel. , 

Magyarországon — más 
európai országokkal össze-
hasonlítva is — jó a köz-

egészségügyi-járványügyi 
helyzet. Az ilyen jellegű 
egészségvédelem VI. ötéves 
tervi feladatai között a kör-
nyezeti és a munkahelyi á r -
talmak elleni fellépés, a 
megelőzés lesz a KÖJÁL-ok 
legfontosabb teendője. Ezek 
a fő gondolatai egy sor elő-
adásnak és szakágazaton-
kénti kerekasztalprogram-
nak azon az ünnepi ülésen, 
amely szerda délelőtt kez-
dődött meg Budapesten, a 
Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem Nagyvárad téri 
épületében. 

A Magyar Higiénikusok 
Társasága a gazdája az ese-
ménynek, a célja pedig a 
negyed százada működő or-
szágos közegészségügyi-jár-

ványügyi hálózat sokirányú 
munkájának értékelése, i l-
letőleg a továbbfejlesztés 
szakmai elveinek kialakítá-
sa. A városi, járási, megyei 
KÖJÁL-ok intézményeiben 
összesen 700 orvos, több 
mint 100 biológus, vegyész, 
fizikus, 2500 laboráns és 
más szakdolgozó működik. 
Évente több millió vizsgá-
lattal gondoskodnak a tele-
pülés- és környezet-egész-
ségügy zavartalanságáról, a 
munkahelyi ár talmak kikü-
szöböléséről, a közétkeztetés 
normatíváinak betartásáról, 
a fertőző betegségek meg-
előzéséről. 

Dr. Schultheisz Emil 
egészségügyi miniszter nyi-
totta meg az ünnepi ülést, 
amelvnek egyik fő előadását 
dr. Zsögön Éva államtitkár 
tartotta „Egészségpolitika és 
közegészségügy" címmeL 

együttesek egyrészt jobban 
megismerjék egymás munká-
ját, másrészt — a szakmai 
bírálók észrevételeinek segít-
ségével — megfelelő képet 
kapjanak saját tevékenysé-
gük minőségéről, s így út-
mutatást, alapot további fej-
lődésükhöz. 

Ma, csütörtökön este 7 
órai kezdettel, az Ifjúsági 
Házban a SZOTE Medicus 
Színpada, a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola Stúdió 
Színpada, a Szegedi Élelmi-
szeripari Főiskola irodalmi 
színpada, valamint vendég-
ként a hódmezővásárhelyi 
állattenyésztési főiskolai ta-
gozat színjátszó csoportja lép 
a közönség elé, továbbá az 
orvosegyetem Country együt-
tesét, a tanárképző főiskola 
mai dalokat előadó Sómor-
zsoló együttesét, valamint a 
tudományegyetem, a SZOTE 
és a tanárképző főiskola nép-
tánccsoportjait lá that ják-
hallhatják az érdeklődők. 

November 24-én, szomba-
ton este 6 órakor az újszege-
di November 7. Művelődési 
házban a JATE „nagy" kó-
rusa és kamarakórusa, a 
SZOTE-énekkar, valamint az 
orvosegyetemisták meghí-
vott jaként — a budapesti 
Bárczy Géza Gyógypedagó-
giai Főiskola női kara mu-
tatkozik be, s szintén ekkor 
lép fel a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola Hot Jazz-
együttese és a tudomány-
egyetem Vers zeng együttese 
ls, akik megzenésített verse-

i ket adnak elő.* 

jó muskétás kissé ugyan meg. 
öregedett és jól nevelt, lojá-
lis udvari kapitánnyá vált, s 
ebben a minőségében segéd-
kezik a belügyérnek — egy 
király cserében. 

A doppelganger-fogas lett-
légyen szinte olyan öreg, mint 
manapság a három testőr vi-
lága. úgy tűnik, elnyűhetet-
len. Régebben a kettős sze-
rep szenzációnak, színészi 
bravúrnak számított. Ma már 
olyan eszköz, ami egy ka-
landfilmnek hirdetett, köze-
pes történelmi filmecske 
egyetlen valamirevaló mankó-
ja Mert enélkül alighanem 
kibicsaklana a történet his-
tóriai lába. Az udvari intri-
kák. egymást „cikiző" mi-
niszterek — „munkahelyi ár-
talom"? — és a szende, pisze 
orrú udvarhölgyek korében 
csak egyetlen hányatott soisú 
rirályi ikertestvér hozhat né-
mi üdítő változatosságot. Miri-
Jenkinek csak használ igy: 
lebuktatja a sikkasztó ellen-
piinisztert. s miközben hason-
másként jogos trónorökségébe 
.terül, szép szerelembe bur-
kolja az addig megközelitne-
.etlen udvarhölgy szívét. S 
nindez kifejezetten illedel-
mesen zajlik: nincsenek véres 
nullák, fetrengő sebesültek és 
durva halálhörgések. A Bas-
tille-ban a foglyokon fehér a 
gallér, alig egyetlen másod-
percre tűnik csak föl a kín-
zókamra. hogv nagy szeméi 
mesén azonnal be is csapód-
jék aj taja, s a híres-nevezetes 
nagy baj vívások is leginkább 
csak leckeként használatosak, 
a jövendő uralkodót okító 
D'Artagnan részéről. 

Richárd Chamberlain nagy-
jából olyan testvérpárnak lát-
szik. amilyenné tisztességes 
színész két. egymástól hom-
lokegyenest elütő, romantikus 
jellemet formálhat. Elmegy a 
többi kellék is: a mindig üde-
zöld fú. a szép kastélyok és 
a zordon szigeti erődítmé-
lyek. Csak szegény D'Ar-
agnant lehet sainá'ni: ahe-

lyett. hogy a bíboros gárdis-
' álnak orra alá törne borsot, 
mint egvkoron, seéo i ' júkorá-
ban. egy meglehetősen naiv 
királyi másodpéldányból kell 
első osztályú uralkodót farag-
nia Hiába, már a nagyszájú 
testőrök sem a régiek . . . 

D. L. 


