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О szfinx és kétszer L Williams 
Az Cgtfeiertti Színpad új bemutatói 

A KAGYVILAÚ e hávi 
?éá mában Mihályi Gábor-
nAk a jelenkori magyar 
szinjáts iás néhány problé-
máját „Hrdldá/éittfbe' ' dl-
IM c ikkc kitér az atnitdr 
színjátszás helyének, sze-
repéitek kérdésélre is A 
cikk szerzője ott és abban 
lá t jé jelentősnek áz ama-
tőr-színpadok. színjátszók 
feladatait, ahol a hivatásos 
színházak szerepe végetir, 
amire ezek a színházik 
helyzetükből körülménye-
ikből eredően - nálunk kü-
lönösképp! - nem vállal-
koznék. Vagyis: a stúdió 
relleg bátor és követkézétes 
kialakításában, színházak-
ban be nem mutátot t , eset-
lég színpadi megszóláltátés-
ra hivatásos fokon nem 
alkalmas, de vitatkozó gon-
dolátokban gazdag prob-
lémákban, kérdésfeltevés-
ben újszerű. mai produk-
(Hók k iválasztásiban és mű-
sorra tűzésében, olyan tisz-
ta rendezői értetmézéSsel, 
oly Világos és sallanatalan 
szerepjátszással, amely te-
ret enged a gondolatoknak, 
a monológokból és dialógu-
sokból épült gondolatvilág-
nak, hoffy a néző eisősor-
MH ezekre a vitatkozó gon-
dolatokra figyeljen s ne n 
tifBlfcodóati hivatásosnak 
tűnni akaró díszlétezésre 
•ifl». 5 ebben a vtittoflceizás-
ban dicsérettel emlékezik 
meg M. O. a szegedi egye-
temista színjátszók (Szege-
di Egyetemi Siínpad) tevé-
kenységéről, mint olyanról, 
amely leginkább megfelel 
törekvéseiben s megvaló-
sult 'produkcióiban is en-
nek a koncepciónak. 

Sos, annak ellenére, h»gy 
bizonyos — elsősorban á 
darabválasztással kapcsola-
tos — fenntartásokat a 
Pañi István vezette Szegedi 
Egyetemi Színpad második 
félévi működése sem tudott 
bennünk feloldani, azt le 
kelt szögezzük: áz étső fél-
év Vitái egészségesen hatot-
tak az együttes tagjaira s 
ez a hatás örvendetesen 
szép eredményekre inspi-
rálta a csoportot az elmúlt 
hónapokban. 

Kiemelt aranyfokozat a 
fesztiválon, szereplés a rá-
dióban, sikeres bemutatók 
- most már rendszeres jel-
leggel — az auditóriumban, 
amelyek a felsőfokú okta-
tási intézmények ifjúsága 
mellett fölkeltették már a 
város színházszerető közön-
sége rangos érdeklődését ís: 
tzék olyan tények, ame-

lyek igazolják Pttál István. 
Hadobás Mihály, Négy Zól-
tán Csemer Gézá is a töb-
biek telfeüsedisiít, ambföd-
№. 

Persze, nem minden Vo-
natkozásban. S áz étiífHi»-
rés, az élén eredmények 
dicsérete mellett héid 
mondjuk meg azt ts, mi t*! 
nem tuúúnk egyetértem eb-
ből a fcdü«>feHti és eredmé-
nyes ídj/ekezetbdl. 

ÜGV EftEZZÜK, 
aége ellenére is kapkodó és 
íiHétsserfi az epyüttes da-
rabválasztás». Hiányzik be-
lőle valamiféle koncepció-
zus következetesség, amely 
egy logikus sorba tudná 
fogni n bemutatott művek 
egymásutániságát S meg-
ismételjük ezzel kapcsolat-
ban azt a jáVttslátunfeát,' 
hogy a FCETIETFEPSÖ évadra 
gondoson MM«nkatí mütor-
tervel dolgozzon ki a cso-
port. A müsortera «átaMl 
fásában segíthetnének, s ho 
kérik rá őket, ttfcilván szí-
vesen segítenék ist az ifé-
dálmí tanszékek oktatói. 

A kezdeményezés, a vil 
!n!Jco2dkedt> o müvek és 
szerzőik iránti nagyobb 
tisztelettel párosulva adhat 
igazán értékes eredménye-
ket A rendező atkótómun-
kija nem a mü és szerzője 
szándékai ellén kell hogy 
megvatósuljoH. hanem 
nak szolgálatában a jobb 
megértés, a mű és a közön-
séf) közötti kapcsolat meg-
teremtése érdekében. S ee 
alapvető dolog, ami köteles-
séget és felelősséget egy-
aránt jelent Szóvá tettük 
annak idéjén „A király ha-
tódik" előadásával kapcso-
latban a rendezőnek a mii 
gondolatmenetét, eszmevilá-
gát is 'átrendező' önké-
nyességét. s legutóbb meg 
kirívóbb példa volt erre 
a rosszul értelmezett ren-
dezői bátorságra az Aiis-
tophanes-mü. A felhők Cse-
mer Géza rendezésé ben lá-
tott előadása. Itt ugyanis 
nem pusztán & kifogásol-
ható alapeszme átkozmet! 
kázásáról volt szó. amit 
esetleg jószáhdék sUgalIha-
tott fentebb hanem meg 
nem bocsájtható Stilusta-
lanságról. Mert igaz ugyan, 
hogy a vígjáték eredetileg 
az antik tragédia egyes ré-
szel közti szünetékben, 
mintegy a hangulatot föl-
frissíteni akaró fűszeres, 
borsos töltelékként megle-
hetősen alárendelt szerepet 
játszott s eszközeit is sok-
szor a drasztikumig elmenő. 

cirkuszi bohóeok bukfence-
zéteinek és pofozkodásai-
nak kelléktáréra-amié kez-
tető héiyzetkom itettm har-
súHysága, úuftéj Hahotút fa-
kasztani akaró igyekezeté 
határozza meg; de Aristop-
hánest sfent megérteni, sem 
megértetni nem lehet ilyen 
felfogásban. Plánt. úgy 
nem, ha a darab szabadszá-
júbb részleteinek poénszerú 
hangsúlyozásához még hoz-
záadjuk o XX. századi 
,iPesti habáré" olcsó trükk-
jeit. nevettetés helyett néha 
mér dühítő ailütieit. (pl. u 
egyik ..felhöleény' unos-
untaian megismételt játsza-
dozása a héjéval stb.) Mert 
s»wmi sem kíván olyan 
szigorú rendezőt önmérsék-
letet, ökonómiát, mint a lát-
szatra legtöbb szabadságot 
mutató behozat, honiédia. 
C se mer. akinek van fantá-
ziája, érzi a rendezői öile-
tesség lehetőségeit, itt elfe-
ledkezett a fegyelemről 
így aztán Aristophanesbái 
jóformán *emmi nem ma-
radt meg bennünk. Amire 
emlékszünk, áz a fcitűnő, 
bár kissi zsúfoltnak és né-
mély elemében funkeiótlan-
nak haté díszletezés, ét írót 
és a kifigurázott Szókra-
tészt alakítók tehetséges és 
igényesebb komédiázésa — 
és az elégedetlenség. 

S MfiG EGY ilyen prob-
léma! Alig hiszém, hogy 
a „színházzá váláson" első-
sorban azt kellene értsék 
a Szegedi Egyetemi Si ínpad 
tagjai, hogy egy szerveseié-
ben, apparátuséban és rossz 
tulajdonságéiban (késve 
kezdődő előadások, bürök* 
réiíkus fontoskodás é pro-
pagandát illetően t hiszté-
riás reagálás minden bírá-
ló megjegyzésre) egyaránt'a 
hivatásos «éínházakra és 
színészekbe emlékeetető in-
tézményt hozzanak létre. Ez 
at amatőr színéén adottsá-
gok és anyagi feltételek 
mellett csék a nevetségessé 
válást vonhátja maga után 
s szánalmasan gyermeteg 
elképzelés volna. Tudjuk. 
hogy nem ez a valóság! 
Éppen étért jO volna, ha 
teljesen meg tudnák ti»z-
títant alapjában Helyes és 
megbecsülést érdemlő vát-
lalüozááükat ezektől a fö-
itttleges és veszélyes sal-
langoktól. kellemetlen mél-
lékíséktdl is. 

papp. 

KERÉKES László rende-
zésében három darabot 
mutatott be május ÍS-án 
áe Egyetemi Színpad egy 
estén. Pei éve került elő-
ször szinte Magyarorszá-
gon Hubay Miklós, A 
Szfinx eimű drámája az 
Auditórium Maximumban, 
s akkor a kritikák egyön-
tetűén számon kérték d 
rendezéstől, nogu nem 
domborodik ki eléggé á 
darab a leimé: búcíú a 
kellékektől. Most voltak 
kellékek. A fekete trikók 
után ellenkező végletbe 
csapott a kosztümdzés: 
színes ruhákban léptek 
elénk a szereplők. Szfinx 
—Iokaszte fekete nagyesté-
lyifeen ült a szikla csúcsá-

— de így is csak 
Mtfhplán és anakroniszti-
kusán egy mai Iokaszte 
nevű úrihölgyet láttunk, 
mert az a bóietó fej-
dísz ide. fejdísz Oda 
nem tudta elhitetni, hogy 
most már ft félelmetes 
szörnyeteg áll előttünk. 'Az 
Égyetemt Színpad siűkös 
körülményeit ismerve Is. 
nyugodtan lehetett vol-
na a főszereplő számára 
valamiféle naturalisztiku-
san durva mellvértet PS 
merev fejdíszt készíténí. 

P i l f f y Katalin lokaszteja 
ezúttal asszonyibb lett, 
jobban tudta érzékeltetni 
a királynő érzelmeinek 
csapongásdt, de szfinxi 
minőségének tudatában 
nyugodtan lehetne néhol 
cinikusabb. Nagy Endre, 
aki jobb Tirésíásit produ-
kált mint elődje, dikctójá-
ban, különösen a \>égsö 
szavaknál — lehetne ciknr-
nyátlQnAbb. de így iá jó 

•*t* ***» m* \*тшШш i 
Ig fa ip i +WÚ 'Щ • 

W ш ЩШ е 

> 

P l f i í ** 
vxim&t | i 

'у ' Ж 

I K R E K 
A fiatal szobrászművész, 

Tóth Sándor második ön-
álló kiálfttását m Rendezte 
meg a -
Alap szegedi kéf>csarnokó 
ban. Két 
miután a 
Főiskola elvégzését köve-
tően saegedre k01tez<m — 
mutatkoaott be Hótimewö-
vésárhelyen. ma jd Szege-
den is. első önálló tár la-
tán. Azftta sainte minden 
csoportos kiállításon see-
r*pelt munkáival, elsősor-
ban rtBdombaritóübkkal.t 

Maga is nagyon kedvelt 
a rézdomborítás műfa já t 
Á« ellen aaonban ha táró 
j» t tan hadakozik, hogy a, 
közvélemény afféle egy-
műfa jú , „domborító" mű-
vészként könyvelje el em-
lékezetében. Es a mostani 
kiállítás ennek a belső til-
takoaásnak a dokumentu-
ma is egyben. Misáén 
bronz. vörös márvány és 
terrakotta kisplasztika, 
é r m é k , " fafaragás mellett 
kitűnő tanulmányrajzokat 
Is láthat az érdeklődő, s 
rtyerhet most már kiegé-
szült képet a tfed&ftlbofí-
tasokboi megismert mű-
vészetéről. 

A képcsarnok körülmé-
nyeiből eredően kömara-
kiáfl(tás ez a nKbstöni, s 
az a kiállított hiövek for-
mai jegyéi a lapján is 
Kisméretű, de Hallatlanul 
nagy gonddal megmun-
kált; müVes álkötások srt^ 
rakoznak a látogató elé. A 
kisplasztikák kösül a 
brohz „Hegedütő ftö" és 
az „Ikrek" harmonikus 
szépsége, gyengéd bája. 
az „Ahya" című f a f a n u 
gás, a V-őrösmátvány „Kis 

Töth Sándör szobrászművész képcsarnok! kiáll í tásának 
egyik szép kisplasztikái kompozíciója. A fiatal szegedi 

művész kiállítása nagy sikert aratott 

fej" és a terakotta „Tor-
zó" különösen megfogó. 

S ^ a 
munka melléktermékei. 

slyfOtfácsok". impo-
v'wialv'tietésükkel, 

fölényes ra jz tudás t eláru-
ló könnyedségükkel érté-
kes résaét ad ják a tér lát-
nak, s önálló alkotások-
kánt is megállnak. 

A« érmék a kifejezés 
tijabb nagy lehetőségekét) t 
jelentkeznek Töth Sdndbr 
munkásságában. Maga î  
iwgy kedvvel próbálgat ja 
íalelgeti ezt a műfa j t 
mint mu ta t j a a kiállítót f 
érmék nagy saámán tül 
aaok sokfélesége (méret, 
kompozíció stb.) }s. Pórt 
réi (köztük egyetemit hk 
professzofá. Kalmár Uász-
Ifl r*>ttréja) - aa arc legjel-

lemzőbb, az egyéniséget 
kifejező vonásait ku ta t ják . 
Figurális kompoaíeiói * 
(Várakozás. Könyvnapra) 
egy-egy finom mozdulat, 
a test tar tás szépségé me*-
irtgadásóvg» lesznek emlé-
kezetessé. össaasségében : 
rtem lát tunk most világot 
megmozgatni akaróan 
nagy horderejű. monu-
mentali tásra törő művé-
szetet. Tóth mintha tuda^ 
losan is lemondana erről. . 
Eszközei épp úgy egysze-
rűek. sallangtalanok, min t 
a műveiből elénk rajzoló-
dó életszemlélete A m<j-
vefc lirat ihletettsége, köl-
tői erzelemgazdagsága 
azonban é lménnyé tette-
ezt a tárlatot a saépségek 
Iránt fogékony látogató , 
számára. 

—pp. 

Rózsa Imre 
verseiről 

Vékonyka verseskönyv. 
Beme hetvenkét vers; A 
kötet mögött negyvenegy 
etetendő élet, Élet - akar 
nagy betűkkel is Í rhatnám 
a szét. Itt indokolt lenne. 
Negyvenegy év •perspektí-
vájában ezék a terjedel-
mükben rövid versek (leg-
többje 8—11 verssor) ame-
lyek éteelmi és gondolati 
leesitzollségukkil, pur i tán 
póztalansagukka! rokon-
szenvesek egyenként, ön-
magukban is — összessé-
gükben egy tapasztalatok-
bén gézdag élet örömeiből 

Könyvekről 
és bánataiból, vágyaiból és 
gondjaiból, sikereiből éi 
kudarcaiból vonnék mérle-
get, kissé rezignált, dl 
csöppet sem keserű száfh' 
vetésként. 

A költő. Rótta Imre in-
nen. Szegedről indult. El-
ső verseskönyve 1924-ben 
látott napvilágot. A Magve-
tő Könyvkiadó gondozásá-
ban megjelent „Mégis to-
t'osz" eíttiű mostani köny-
ve gondos válogatással 
égési költői munkásságának 
adja keresztmetszetét. 

Maurer Adél, a Szegedi Egyetemi Színpad tehetséges új 
tagja, T. Williams „Beszélj, mint az eső, hadd hallgassa-

lak ," című dialógusában. lé hajtotta megint a drá-

mát — Dietíes Atpád hőse 
melegebb színekkel raj-
zolódott. 

Ami nem sikérült a szü-
net előtt, aa megsokszo-
rozódva sikerült a szünet 
után?' Tennessee Wifhams 
lírai jelenetét Nagy Zoltán 
és Máur«- Adél adták elő. 
Kerekes rendezése itt tész-
lettiben és egészében jó-
nak mondható: a jelme-
zektől kezdve minden mo-
mentumra kiterjedő figye-
lemmel építette fel a d<*ra-
bot, melynél — éppen kris-
tályosan csiszolt líraiságá-
nál fogva -» egyetlen rossz 
mozSütét is a kudarcot je-
lenti. Nagyszerűen sike-
rült Maurer Adél bemu-
tatkozása, akinek finoman 
felépített, egyszerű moz-
gással és mimikával tel-
jét játékéra a jövő szem-
pontjából is fel keli figyel-
nünk. Nagy Zoltán, akit 
leáulóbb Mrotek Tudósa-
kínt láttunk, fUtinoaftn, a 
íóie megszokott Itorekter-
teremtő erővel volt mél-
tó párja a Beszélj mint 
az eső. hadd hallgassalak" 
hősnőjének. 

kbv SZemplóre- epüu 
a másik WiHiami-aarae, 
ny F.T. a hát dOlUátré Vér 
címrW, melyet főpró-
ba nélkül — a Művészeti 

fesztivál szakmai bemuta-
tójaként már láthattunk. 
Érezhető veit, hogy á ren-
dező elképzeléseiben is 
egymás mellé került a két 
darab, amelyek látszólag 
ellenpontozzák egymást, 
dé valahol a szerző huma-
niemusfeífOgásánék mé-
lyén nagyon is egybees-
nek. Azt a lélékre nehe-
zedő magányt, amit a „Be-
szélj mint az eső, hadd 
hallgassalak" felnőtt hős-
nője érez, a méSik darab 
kislány sse replője is étét. 
A fesztiválon történt be-
mutatón ez a kezdő moz-
zanatokban, a mostani elő-
adáson az utolsó percek-
ben vált csak érezhetővé. 
Saegvári Menyhért közbe-
szólogató fiúja hiteles és 
jó mellékszereplő, de csak 
mellékszereplő. Pálffy Ka-
talinnak kellett volna 
megteremtenie a darab 
hangulatát, ami sajnos, 
esak a végén sikerült. 
omlfcor visszafogottabban 
játszott. 

Az előadás azt bizonyí-
totta, hogy a rendező Ke-
rekes Lászlónak egységes 

jó elképzelései van-
nak, (le etek ctak ékkor 
valósulhatnak meg, ha kö-
vetkezetes munkát végez 
és nem engedi, hogy a sze-

replők eltérjenek rendezői 
koncepciójától. Ae Egyete-
mi Színpad idei, utolsó be-
mutatója egyben Kerekes 
László búcsúja is, akinek 
személyében az egyetemis-
ták egyik legjobb rendező-
jüket és színjátszójukat 
vesztik el. lonesco A ki-
rály halódik-jának Or-
vos-a, Dürrenmatt Defekt-
jének Védője, a Pieír Ohey 
mártíromságénak Proto-
kollfőnöke. aki rendezői 
munkájában a „Beszél) 
mint az eső, hadd hall-
gassalak" előadásával nyúj-
tatta a legjobbat, aa áí-
lamvizsgákkal befejezi 
egyetemista pályafutását. 

A Tanárképző Főiskola 
ballagásán egy fejjel ma-
gasodott ki a tömegből 
Nagy Zoltán, és ju t ta t ta 
eszünkbe, hogy ő ts itt-
hagyja Szegedet, az Egye-
temi Színpadot» amelynek 
idén több produkcióban 
volt a főszereplője: emlé-
kezzünk csak Bérangér ki-
rályra, Alfredo Trapsra, a 
Tudósra, sok élményt 
nyújtó szavalatra ét «гаг 
u'o/sd i z í p alakításém а 
Williams-müben-

Verese Mikiá» 
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