
A  sze g e d ie k  S ze k szá rd o n

M ű so ro n : N a p lem en te  e lő tt , A tru b a d ú r  
és a  L u x em b u rg  g r ó f ja

Kovács János Jászai-díjas, 
akit a szekszárdi közönség a 
színjátékban, m int Steinitzet, a 
Lehár-operettben meg m int Sir 

Bazilt ism erhet m ajd meg.

am ely azóta is egyik kedvelt 
darabja a zenés színpadoknak.

Május 14 és 19 között első
ízben mutatkozik be a Szegedi 
Nemzeti Színház társulata 
Szekszárdon, a  Babits Mihály 
megyei művelődési központ 
színháztermében. Az egyhetes 
program  keretében, egy d rá
mát, egy operát és egy ope
re tte t m utat be a társulat. így 
a  megyeszékhely — és a  me
gye — érdeklődő közönsége 
teljes keresztm etszetet kaphat 
m ajd a szegedi színház m un
kájáról.

Két estén m utatják  be Ger
h art Hauptm ann világhírű 
színjátékát. A Naplemente 
elő tt a Kossuth-díjas, kiváló 
művész, A jtay Andor egyik 
legkedvesebb és legnagyobb 
szerepe. A szegedi előadáson 
nemcsak a főszerepet, de a 
rendezést is ő vállalta. A m ár 
klaszikussá vált darab hőse a 
hetvenéves Clausen tanácsos, 
egy nagy cég főnöke, aki fe
leségének halála után egyre 
jobban elárvul. A karatlanul is 
eltávolodik elő'kelősködő és 
junkerszellem ű -családjától és 
a  fasizálódó kortól, amelynek 
m egnyilvánulásai irtózattal töl
tik  el. Egyetlen vigaszt szerel
mében, a tiszta lelkű, fiatal 
Inkenben talál, akivel — vál
la la tá t fölszámolva és a  m a
gánéletbe menekülve — új 
életet szeretne kezdeni. A csa
ládi vagyon m ia tt aggódó 
gyermekek azonban gondnok
ság alá akarják  helyeztetni. 
Clausen tanácsos, nemcsak tra 
gikumba hajszolt öreg szerel
mes, de erős lelkű ember is,

az „utolsó polgári nemzedék” 
képviselője, aki érzelmi viha
rában életform ájának és er
kölcseinek számos korlátját fe
dezi föl és em elkedik tú l azo
kon.

Verdi népszerű és halhata t
lan operáját, A trubadúrt a 
színház nemzetközi hírű  opera- 
társu lata  m uta tja  be. Az elő
adás, — am elyet szintén két 
alkalom m al lá thatunk  m ajd 
Szekszárdon — rendezője Ver- 
sényi Ida, karm estere pedig a 
Liszt-díjas Szalatsy István. Az 
operatársulat neves tagjai m el
le tt közreműködik a  Szegedi 
Szimfonikus Zenekar is. Anto
nio Garzia Gutierez huszon
három  évesen írta  El Troba- 
dor című drám áját. A regé
nyes környezet, a bosszú, a 
szenvedélyes gyűlölet motívu
m aira fölépített dráma, s a 
szenvedélyes előadásmód, az 
áradó verssorok, magukkal- 
ragadó monológok és csattanós 
dialógusok hatalm as visszhan
got keltettek. Nem véletlen, 
hogy a műből áradó zeneiség 
a m últ század egyik legna
gyobb drám ai muzsikusát is 
megragadta. A trubadúrt 1853. 
január 13-án m utatták  be a 
római Apolló színházban. Az 
operának olyan sikere volt, 
hogy alig másfél évvel később, 
1854. október 31-én m ár a 
Magyar Nemzeti Színház is 
m űsorára tűzte. Az újonnan 
felépült Operaház harm inc év
vel később, 1884. december 7- 
én ú jíto tta fel a  dalművet,

Krasznói Klára és Király Levente Jászai-díjas, akik a 
nagyoperettben Brissard és Juliette szerepét alakítják.

Lehár F erenc: Luxem burg 
grófja című háromfelvonásos 
nagyoperettjéről nem kell so
k a t beszélni. Jól ism erik a ’ 
konnyűm űfaj kedvelői. Szek- 
szárdon három  alkalom mal 
lép Lehár m űvével színpadra 
a szegediek operett-társulata. 
„Megvallom őszintén, nagyon 
aggódom az operett sorsa m ia tt” 
— ír ta  Lehár Ferenc egy ta 
nulm ányában. Nos, az aggoda
lomra, úgy tetszik, nem  volt 
oka. 1970-ben ünnepelte a 
könnyűzene koronázatlan ki
rálya születésének századik év
fordulóját a  világ, s darabjai 
most is éppen olyan közked
veltek, m in t keletkezésül^ ide
jén  voltak, am ikor roham m al 
hódították meg Európa szinte 
valam ennyi nagyvárosának 
színpadát. Szám talan ötlet, 
dallam , szín és hangulat bi
zonyítja, hogy a  Luxem burg 
grófja tartósan tú lélte fél év-
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Ajtay Andor, Kossuth-díjas, k i
váló művész. G erhart H aupt
m ann: Naplemente előtt című 
színjátékának főszereplője és 

rendezője.

Nagy Attila, Jászai-díjas, a 
H auptm ann-színjáték Erich 

K lam roth szerepében.

Andre Kertész és a többiek...
Olvasom a Népszabadság 

vasárnapi számában, hogy 
André Kertésznek, a neves fo 
tóm űvésznek, kiállítása nyílik  
Budapesten és örülök. A  k i
állításnak. A  névnek kevésbé, 
bár igaz, hogy Kertész A nd 
rás még jobban járt, m in t 
Vásárhelyi V iktor, Tóth Imre, 
vagy — hogy a sport berkeit 
se hagyjuk el — Balázs Jo
lán. Neki legalább a veze ték
neve megmaradt úgy, ahogy 
valamikor az anyakönyvbe ír
ták. „Távolra szakadt hazánk
fia inak” az a nagyon rangos 
rétege ugyanis, aki máig sem  
szakította meg kapcsolatát 
szülőföldjével és meg sem ta
gadta azt, változatlanul m  a- 
g y  ar. Lakóhelyén term észe
tesen az ottani helyesírás sze
r in t ír ja  nevét.  de hogu az

ottanit itthon m iért kell alkal
mazni, az a m agyarA sajtó 
nagy rejtélyei közé tartozik. 
Amerigo Tot e sorok íróját 
ízes magyarsággal szórakoz
tatta  m ajdnem  egy órán át. 
Közismert, hogy Szent-G yör- 
gyi A lbert (nem  A lbert Set. 
Georg!) kitűnően beszél m a
gyarul és Selye János is. Nem  
je len t becsületsértést, ha V ic
tor Vasareli, Amerigo Tot, 
A ndre Kertész, vagy Jolán- 
ta  Balos h elyett (utóbbi 
ugyan már visszavonult az 
a k tív  sportolástól, de fü l
tanúkén t bizonyíthatom, hogy 
a m a g y a r  lapokra m eny
nyire neheztelt ezért a  
névírásért) azt a nevet írjukj 
am elyet ők még mindig) 0  
m agukénak vallanak,
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Egyhetes 
vendégj áték

Ne haragudj, kérlek,
ha ism ét félbeszakítom  tetszetős előadásodat, amiről te azt 
hitetnéd, hogy szublimált forr adalmiság, de ami valójában 
nem  egyéb, m in t demagógia. Igen, igen, demagógia, jól hal
lottad és fölösleges próbálkoznod a tiltakozással, m ert aki a 
politikailag m űveletlenek fülébe olyan „igéket” duruzsol, 
m int te is, az nem  egyéb, m in t demagóg.

Ne szakíts félbe, kérlek! Én sem szóltam egy  ̂ árva szói 
sem, míg azzal voltál elfoglalva, hogy az egyenlőséget azo
nosítva az egyenlösdivel, ama kívánságodat adtad elő — 
hálás és igen élénken helyeslő közönségednek —, hogy kap
jon m indenki egyformán a m egterm elt javakból, m ert ugye
bár, m inden ember egyforma, egyenlő, meg az lenne az 
igazi, ha már m indenki csak párnás szakaszban utazna és 
gyalogjáróra sem lenne szükség, m ert k i-k i gépkocsival köz
lekedne, és nem  lennének olyanok, akik 600 forintos cipő
ben járnak, amíg vannak mások, akik jóval olcsóbb láb
beliket tudnak vásárolni . . .

Barátom, m indenekelőtt nézz körül, hogy k ik  tapsolják 
„bátor” szókimondásodat. Úgy, köszönöm! Hát akkor figyelj 
csak rám. Tegyük fel kérlek, hogy régen elvesztetted már 
csikófogaidat, kinőttél a középiskolából, m i több, az egye
tem  kapuja is becsukódott mögötted. Tervezőm érnök vagy, 
én meg m ondjuk szakmunkás. Folytassuk azzal, hogy te 
is, én is képzettségünknek, képességünknek javát adva dol
gozunk. Nos, m ert m indez így igaz, a társadalom erkölcsi 
megítélése szerint egyenlők vagyunk. Azok, m ert m indket
ten eleget teszünk a szocialista munkaerkölcs követelm é
nyeinek. De folytassuk csak ezt a gondolatm enetet. . .  Más 
társadalmi hasznosságú a te m unkád és ism ét más az 
enyém. Következésképpen; ostobaság az egyenlő erkölcsi 
m egítélést á tvinni a jövedelmekre. Ostobaság, m ert te, a 
munkamegosztásban elfoglalt helyednél, szakképzettségednél 
fogva szükségképpen nagyobb társadalmi hasznosságú m un
kát végzet, m in t én. Világos tehát, hogy a társadalom által 
létrehozott javakból is nagyobb arányban részesülsz, hiszen 
a kettőnk között levő jövedelemkülönbség a m unka társa
dalmi hasznosságában rejlő különbség m értékét fe jezi ki. 
Szóval zavart kelt, demagógként szelet ve t és vihart arat az, 
aki az ember erkölcsi-politikai egyenlőségének szocialista 
elvét összekeveri a jövedelm ek egyenlőségével.

Egy pillanat! Most jó, hogy közbeszóltál, abban ugyanis 
igazad van, hogy egyesek több és jobb m unka  nélkül is 
nagyobb jövedelem hez ju tnak manapság, m in t az átlag. Tény 
és való, sok helyütt fordul elő indokolatlan jövedelem 
differenciálódás, sok helyütt alkalm azzák hibásan az anyagi 
ösztönzés rendszerét. Vannak törvényeink. Á m  sem a gazda
sági ösztönzők optimális megtervezése, sem a jogi törvények  
nem  biztosítják teljesen a m unkához való pozitív viszony, 
a közösségi érzés kellő m értékű elterjedését, nem  vehetik  
elejét teljesen a társadalomellenes, önző, individualista ma
gatartásnak. M indez így igaz, s nem  kis m értékben harc 
kérdése, hogy meddig lesz így igaz. Nézz csak körül! Tár
sadalm unkban az em berek zöme —■ még te is! — kiválóan  
ismeri azokat az erkölcsi követelm ényeket, normákat, ame
lyek a szocialista erkölcsben a tisztességes, becsületes m a
gatartás alapelemeit tartalmazzák. De ez a tudás még nem  
elég. A z erkölcsi tudás csak akkor vezet erkölcsös cselek
véshez, ha egybeesik az egyén szem élyes tapasztalataival, 
ha az értelem  és érzelem belső vezérlésű — m inden cse
lekvésben.

Ne haragudj kérlek, hogy ism ét közbeszóltam. Azért 
tettem , m ert én már m egtanultam  — és szintén nem  segít
ség nélkül! —, hogy egyformán felelősek vagyunk a társa
dalm unkban kialakuló új erkölcsi viszonyokért, ezen belül a 
közgondolkodás formálásáért is.

A z t mondod, ez nem  olyan igazán „nagy” feladat? T é
vedsz! A  nagy dolgok is kis dolgokból tevődnek össze. 
Goethe ezt igy mondta: „Hogy felfrissülj e nagy Egészben, 
lásd meg az Egészet m inden kicsi részében.” A m i azt illeti, 
ez a költői tanítás akár m értéked is lehet, m ert ha azzá 
lesz, soha többé nem  vállalkozol hordószónoklásra!

Lenin könyvekről, könyvtárakról
Lenin szám ára a könyvtár

ügy állapota az egész ku ltúra 
megítélésének fontos fokmé
rő je volt — ezt állap íthatjuk  
meg abból a válogatásból, 
am elyet Lenin könyvekről, 
könyvtárakról címmel jelente
te tt meg a Kossuth Könyv
kiadó. Életének nincs olyan 
szakasza, amely könyvek nél
kül telne. Bebörtönzése, szám
űzetése idején éppúgy, m int 
külföldön, m ajd a Népbizto
sok Tanácsának elnökeként, 
könyvek garm adájának olva
sója, könyvtárak regim entjé
nek használója. S mennyire 
fegyelmezett olvasó! A Nép
biztosok Tanácsának elnöke, 
de haragos levélben ró ja meg 
egyik m unkatársát, am iért ve
le kivételt tettek, s olyan 
könyvet bocsátottak rendelke
zésére, am elyet tilos a könyv
tárból e lv in n i. . .  A kapita
lizmus fejlődése Oroszország
ban című m unkájának meg
írásához 583 könyvet használt 
f e l . . .  Rendeletek sokaságát 
írta  alá, javíto tta azok szöve
gét, hogy a fiatal szovjethata- 
lom mielőbb megszervezhesse 
a  nyilvános könyvtárak  egesz

országra kiterjedő h á ló za tá t.! ; 
Felháborodott táv ira to t kül- 

. dött, azonnali rendcsinálást 
követelve, m ert arról értesült, 
hogy az egyik nagy könyv
tá ra t fosztogatják, elprédálják 
a benne összegyűjtött m űve
ket . . .

A válogatás — amely a ha
sonló tem atikájú, orosz nyel
ven m egjelent összeállításra 
tám aszkodik — ésszerű cso
portosításban, bőséges jegyzet
anyaggal. névm utatóval, tárgy
m utatóval kiegészítve ad ké
pet arról, hogy Lenin tevé
kenysége hányféle módon 
kapcsolódott a könyvekhez, 
könyvtárakhoz, s arró l is, 
hogy milyen politikai meg
fontolások alapján tu lajdoní
to tt különleges jelentőséget a 
köny vtárügy n ek.

1971. május 11.


