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FEDERICO GARCIA LORCA

BERNARDA ÁLBA HÁZA
Asszonyok drámája Spanyolország falvaiban
három felvonásban

•!
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Bemutató: 1976. október 15.

vGCG

KÖSZÖNTŐ

(Az 1976/77-es évad küszöbén — a közelmúltban elhunyt felejthetetlen művészegyéniség —,
Latinovits Zoltán: Ködszurkáló című könyvéből
vett idézettel köszöntjük Nézőinket és a Szigligeti
Színház Társulatát.)
/

A színész azért örök, mert titka az együtt lélélegzésben van. Az előadással együtt lélegzik,
együtt lüktet a közönség. Az emberteremtésben
részt vesz az előadás összes szereplője és a közönség is. Ez a gépművészettől idegen csoda. Sz
a varázslat. Ez a titok. Ez a színház: a szintézis.
A szintézist pedig csak a hárompólusú teljes játék képes létrehozni. Csak ekkor jön létre az a
furcsa elektromosság, áramkör, színpad és nézőtér között.

•

ALAPFOGALMAK
A játék a gyermek sajátja. A gyermek teljes
énjével játszik. Beleérzéssel, átéléssel. Kimozdíthatatlanul, hittel. Nem tessék-lássék játszik, neki
fontosabb, kedvesebb, halálosan komoly életteli
a játék.
A színész, gyermekségét időben és térben kiterítő, tudatosan játszó ember. Ha úgy tetszik:
művész. A színész játéka hárompólusú: a háromszög három pólusa a szív, az agy és a szex.

A színház az emberről szól; következésképpen azt nevezem modern színháznak, amely a
születés, élet, halál hármasságáról és a közönségről új és újabb adatokat közöl egyre egyszerűbben és komplexebben, vagyis korszerűen.
Korszerűen: a kornak, a mi valóságunknak, a
mi életünknek megfelelően — abból, mint egyedüli, egyedi, egyetlen és eredeti gyökérből tápláltan. Attól modern egy előadás, hogy korszerű,
vagyis mai és mienk. A mi gondolataink, érzelmeink, szenvedélyünk, indulataink, a mi ritmusunk kell vibráljon, lüktessen és sugározzon a
színpadról.
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ERZSÉBET

Federico García Lorca gondolatai

A színházról
és önmagáról

azért nem hagyom abba a tiszta költészetet sem,
bárha ez a színpadi műben éppúgy benne lehet,
mint a költeményben."
(A művészek korunk légkörében)
,,A dráma a könyvből kilépő és emberivé váló
költészet. Emberivé válik, beszél és kiabál, sír
és kétségbeesik. A színpadi alakoknak a költé.
szét ruhájában kell megjelenniük, de úgy, hogy
a csontjukat és a vérüket is látni lehessen."
(Az emberivé váló költészet)

„A képzelet szegény, a költői képzelet még
szegényebb. A látható valóság, a világ és az emberi test jelenségei sokkal több árnyalatot tartalmaznak, sokkal költőibbek, mint a képzelet
szülöttei."
(Képzelet, ihlet, menekülés)
„A színház a sírás és a nevetés iskolája. Szabad
ítélőszék, ahol az emberek ósdi és téves erkölcsi
tételeket tehetnek nyilvánvalóvá, ára élő példákkal állíthatják a nézők elé az emberi szív és az
érzelmek örök normáit."
(A színházról)
,,A színházat öleltem magamhoz, mert a drámai forma kifejezésének szükségét érzem. Ám,

,, . . . a művésznek együtt kell sírnia és nevetnie népével. Oda kell hagyni a liliomcsokrot és
derékig kell gázolnia a sárban, hogy azokat segítse, akik még csak keresik a liliomot. . . Ezért
kopogtam a színház ajtaján és minden művészi
képességemet a színháznak szentelem"
„Én izzig vérig spanyol vagyok, és lehetetlen
volna földrajzi határainkon kívül élnem. De gyűlölöm azt, aki csak azért spanyol, hogy spanyol
legyen . . . A jó kínai közelebb áll hozzám, mint
a rossz spanyol. Spanyolországot énekelem és a
csontom velejében is Spanyolországot érzem. De
mindenekelőtt az egész világ embere
vagyok,
•mindenki testvére."
(F. G. Lorca és Bagaria karikaturista
beszélgetése)

Federico García
LORCA
(1898-1936)

n <U'intiki*iiIIKUN r<\|lflilt\<n\ 1020. áprilisában megs/.iili'lik M Npiinyiil Kommunista Párt, a m e l y e fejlődés mcuvüloNllíimíl lü/le ki célul. Az 1923-as
Primo de HIVCTH ÍNSIN/III katonai puccs után
azonban kénytelen n l'arl Illegalitásba vonulni,
ám tömefíbcfolyása
liiiti:i|>n'>l-h('>napra erősebb
lett.

A fiatal García Unva liiyeleinmel kísérte az
eseményeket. A radikális polgár szemszögéből
ismerte fel és értette meg a spanyol társadalom
megoldásra váró kérdéseit. Éppen ennek következtében, nyugati kortársaival — Apolinaire,
Cocteau, Eluard — ellentétben, már ekkor, kezFél évvel a spanyol népfront győzelme és né- deti és korai fejlődési szakaszában írói munkássága népi talajból táplálkozik. Ezek a mélyrehahány héttel Francóék fasiszta lázadása után,
tó gyökerek gazdagon kiteljesedtek további te1936. július 17-én halt meg a XX. századi spanyol
vékenysége során, különösen az 1931-től, haláirodalom legnagyobb költője és drámaírója, Feláig eltelt időszakban.
derico García Lorca. Franco csendőrsége gyilkolta meg Granadában, egy munkással és két tor1931 — a polgári forradalom esztendeje. A
reádorral egy sorban.
választásokon a polgári pártok győzelmet arattak, XIII. Alfonz király lemondott és külföldre
Első írása 1917-ben látott napvilágot. Lorca
távozott. Spanyolországban kikiáltották a közmár ebben a munkájában — de a későbbiekben
társaságot.
még inkább — megtalálta azt a hangot, amely
egész írói tevékenységére jellemző volt, ehhez
A köztársasági kormány közoktatásügyi mipedig a kor történelmének alapos ismerete venisztere, Fernando de los Ríos politikájában jezettél el. Az oroszországi októberi forradalom
lentős szerepe volt a népi kultúra felkarolásáhatására —• úgy tetszett — megérett a helyzet a nak. A miniszter, barátjával García Lorcával
hajdani világhatalomból Európa egyik legelmaegyütt kidolgozta egy színjátszó társulat megradottabb államává
süllyedt
országában is
alakításának és tevékenységének
tervét. A
Részletek András László tanulmányából
(García Lorca összes Művei — Magyar
Helikon, 1967.)

La Barraca néven ismertté vált társulat vezetését a költő vette kézbe és velük bejárta az országot; Spanyolország félreeső vidékein, falvaiban szerepeltek. Ezeknek az utaknak jelentős
hatása volt García Lorca emberi, költői, drámaírói fejlődésére: tanulmányozta a nép helyzetét,
puhatolta, kereste, milyen problémák foglalkoztatják őket. E korszakának drámáiban (Vérmennyegző, Yenna, Donna Rosita) olyan jelenségekre igyekszik válaszolni, amelyeket a néppel való közvetlen kapcsolata során általánosnak, alapvetőnek tartott. Ilyenformán a La Barraca. Lorca fejlődésének utolsó korszakát nagy
népi írói korszakká avatta.
A nép kérdései, életművének egy részében a
spanyol nő, a spanyol asszony kérdéseire összpontosulnak. Lorca jól tudta, hogy a társadalom
mélyére sokirányúan rávilágít az asszony helyzete, s hogy az ilyen tükröződésnek, az ilyen
keresztmetszetnek fel kell vetnie a társadalom
egyéb kérdéseit is. Ennek a programnak kiemelkedő darabja a Yerma. (Ezt a Lorca-drámát
1975. február 14-én mutatta be Színházunk.) Yerma vágyai — gyereket szeretne — a körülötte
levő társadalomban és saját tudatában élő. de
még a feudalizmusban gyökerező erkölcsi parancsokkal kerülnek összeütközésbe. Yerma nem
tudja, de nem is akarja áttörni ennek a hamis
becsületnek avult törvényeit.

A Bernarda Álba háza című dráma azonban
már a tudatos lázadás tragédiája. Itt már nemcsak a zsarnok Bernarda legkisebb lánya, Adela
lázad, hanem Lorca maga is lázit. A szerelmi,
társadalmi dráma szavaival, minden nyílt politizálás nélkül is azt hirdeti: a zsarnokságot nem
lehet megnevelni — el kell pusztítani. Ez az egyetlen Lorca-dráma, amelyben a szerelem — ha a
halál árán is — diadalmaskodik. A végső tanulságot a féltékenységével,
irigységével Adela
halálát okozó Martirio mondja ki a darab végén:
„Ezerszer is boldog volt. mert az övé lehetett."
García Lorca ezt a színpadi művét pontosan
két hónappal halála előtt. 1936. június 19-én fejezte be. Nyolc év múlva, 1945-ben került először bemutatásra, Buenos Aires-ben.
García Lorca délspanyol. Granadától északnyugatra, egy kis helységben, Fuentevaquerosban született. Egész életművében ott kísért a
kisváros ahol született, a táj, a délspanyol falvak harangszava, a hegyek, gyermekkorának
környezete és szemében ott csillog a tenger. Lírája és drámái, lírájának képei és hasonlatai,
drámáinak alakjai, végső szálaikkal ide, a szülőföldre nyúlnak vissza.
García Lorcából, az
emberből,
rendkívüli
szuggesztivitás árad. A szenvedély a spanyol
ember közismert vonásai közé tartozik, így tör-

vényszerű, hogy Lorca mondatai, szavai, költői
képei szenvedélyes indulattól fűtöttek. Szerelmi
lírájában — és itt drámáira is gondolunk —
fejeződik ki legmagasabb fokon a költő képzelete, képzeletének mélysége és szenvedélyes lobogása. Az életöröm, az élet teljes élésének
vágya hatja át ezt a lírát, az áldozatos rajongástól, a hálán, az önzésen, a kéjen és a játékos
hazudozásokon keresztül a szerelmi gyilkosság
drámai ábrázolásáig.
1935-ben egy újságírónak
így
nyilatkozott:
„Olykor, ha látom, hogy mi megy végbe a világban, azt kérdezem magamtól: Minek is írok?
De dolgozni kell, dolgozni. Dolgozni és segíteni
azokat, akik megérdemlik. Dolgozni, még ha
olykor úgy érzi is az ember, hogy erőfeszítése
hasztalan. Dolgozni a tiltakozás egyik formájaként. Mert szívem szerint, ha naponta egy igazságtalanságokkal és mindenféle
nyomorral teli
világban felébredek, azt kiáltanám: Tiltakozom!
Tiltakozom!
Tiltakozom!
Ezl tette egész életében. Dolgozott, tiltakozott.
És segítette azokat, akik megérdemlik. Engedményt nem tett, illúziói nem voltak é;i kegyetlenül őszinte volt, olvasóihoz és nézőihez mint
egyenrangú felekhez szólt. Nem népi vagy népies, hanem népnek való művészetet teremtett.
Ezzel nőtt — és nő — egyetemessé.

FEDERICO GARCÍA

LORCA:

A terecske
balladája
Csendes éjszakában
gyermekdal, zsibongás:
üde patakocska.
tisztavizű forrás!
A gyermekekMi van a szívedben,
ünneplő szívedben?
Én
Csengő-bongó harangszó,
mely elveszett a ködben.

A gyermekek
Régi dal vizébe
őket belefojtsd már.

A gyermekek
Messzire, messzire mész el,
tengertől, földtől futamodván!

Üde patakocska,
tisztavizű forrás!
Szomjas-piros szádban
mi az a zsibongás?

Én
Csordultig sugárral
selyem szívem immár,
elveszett harangszó,
méh és liliomszál.
Messzire elmegyek innen,
túl ama nagy hegyek ormán,
messze, a tengereken túl,
hol csillag mosolyog rám.
hogy kérjem
Krisztus-urunkat,
adná vissza nekem már
— mely nőtt sok régi
legendán. —
hajdani gyermeki lelkem,
a hosszú-hosszú fakarddal
s a tollal a sapkán.

Én
Nagy csont-koponyámnak
zsibongása, nem más.
A gyermekek
Régi dal vizével
csillapítsd a szomját.
Üde patakocska.
tisztavizű forrás!
Mért hagyod el immár
ezt a piacocskát?
Én
Elmegyek keresni
hercegnőt .boszorkányt.

A gyermekek
Lám. itthagysz dalostól
a kis piacocskán.
Üde patakocska.
tisztavizű forrás!
Mi van a kezedben?
A tavaszt hozod tán?

A gyermekek
Ki mutatta meg teneked
a költőknek útját?

Én
Vér-rózsa kezemben,
meg egy liliomszál.

Én
Régi dal kútja s patakja,
azok mutogatják.

A gyermekek
Lám, itthagysz dalostól
a kis piacocskán.
Üde patakocska,
tisztavizű forrás!
És a száraz lombok
— óriási pupillák —
széltől megsebezve
holt levelüket siratják.

Pablo Ruir

PICASSO

A képek címei: (ezen az
oldalon) Részlet a Guernica c. kompozícióból,
(a túloldalon) Női képmás ifj. Cranach után.
Az előbbi képet 1937-ben,
az utóbbit pedig 1958ban alkotta Picasso.

Korunk egyik legnépszerűbb, egyben legtöbb
problémát felvető művésze volt — és úgy tűnik,
marad is — a spanyol származású, de Franciaországban élt és alkotott művész, Pablo Picasso.
Bár Franciaországban telepedett le — és ott
is halt meg —, érzéseiben, gondolataiban, kifejezésformáiban spanyol maradt. Picasso a fasizmus és antifasizmus élet-hatál küzdelme idején került szorosabb kapcsolatba a politikával.
A Guernica nevű baszk kisvárost 1937. április
26-án lebombázták a német bombázók. Erre a
megrázó hírre festette hatalmas vásznát (a túloldalon ebből a képből mutatunk be egy részletet,) amely a Párizsi Világkiállítás spanyol pavilonjában keltett óriási feltűnést. A Guernica
nem történelmi festmény a szó XIX. századi értelmében, nem egy eseményre korlátozódó „csatakép", hanem a kor embertelen szenvedéseinek
összefoglaló szimbóluma.
Későbbi műveiből már a béke boldogságának,
az ifjúság szépségének dicsőítése árad. Az ötvenes évek második felében és a hatvanas években dekorativitás és dráma ötvöződik, illetve
váltakozik a képein. A dekoratív hajlam, mint
egyik monográfusa megállapította. Picasso spanyol öröksége. Ez a cizellőri, a felületet arabeszkekkel borító ősöktől származó hajlam fogalmazódik meg e korszakának nagyméretű színes linómetszetein és litográfiáin, többek között az itt
közölt női képmáson is.

Bernarda —

HORVÁTH TERI
(Részlet az Új-Tükör 1976. szeptember 14.i
számában megjelent Hajnalban indultam c. riportjából:)
.,— Kezdjük talán a forrásoknál. Hogyan lett
főiskolás a 17 esztendős Horváth Teri és milyen
útravalót hozott magával Rábatamásiból?
— Édesanyám készített útravalót: pogácsát sütött, emlékszem, és nagyon meghagyta, hogy
vigyázzak magamra. Édesapám azt mondta, mikor kiléptem a küszöbön: Aztán, lányom, ne felejtsd el a fajtádat! Ez volt az én legnagyobb
útravalóm és ez ma is; ez az én hitvallásom. . ."
Ez még 194G-ban történt.
Azóta 30 esztendő telt el a népi kollégiumok
hívására Budapestre indult kislányból Kossuthdíjas, Érdemes művész, még pontosabban: a
nagy elődök nyomdokaiba lépő vérbeli színésznő lett.
Sok szeretettel köszöntjük Horváth Terit Szolnokon és hisszük, hogy emlékezetes alakításai
sorában (ezek közül idéz a mellékelt kép is: Pék
Máriaként láthatjuk őt — Madaras Józseffel —
Fejes Endre: Rozsdatemető c. színművében) García Lorca Bernardáját is feljegyezhetjük.
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Martirio

Lázár Kati, akinek Martirio az első szolnoki
szerepe, így mutatkozik be Nézőinknek.
„1973-ban fejeztem be tanulmányaimat — és
kaptam diplomát — a Színművészeti Főiskolán,
így hát a most következő, szolnoki évadom lesz
a negyedik — színészként! Azért hangsúlyozom,
hogy színészként, mert a Főiskola előtt, két éven
keresztül a Nemzeti Színház stúdiósa
voltam,
ami kitűnő alapozásnak bizonyult.
Első színészi szerződésem a 25. Színházhoz fűződik, ahol megtanultam tisztelni a kollektív
munka jelentőségét és az amatőrökből sugárzó
aktivitást. Utána két miskolci évad következett,
ahol nagyon sokat játszottam. Legnagyobb szeretettel a Kakukk Marci Pattanó Roziját, Péter Hacks: Amphitryonjából Alekménét, a Komisszárt az Optimista tragédiából és Grusét A
kaukázusi krétakörből emelném ki.
Eddigi pályafutásom alatt többnyire szerettek
és becsültek, valószínűleg azért, mert mélységes odaadással igyekszem csinálni azt, amit színháznak neveznek. . ."

MIKLÓS KLÁRI
Mari Josefa
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FALVAY KLÁRI
Angustias

BARANYAI IBOLYA
Magdalena

ANDAI KATI
Amelia

CSOMÓS MARI
Adele

KOÖS OLGA
Poncia

VESZELEY MÁRIA
Cseléd

SEBESTYÉN ÉVA
Prudencia
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Az elmúlt évadban játszottuk
Gogol:

A REVIZOR
Ezzel a sorozattal ezentúl minden műsorfüzetünkben találkozhatnak Nézőink-Olvasóink. Kritikák, vélemények, visszaemlékezések tükrében
igyekszünk feleleveníteni illetve írásos dokumentummá rögzíteni az egy esztendővel ezelő'li
előadásaink emlékét. Természetesen mindehh>v.
egy két felvételt is mellékelünk, hogy képzeletünket jobban pontosíthassuk.
Gogol: A revizor című komádiáját 1975. október 3-án mutatta be Színházunk és november
3-ig volt műsoron. Ez idő alatt — a tájelőadásokkal egyetemben — harminchatszor került
színre.
A produkció rendezője, Horváth Jenő szokásos
munkamódszeréhez tartotta magát, mely szerint
Emlékeztető az előadás első jelenetére: a hivaa legfontosabb feladat az, hogy megszülessen a
talnokok hitetlenkedve hallgatják a polgármesdarab első jelenetének hangulata, abból már
ter beszámolóját a titokzatos revizor érkezéséről.
meg lehet keresni az egész történet kifejezési
Balról: Czibulás Péter (Zemljanyika), Simon Péformáját. És hogy mennyire jól sikerült az előadás indítása, példa erre a SZÍNHÁZ c. folyó- ter (Tanfelügyelő). Peczkay Endre (Ljapkinírat 1976. évi I. számának kritikája (Nánay Ist- Tyapkin) és az előtérben Polgár Géza (Polgármester)
ván tollából.) illetve az abból vett idézet:
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„Igen erős atmoszférája, van a jelenetnek. A
szereplők, a környezet ,lefokozása' emberközelibbé, ismerősebbé teszi a darab alakjait. Egy
megmozdíthatatlan világ képét adja a jelenet,
olyan i^ilágét, amelyben a polgármester, a hivatalnokok a Revizor érkezéséről szóló levél tartalmát sem képesek felfogni."
Ezzel ellentétes véleményt fogalmaz meg Val.
kó Mihály, a SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP munkatársa (1975. október 12.i számból):
„Az előadás bizonyos kérdőjeleket hagy maga
után. Mindenekelőtt: miért kell a városka urait
annyira toprongyosnak, ágról szakadtnak ábrázolni — külsejükben — megfosztani őket úgyszólván az emberi megjelenés alapvető formáitól
is. hogy bugyuta, komplett hülyéknek
lássuk
őket?'
E két í'enti megállapítás részletekről vitatkozik,
végső konklúziójukból azonban a dicséret csendül ki. Legtömörebben talán Bátky Mihály foglalja össze Színházunk múlt éyi első bemutatójának erényeit (FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA —
1975. október 18. ):
„ . . . úgy hiszem .. . Gogol elégedett lett volna
ezzel a Horváth Jenő rendezte előadással, amely
szinte a végletekig felerősítette a darab keserű
színeit, s legjobb pillanataiban nem is tragikus
komédiát, hanem abszurd tragédiát festett."

Hlesztakov, a revizornak vélt pétervári kistisztviselő (Ivánka Csaba) megadóan tűri a polgármester feleségének (Szabó Ildikó) és leányának (Andai Kati) sokszor terhes, de mégis kifi.
zetődő gondoskodását.
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GOIUG

Az építkezésben közreműködő valamennyi tervezőnek és fizikai dolgozónak ezúton is köszönetet mondunk tevékenységükért.
ELSŐ GONG

Az évadnyitó társulati ülés — augusztus 28-án
— rendhagyó módon, a Színház nézőtéri büféjében zajlott le, mivel a zsinórpadlás és a világosítók földszinti fülkéjének átépítése miatt a
színpadot és a nézőteret építőipari szakemberek
foglalták el. Azóta természetesen már minden
munka elkészült, sőt szeptember 11-én, szombaton a Varázskeringő felújításával az idei évad
első előadása is megtörtént.
Mégis hadd jegyezzük itt fel a közel 2 millió
forintot „felemésztő" építkezés kivitelezőit: a
terveket a Megyei Tervező Iroda készítette, az
Egyesült Szakipari Szövetkezet beállványozta a
színpadot és a MEZŐGÉP által szállított tartószerkezeteket a Vasipari Vállalat dolgozói szerelték be. A kőműves munkákat pedig a Tempó
KTSZ szakmunkásai végezték el.
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Emlékezetes nyári üdülést szervezett a Színház Szakszervezete intézményünk dolgozóinak;
az évadközbeni táj előadások helyett ezúttal a
bolgár-tengerpart volt a végcél, ahol a Várnától
délre fekvő Kamcsija egyik campingjében vertek sátrat a résztvevők. És a két időpont: augusztus 14-én volt az indulás és — bár az időjárás
nem fogadta kegyeibe a napozni szándékozókat,
mégis kedves élményekkel teli volt — a hazaérkezés, augusztus 23-án.
MÁSODIK GONG
Salgótarján és Dunaújváros után újabb városnév került Színházunk ,,táj-térképére''. Az elmúlt
évadban a Kulcskeresők c. produkciónk látogatott először Vácra, szeptember 10-én pedig a
Varázskeringő folytatta a sort. Tervek szerint a
jövőben rendszeressé válik társulatunk vendégszereplése a minden tekintetben modern váci
Művelődési Házban.
FÜGGÖNY
(Most már kérjük a színpadra figyelni.. .)

Búcsú

f ír.

1976. szeptember 10-én, életévének 59 évében
elhunyt Varga D. József színművész, aki 1954.tői
kisebb-nagyobb megszakításokkal
1973-ig volt
Színházunk tagja.
Aki megszületik, aki él, annak — a természet
szigorú rendje szerint — meg is kell halnia. Az
ember tudatában van ennek a kegyetlen folyamatnak, mégis dermedt megdöbbenéssel fogadja
rokona, ismerőse, munkatársa halálhírét.
Még
fokozottabb a hitetlenkedés most, amikor Varga
D. József — dehogy így!, hiszen Dodónak becézte őt mindenki — amikor Dodó haláláról értesülünk, aki rokonunk, ismerősünk, munkatársunk
— barátunk volt egyszemélyben. Az
elmúlását
tudósító mondat rideg komorsága pedig oly távol
áll a mindenkor és mindenen viccelődő egyéniségétől, hogy arra gondolunk, talán — életében
először — rossz tréfát űz csak velünk. . .
1970. februárjában
egyik
műsorfüzetünkben
ezt nyilatkozta: „ . . . életcélom: vidáman élni az
életet, nevettetni és minden körülmények között
optimistának maradni."
Csalódtunk Benned, Dodó! Nevettetés helyet
elszomorított.ál bennünket. Ezért annak őrzünk
meg emlékeinkben, aki voltál. . .
,
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barátságba, a jóságba vetett hit megrázó drámája — és egy kicsit Shakespeare-é is, aki alig nárom év múlva megírja a Vihart, benne a varázsló
búcsúját a világtól és soha többé egy sort sem
írva, szülővárosába visszavonulva, magányosan
hal meg 1616-ban.

Shakespeare:

ATHÉN! TIMON
tragédia

Bemutató: 19T6. nov. 19.

1608 körül, a Lear király és az Antonius cs
Kleopátra keletkezése idején írhatta Shakespeare
ezt a keserű, mélységesen igaz és életművében
egyedülálló tragédiát, mely az emberekbe, a
18

A darab tartalmáról röviden: Timon — egy
gazdag athéni nagyúr — házában barátok, tisztelők százai járnak ki is be, egy szép festményért,
egy jó versért, kedvességért, figyelmességért hullanak az aranyak. Timon szeretetet kap és százszoros szeretetet ad, egy-egy ajándékért többszörös értékkel fizet. Timon megmenti a bajbajutottakat, háza az emberi jóság, barátság, boldogság szent palotája . . . Mígnem egy nap nincs
többé vagyon, nincs többé adnivaló, csak a hitelezők százai. De nincs semmi baj. Hisz annyi a
barát, annyi a lekötelezett, most az egyszer majd
ők segítenek — véli Timon. És hogy az ebbéli
reményei valóra válnak e, az már legyen az előadás titka. .
Shakespeare tragédiáját Székely Gábor rendezi, a címszerepet pedig Piróth Gyula alakítja.

Új családdal bővítette a Hűtőgépgyár a házlartási hűtőszekrények sorát.
Első két tagja a BOSCH licence alapján gyártásra került 160 literes kétcsillagos — mélyhűtőlér 18 liter, —12 °C — és a 200 literes kétcsillagos
— mélyhűtőiéi- 18 liter, —12 "C kompresszoros
háztartási hűtőszekrény.

Gyártja: a Hűtőgépgyár

agyobb jövedelem
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Igényeljen
mezőgazdasági
hitelt
az Országos
Takarékpénztárnál

UJ, gazdaságos
csomagolásban
Előnyösen
módosított
fehérítő hatású

TOMI SZTÁR 2£kg 84-Ft
TOMI SUPER I.Bkg 58^-Ft

Gyártja:
TISZAMENTI VE8YIMŰVEK

SZOLNOK

Milyen jó neki!
Mén házhoz is szállítja kimiMiff ruháií ;Í I'ahohil!

Megrendelhető: 48—72 órás vegytisztítás és mosás a 11-224 telefonon
PRÓBÁLJA KI ÖN IS, NEM FOG CSALÓDNI!
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DEBRECEN,
Balmazújvárosi út 14.
HASZNÁLT SZEMÉLYAUTÓJÁT
MEGVESZI A

vétel-eladás® bizományi értékesítés«

BÉKÉSCSABA,
Szarvasi út
KECSKEMÉT,
Szolnoki hegy 7.
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A jelenleg divatos sportos öltözködési
stílus megfelelő kiegészítője a

TISZA CIPŐ
Sportos formák ideális
kényelem!
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Szerkesztette:
Felelős

Czibulás

kiadó: Sánta

Péter
Ágnes

76.10., 3489 Szolnoki Nyomda
Felelős vezető: Gombkötő Béla

