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Történik egy nyírségi kisközségben 1957—58-ban.
Díszlet: Upor Tibor

Maszk: Dobos Ferenc

Jelmez: Oláh Béláné és
Orbán János

érdemes művész
Rendezte:
Nógrádi Róbert
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Telefonhoz hívtam Nyíri Tibort, a „Meny asszony tánc" íróját
és megkértem, hogy nyilatkozzon
új darabjáról.
Megkérdeztem, mi a véleménye saját munkájáról, amire ő a
következőt válaszolta:
— Kedves barátom, nincs mit

TIBOR

nyilatkoznom. Az író ne nyilatkozzon, hanem írjon, legyen a
nyilatkozatom az életem és a
munkám. Nyilatkozzon rólam a
közönség, a kritika, én csak anynyit, hogy szeretem a „Menyaszszonytánc"-ot és bízom abban,
hogy a színészek és a közönség
ÍS megszereti.

NÓGRÁDI RÓBERT
Nógrádi Róbertet,
a Szigligeti
Színház főrendezőjét
nem kell
bemutatnunk a város közönségének. Több esztendeje
dolgozik
színházunkban
s több sikeres
produkció rendezőjeként
ismerhette meg a közönség. Olyan sikerek vannak mögötte, mint
Beumarchais „Figaro házassága", Kohout „Ilyen nagy szerelem"
című színműve, Gergely
„Vitézek és hősök" című drámája és Shakespeare „Szentivánéji
álom" című vígjátéka, — hacsak
az elmúlt színiévadra gondolunk
vissza.
Most Nyiri Tibor nagysikerű
parasztdrámáját, a „Menyasszonytánc"-ot rendezi, s amikor megkérdeztük, mi a véleménye erről i
minden ízében korszerű és új
magyar színműről, elmondta egy
mondatban:
— Ezt a darabot választottam,
ebben a színíévadban elsőnek, ez
az évadban a bemutatkozó ren-

dezésem, jó író, kitűnő darab, remek szereplőkkel. Azt hiszem siker lesz, amiért az együttessel
mindent elkövetünk.

ZÍNHÁZIANEKDÓTÁK
Egy fiatal színésznő, pályája
röpke győzelmeit ecsetelte Csortosnak. Elcsicseregte, hogyan alakította ezt meg azt a szerepéi,
tudálékosan magyarázta, hogy és
mint készült az előadásokra.
Csortos egykedvűen
hallgatta,
mire a kis színésznő, mint végső
tromfot játszotta ki:
— Kérem szépen, én színészetet tanulok N-től, a Belvárosi
Színház rendezőjétől.
— És az az N. kitől tanul? —
nézett rá Csortos várakozóan.
(Demeter: Rivalda)

Szegeden a szabadtéri színpadon „Az ember
tragédiájá"-t
játszották, amikor Csortos volt
a Lucifer. Jovális,
nyárspolgári
ördög volt, sohasem deklamált,
sohasem illusztrált. Emberi ördög
volt, ezért volt remek Lucifer. A
bizánci színben, feket-zöld köpenyében Csortos a zárda ablaka
alatt állt. Ádám a szövege szerint
kiáltotta szenvedélyesen:
— Izóra!
Abban a pillanatban tizet kongatott az Egyetem órája. Csortos
elnyújtott hangon, az Ádámot játszó színészt utánozva visszhangozta:
— Tízóra!
(Demeter: Rivalda)

Jelenetek a Neháncsvirágból

Péter Gizi—Szedő Lajos

Sárközi Zoltán—Pataki Ottilia

A

ÚJ MAGYAR DRÁMÁRÓL
Második évtizede már, hogy kulturális életünk, az illetékes szervek, a sajtó, az irodalomszerető emberek s általában a közösség érdeklődéssel tekint az új magyar
dráma felé. A felszabadulás előtti
időkben — a polgári drámairodalomnak kiváló — a határainkon túl
is neves, ismert képviselői voltak,
(Molnár Ferenc, Bródy, Földes, Heltai), — akik bár a közönség egy részéhez szóltak úgy itthon, mint
külföldön, de bizonyos és jó értelemben
megbecsülést, tekintélyt
szereztek a magyar dráma és elsősorban a vígjáték irodalomnak.
Nagyon sokan az említett írók közül — korlátok közé szorítva bár
—.de műveikben megszólaltatták a
népet, társadalmi mondanivalót,
vaíy humánumot csempésztek abba.
A felszabadulás meghozta a drámairodalom szabadságát is. Többé
nem kellett szimbólumokban, allegóriákban beszélni, nyiltan és szókimondón eleveníthette meg az író
a népet, annak problémáit, a társadalom betegségeit s dolgozó népünk eredményeit. S most mégis,
amikor új magyar dráma bemutatója előtt állunk, meg kell mondanunk, hogy eredményeinkkel nem
lehetünk elégedettek. Kevés az igazán jó, tartalmas és mégis szóra-

koztató, a nevelő, építő, de mégis
bátran harcoló színpadi alkotás.
Pedig művelődés politikánk mindenben segíti az írót, az új alkotások megteremtésében. Akkor mért
kevés mégis a bátor, harcos, jó
színpadi alkotás?
Talán írókban lettünk szegényebbek? Nem hinnénk, hiszen az
idősebb korosztály még él — sikerrel a hátamögött s felnőtt, hozzájuk nőtt a magyar irodalom számos fiatalja.
Több kezdeményezésre vár a
közönség az író részéről, s arra,
hogy a született alkotások színpadot,
nyilvánosságot
kapjanak,
színházaink veztőinek hitét, bizalmát várja és kéri. Kísérletezzenek
bátran író és színház — elő az új
magyar drámákat az íróasztalfiókokból! Az igaz, hogy Bánk-ok és
Tragédiák nem születnek mindennap, de a ma hősei csak úgy születhetnek meg, — ha nagy akarattal és szeretettel segítjük az író
és színház közös vajúdását! Legyen ez a bemutató, a „Menyaszszüiiytánc" színházunkban az az
első bátor lépés, aminek nyomán
új, harcos, népünk életét megelevenítő drámák kerülnek a Szigligeti Színház színpadára.

KÍSÉRJE FIGYELEMMEL
A SZIGLIGETI SZÍNHÁZ

VÁLTOZATOS
DECEMBER HAVI
MŰSORÁT!
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SZOLNOKI VAS- ÉS FAIPARI KTSZ

(volt Szolnoki Mezőgazdasági Felszereléseket Gyártó KTSZ)
Iroda és üzem: Szolnok, Ostor u. 1. Telefoni
Üzlet: Beloiannisz n. 33,
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Lát a
Érdekes, izgalmas mormogás, elsötétedik a nézőtér! Gong! Elcsendesedik mindenki. Második gong.
Már égnek a rivalda lámpái s a
közönség átadja magát a színpad
varázsának. Felmegy a függöny.
A színpadra egymásután lépnek
be az új szereplők. Ki lehet ez kérdezi az egyik néző a másiktói
Nézd csak, hiszen ez — és már:
mondja is a szereplő színész nevét — alig ismertem meg csak a
hangjáról . . . Hát igen! Alig ismerte meg! A színész külsejében,
.arcában, teljesen megváltozott. A
szőke fiatal színészt most fekete
bajuszos fiatalember, vagy öreg,
kopaszodó aggastyán, vagy... és
talán sorolhatnánk, hány féle átr
rázatban jelenik meg... És most
szeretnénk bemutatni ennek a varázslatnak mesterét DOBOS FERENC maszkmestert, színházi fodrászt. Sápadt, fekete, kissé őszülő
férCi.
A maszkok mestere. Az ő
keze alatt a hajból, tüllből, parókák, bajuszok, szakállak kelnek
•életre. Nem túlzás, mert valóban
•életre kelnek. Sokan nem is gondolnák, hogy mennyire segíti ez
átalakulásában a színészt, i és biztosít teljes illúziót a néző számára is. Na de hagyjuk őt beszélni:
Huszonhat éve dolgozom a szakmában. Én is az öreg Róth Bácsi
növendéke vagyok. Tőle tanultam
a színházi fodrászat ,csinját-bin,ját. Szolnok előtt Szegeden voltam
1954-ig. Nagyon szeretem a szak-

k&ző4tiíg,...

mámat, amely fáradtságos, át-.
mindent kárpótol a munka eredménye: a jó maszk. Ugy érzem,
hogy én is részese vagyok egy kicsit a sikernek. Természetesen sok
és változatos munka előzi meg a
kész maszkot. Nagyon jól kell ismerni a darabot, a színész egyéniségét, a szerep egyéniségét, mert
csak ezek figyelembevéteiével lehet igazán jó maszkot csinálni.
Nagyon fontos a kor, a stílus ismerete. Sok megbeszélés a rendezővel, színésszel. Bizony sokszor,
különösen premier előtt, éjjel-nappal munka. .Feleségemi, — mert
nős vagyok — velem együtt dolg07jik. Természetesen
nemcsak
előkészítő munka van. Minden
este a mindennapi előadáshoz
szükséges maszkirozás, a táj előadásokról nem is beszélve. Sajnos
vannak nehézségeink is, mert a
parókához szükséges haj bizony
elég kevés. Igen nehéz beszerezni az u. n. filmtült, mely szinte
nélkülözhetetlen a jó parókához.'
Na, de a végén még unalmas leszek, így hát be is fejezem.
Ezzel már fogja a masztikszos
üveget, ecsetet, fésűt, s már megy
is a színpadra, hogy ott legyen, ha
valami igazításra van szükség. Jő
munkát!

Julis:
Győri Ilona

Miska :
Halász László
nyi József

Mulatós Farkas :
Tatár Endre

Kenyheczi :
Ross József

'-!>.«'

Szőke Mari néni:
Kaszab Anna

XV.

Gábor;
Upor Péter
Szőke A nyi József

Öyi

Baralcsó ;
Juhász János

Lábas bácsi ;
Benyovszki Béla

MUNKA
1
J Á T É K
SZÓRAKOZÁS
Munkanap van. Szürke hétköznap. A gyárakban, üzemekben, hivatalokban folyik a termelőmunka. S aki nem ismeri a színész
életét, s napfényes délelőttön a
Tisza-parton látja sétálni, vagy
egy
presszóban üldögélni, — azt
mondja: „De jó is ezeknek a színészeknek, sétálgatnak, feketéznek, szórakoznak . . . Játék az életük. Talán nem is ismerik a munkát."
Mivel én magam is hallottam,
ilyen megjegyzést, mégpedig olyan
valakitől, akiről nem tételezhető
lel rosszindulat, de annál inkább
tájékozatlanság, — engedjék meg,
hogy néhány mondatban elmondhassam, — mikor, s mennyit dolgozik a színész.
Kötetlen munkaidőnk van; talán nem annyira, mint a képzőművészeknek, íróknak, költőknek,
de kötetlen —, és szabad annyi
időt
eltölteni a
színházban,
amennyit megkíván a produkció.
Előfordul, hogy a színész reggel
9-től 2 óráig próbál, 4 órakor felül az autóbuszra, hogy elmenjen
a megye valamelyik
községébe
tájelőadásra és legtöbbször jóval
éjfél után tér vissza Szolnokra.
De vegyük a könnyebbik esetet:
— délelőtt a színházban próbál
és este a Szigligeti Színházban
játszik, ami azt jelenti, hogy
csak 6 órára kell bejönnie a színházba és 10 óra után már haza
10

is mehet. Igen ám, de azt mondja erre a tájékozatlan olvasó, hogy
a színész nem játszik minden darabban, tehát vannak úgynevezett szabad hétköznapjai is. Ez
igaz. Csak éppen azt nem említettük még meg, hogy a premierek előtt. a színész nem 9-től 2
óráig próbál, hanem mindennap
mindaddig, amíg arra szükség
van, hogy az előadás kifogástalan, tartalmas és tetszetős legyen.
Ami szabadideje még marad a
színésznek, azt is fel kell használnia. Meg kell tanulnia a szerepét (mert csak a műkedvelők
hiszik azt, hogy ott a súgó, s ha
baj van, az pótolja a szövegtudást), s mert kosztümben ás
maszkban játszik, egy-egy darabhoz többször kell a szabóműhelyben
ruhát
próbálnia,
maszkot tervezni és megbeszélni
a maszkmesterrel. Szorosan hozzátartozik a színész munkájához, hogy általános műveltsége
magasabb legyen, mint annak a
dolgozónak, akinek nem ilyen
sokrétű a munkája. Ezek szerint
még olvasnia is kell, színházba,
moziba járni és nem árt, ha a színész társadalmi munkát is végez,
ami legtöbbször nem szorosan
szakmai munka. Ez a műsorfüzet szűk arra, hogy hosszabban
ismertessük, mennyit dolgozik
egy színész. Mindenesetre munkája nem irigylésre méltó, legfeljebb az az eredmény, amit
alakításával sikerül elérnie.

SZOLNOKI BORIPARI KTSZ
Szolnok, Beloiannisz u. 13. (Postával szemben)
üzletében kaphatók;

kisipari készífményű, legújabb modellű
férfi-, női- és gyermekcipők, bőröndök,
bőrdíszmű vek és divatáruk.
Cipőket mérték után, új modellek szerint
készít, Csarnok u. 6.
Ezen áruk szakszerű javítása.
9 cipőjavító részleg a város különböző
részein.

Iroda és központi üzem : SZOLNOK, KOSSUTH LAJOS UTCA 4.
Telefon; Iroda 13-69, Központi üzem 25-67, Bőrdíszmű 18-82 szám

MOZI ÉS SZÍNHÁZ ELŐADÁS UTÁN
KERESSE

F E L AZ

K I T Ű N Ő

ÚJONNAN

É T E L E K

ÁTALAKÍTOTT

ÉS

I T A L O K

ZENÉT FARKAS J A N C S I ZENEKARA SZOLGÁLTATJA
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LEXIKON
IRÓ:
Tejtermék.
De van
olyan író is, akinek a tejBerényi "Gábor, Behár György, Miszlay Ist-hez semmi köze, hanem
ván tapasztalatcsere látogatáson voltak a ka- könyveket ír, meg színposvári Csiky Gergely Színházban, ahol Tenes- darabokat.
see Williams „Üvegfigurák" című színművét
nézték meg. A két színház vezetői eredmé- JELENET:
nyekben gazdag beszélgtést folytattak a kapos- A színházban az az
időtartam, amíg a színész
vári és a szolnoki színházról.
vagy színésznő a színpadon tartózkodik. A házi
Megkezdődtek Gilbert „Ártatlan Zsuzsi" c. tűzhelynél az, amit a feoperettjének próbái színházunkban. Ez az leség csinál, mert a férj
kandi szemmel nézte a
operett lesz az 1960-as év első bemutatója.
színésznőt.
JELMEZ:
A szegedi és a pécsi Nemzeti Színház nagy
(kosztüm). A színész
sikerrel játssza Kálmán Imre „Marica grófnő" színpadi
Régi
című nagyoperettjét, amelynek szövegkönyvét idők, vagy öltözéke.
a ma ruhadaSzedő Lajos, színházunk művésze írta át.
rabjai. Napjainkban egyre többen járnak jelmezben a magánéletben is.
Műsorfüzetünk következő számát nagyrészt (lásd: „Jampec" címszó
a humornak szenteljük, tekintettel a karácsonyi alatt.)
ünnepekre és Szilveszterre.
JÁTÉK:
A vidéki színházakban több új magyar darabot mutattak be: Szegeden, Győrött és Pécsett Darvas: „Kormos ég" című drámáját, a
miskolci Nemzeti Színház Szinetár György: „Első tavasz" című művét, a győri Kisfaludy Színház pedig Felkai Ferenc: „Princesszin" című
vígjátékát.
A Szigligeti Színházban november 29-én
megválasztották a Szakszervezeti Bizottság új
vezetőségét. Ezen a taggyűlésen megjelent Hont
Ferenc elvtárs, a Színtudományi Intézet igazgatója, a Művészeti Szakszervezet képviseletében.
*
Ábrahám Pál nagysikerű operettjét, a „Viktó
riát" december 18-án és 19-én ismét műsorára
tűzte a színház.
12

Csip-csip-csóka. fogócska, bujócska, komámaszszony hol az olló? —
Színházi
értelemben,
amit a színész mozgással, mimikával hozzáad
a holt szöveg megelevenítéséhez.
KELLÉK:
Amit a kellékes hozzáad a színész játékához.
Sokszor nagyobb sikere
van, mint a színésznek.
KORTINA:
A színpadi előfüggöny
régies neve, alulról felfelé gördül. Ma is megtalálható
formájában
hangulatkeltő
színpadi
díszlet-elem.
(Folyt, köv.)

ÁBRAHÁM PÁL:

VIKTÓRIA

nagyoperett 3 felvonásban, előjátékkal.
Szövegét Földes Imre, versszövegeit Harmath Imre írta, eldolgozta: Farkas
József. Hangszerelte: Behár György.
Vezényel: Behár György, Somoss István.
Axel Webster, nagykövet
Markó Sándor
,.,
,,
.
,
.
Havas
Ágnes
T
f
Vxktona, a felesege
P a í a f c y
Koltay Lászlő, kapitány
Miki, Viktória öccse
Sárközi Zoltán
Ach Wong
Balogh Rózsa
Riquette, szobalány
Péter Gizi
Jancsi
Varga D. József
Pali bácsi
Kompóthy Gyula
Zsuzsi
Sebestyén Éva
Kínai főpap
Szirmai Reginaid
Japán katona
Szabolcsi József
Vendégek, urak, hölgyek.
Díszlettervező: Upor Tibor érd. művész. Jelmeztervező: Bózó Gyula.
Maszkmester: Dobos Ferenc. Koreográfus: Somoss Zsuzsa.
Rendezte: Miszlay István.

Jól jár,
ha ruháit a SZOLNOKI
• VÖRÖS
CSILLAG
RUHÁZATI
KTSZ
minőségi férfi és női
szabóságánál rendeli
meg.
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MŰSORNAPTÁR
1959. november 26-tól december 19-ig.
Bérletszünet!
7 ora NEBÁNCS VIRÁG
Nov. 27. péntek
7 óra N E B A N C S V I R A G
Bérlet szünet!
28. szombat
Bérletszünet!
29. vasárnap 3 ó r a NEBANCSVIRAG
Bérletszünet!
29. vasárnap 7 ó r a N E B A N C S V I R A G
Bérletszünet!
7 ó r a NEBANCSVIRAG
Dec. 1. kedd
Bérletszünet!
2. szerda
7 óra NEBANCSVIRAG
Bérletszünet!
3. csütörtök 7 ó r a NEBANCSVIRAG
Bérletszünet!
13. vasárnap 3 óra NEBANCSVIRAG
Bérletszünet!
13. vasárnap 7 •óra NEBANCSVIRAG
7 óra MENYASSZONYTANC Szigligeti bérlet
Dec. 4. péntek
7 ó r a MENYASSZONYTANC Bajor Gizi bérlet
5. szombat
6. vasárnap 3 ó r a MENYASSZONYTANC Bartos bérlet
6. vasárnap 3 ó r a MENYASSZONYTANC Bérletszünet!
7 ó r a MENYASSZONYTANC Somlai bérlet
8. kedd
7 óra MENYASSZONYTANC Berki Lili bérlet
9. szerda
10. csütörtök V,3 óvb MENYASSZONYTANC Egressy ifj. bérlet
. 11, péntek
7 ó r a MENYASSZONYTANC Csortos bérlet
7 ó r a MENYASSZONYTANC Varsányi bérlet
12. szombat
Bérletszünet!
13. vasárnap 3 óra NEBANCSVIRAG
Bérletszünet!
13. vasárnap 7 óra NEBANCSVIRAG
Törzs Jenő bérlet
7
15. kedd
óra MENYASSZONYTANC Rátkay bérlet
7 óra MENYASSZONYTANC
16. szerda
Jászai ifjúsági bérlet
17. csütörtök V 3 Ó-TÓ MENYASSZONYTANC Bérletszünet!
7 óra VIKTÓRIA
18. péntek
Bérletszünet!
7 óra VIKTÓRIA
19. szombat
Jegyek elővételben válthatók a színház szervezési irodájában (Kossuthtér, tel.: 23—00) délelőtt 10—12.30-ig és 14órától a színház pénztáránál
vasár- és ünnepnapokon 9—13 óráig és 17 órától a színháznál.
2

Legközelebbi bemutatónk
december 20-án, vasárnap este 7 órakor
RENÉ és GÁBRIEL AROUT

Szólítson csak mesternek
című vígjátéka,
amelynek főszerepeit Tyll Attila, Hegedűs Ágnes,
Kaszab Anna, Andaházy Margit, Szedő Lajos, Gellei
Kornél és Jánosi Olga játsszák.
14

f

az
olcsó, ízletes, tetszetős, különleges

tortát, süteményeket., parfaitkát
rendeljen a

A megrendelt árut házhoz szállítjuk !

Minden szórakozási igényt kielégít a

MAGYAR
TELEVÍZIÓ
Különböző nagyságban és kivitelben kapható a megye
szakboltjaiban
Forgalombchozza a Szolnok megyei Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi V.

Ára 1,50 FÍ
FÉRFI, NŐI, GYERMEK
fW

CIPÓT

A SZOLNOKI KISKERESKEDELMI VÁLLALAT CIPŐBOLTJAIBAN VÁSÁROLJON

13-as Cipőbolt Szolnok, Beloiannisz u. 25. szám.
14-cs Cipőbolt Szolnok, Kossuth L. u. 20. szám.
Jászberényben
115-ös Cipőbolt Jászberény, Lehel vezér tér 21.

59-4347 Szolnoki Nyomda, Szolnok. (N) Fv. Mészáros Sándor. — Fk. Sánta Ágnes

