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Zenebarátokból: Vaszy Viktor kórus Nem félve a farkastól (sem) 
Hagyományos évadzáró 

hangversenyét szómba mn 
er te a Bartók művelődési 
központban tartotta meg a 
Délép Szegedi Zenebarátok 
Kórusa. A kisszámú, de lel-

kes közönség vastapssal !vj-
s.-.r.nle meg az élményt, me-
ly t i Haydn: Nagy orgonás 
n:iscienek előadóitól kapott 
A koncertszerű e lőadása i 
szólót enekelt Merényi Ki-
értette. Ertler Andrea. Fe-
kete Imre és Szűcs István 
Zongorán kisért Delley Jó-
zsef os Somogyvári Aliz. 
vezenvelt: Molnár László. 

Hogy az évadzáró p n -
dukcio méltatásának helyét 
ezúttal tudósítás foglalja t i 
— oka van. A kórus ugyanis 
ec alkalommal szerepelt 
utoljára ezen a néven: Dő-
lt p Szegedi Zenebarátok 
Kórusa. A hangverseny után 
Müller József né. a városi 
tanács elnökhelyettese je-
lentette be a nagv hagyo-
mányú. siket es múltú, az 
< >i í. tori u mének lessel orszá -
ifis rangot szerzett e n e k k í r 
átszervezését, nevenek. resz-
bon funkcióinak, a mecé-
nálás rendszeronek. s a 
mú veszeti irányításnak a 
megváltoztatását. A 29 éves 
koius alapitójanak. Vaszy 
Viktornak a nevét veszi fel-
A városi tanács és intézmé 
riyei — a Bartók művelődési 
központ, a Szeged Városi 
Családi Intézel es a sza-
badteri igazgatósága — tá-
mogatásával működik, Az 
vj művészeti vezető: Ober-
frank Géza fózeneigazgató, 
segítői: a mindenkori szín-
házi karigazgató (jelenleg 
Molnár László karnagy), va-
lcmint egy ..külső" ének-
karvezető. akinek szemé-
lyéről most folytatnak tár-
gyalásokat. 

A közismert okok miatt 
Delep az iden januárban 

felmondta a városi tanáccsal 

kotott szerződést, megszün-
tette a kórus anyagi támo-
gatását . Pál Tamás. aki 
Szegedről távozása óta csak 
nagy nehézségek á rán tudla 
ellátni művészeti vezetői 
teendőit, lemondott erről a 
tisztségről. A vezető os pénz 
nélkül maradt kórus tagjait 
— ahogy Gruber László 
kóruselnök mondta — az 
éneklés szeretete, az évtize-
dek alatt kovác^olódott kö-
zösségi tudat. Vaszy Vik:>r 
emlékének tisztelete tartotta 
együtt. 

Szerencsére — senki r.e.vi 
adta fel. Hosszas lárgyalá-
s ik után megszületett a 
döntés Szeged zenei k j l -
túrájá t . évtizedek alatt te-
remtődött ér tékeket nem 
szabad szegényiteni. fölál-
dozni. ellenkezőleg: magas 
művészi színvonal, minö.segi 
teljesítmény elérésére töre-
kedve meg kell újítani a 
kórust. Az elhatározás es 
a nyomában következő gya-
korlatias szervező-, valamint 
művészeti műhelymunka 
példaértékű. 

A minőségi változásnaK 
természetesen feltételei van-
nak, arik-agiak és müvés iec 
jellegűek. Oberf rank Géza 
— erthetöen — ezek meg-
teremtesétöl tette függővé, 
vállalja a művészeti veze-
tést, vagy sem. Bár néhánz 
ideiglenes megoldással, de 
azért már látszanak a kö-
vetkező. nagyobb igényű 
munka feltetelei. A Vaszy 
Viktor kórus tagjai ezután 
eves szerződések a lapján, 
havi ötszáztól ezer forintig 
tei jedö dijazasban részesül-
nek (eddig a lelkesedést 
úgynevezett próbadij egészí-
tette ki. mely összeg éppoly 
nevetségesen alacsony volt, 
s éppúgy nem változott év-
tizedek óta. mint a napi-
díj!) A meg mindig rt.e-
kelv, de azért rendszeres 
„fizelestol" persze nem vá 

lik „profi", azaz hivatás-
szerű énekessé egyetlen kó-
rustag sem, igv mégis bi-
zonyos. művészi szempont-
bő' elengedhetetlen követel-
mények támaszthatók. 

Az új kórus tagjainak — 
akiket egyobkent meghall-
gatás ú t j án válogatnak, s 
Kiegészülnek a színházi 
énekkar tagjaival — a szer-
zi,désben vállalt kötelessé-
gük lesz a Filharmónia 
koncer t je in kívül évente 
egy szabadtéri produkció-
ián . illetve nagyobb kórust 
igénylő színházi opera-elö-

'pdásban enekelni. A régi 
„zenebarátok", akik — bár-
milyen ok miatt — nem 
vállal ják a szerződésben 
foglalt, megnövekedett kö-
telezettségeket. „pártoló ta-
gokként". a megalakítandó 
Vaszy Viktor fíarati Körben 
tevékenykednek, mely Kór 
örökös elnöki , tisztére a 
Zenebarátok eddigi elnökét, 
mindeneset, Gruber Lászlót 
kérték fel szombaton este. 

Az ú j kórus következő 
szezonban kezdődéi munká-
jához Oberf rank Géza máris 
kész terveket terjesztett elő. 
A hamarosan, még június-
ben lebonyolított meghallga-
tások. ú j tagok felvétele 
után (a meghallgatások idő-
pontjai t lapunkban is közöl-
jük majd), szeptember ele-
jen kezdődnek a rendszeres 
próbák, hiszen októberben 
a Dómban mutatkozik b? a 
Vaszy kórus a szombaton is 
hallott Havdn-misével és 
Kodály Missa Brevis-é/el . 
Decemberben a Filharmónia 
Lerleti sorozatában Ve'di 
Fequiemjét éneklik, jöző 

tavasszal pedig — később 
meghatározandó műsorú — 
jubileumi koncerten emlé-
kezik meg a Zenebaráton 
megalakulásának 30. évfor-
dulójáról — a jogutód 
Vaszy kórus 

S. E. 

Gyermektáborok a Szikin 
Minden bizonnyal sok altalanos iskolás családjaban 

okoz gondot így nyar elején, mi legyen a gyerekekkel, 
míg a szulok dolgoznak. Nos. egy lehetséges megoldást 
hallottunk a minap a Szegedi Vízművek es Furdok igaz-
gatójától. Tölgyesi Bélától. 

labdázás. És persze beíratha-
tok a kint alvó, meg a haza-
járó gyerekek a sportfoglal-
kozasokra is. Egyhetes tur-
nusokban ugyanis szörf-, 
úszás- es teniszoktatást szer-
vezünk. szakképzett oktatók 
irányításával. Ügy kalkulá-
lunk. hogv 24 tagú csoportok 
eseten a szorlöze.sre heteritQ 

úszásra 

Ha lesz eleg jelentkező, 
mar június 15-től gyermek-
táborozáson vehetnek részt 
az iskolások a S/.iksóstón. 
Huszonnégy tagú csoportokat 
szeretnenk szervezni, a gye-
rekek hétfőtől pentekig, na-
ponta 8-tól 16—17 óráig ta-
nari felügyelettel vehetne-
nek reszt a Dor< izsmán szer-
vezett programokon. Délelőtt 250, teniszezésre 180 
es délután uzsonnát, delben 
ebedet kapnak, hetente 350 
forintért. A Volán-buszon, 
mely a Marx térről viszi ki, 
s hozza vissza a tábor lako-
lt. tanulóbérletet elfogadnak 
Ügy tervezzük, hogy ha egy-
egy jelentkező pedagógus, 
főiskolás vagy egyetemi 
hallgató a 24 „gyerekét" ma-
ga toborozza, megegyezéses 
fizetésén túl a szervezésért 
i.s kap honoráriumot Várjuk 
hat a felügyeletet vállalók 
jelentkezését is 

— Úgy hallottuk, szervez-
nek bentlakásos tábort is. 

pedig 120 forintért taníta-
nunk az. iskolásokat. (Kisebb 
gyérekek csak szülői kísé-
rettel.) Noha a szorító csak 
nyolcvan centiméter mély — 
es vízminőségé első osztályú! 
— erre a tanfolyamra csak 
úszni tudó gyerekek jelent-
kezései fogadjuk el. 

— Hol. meddig? 
— A vízművek Lenin kör-

út 88. szám alatti bérletpénz-
tárában lehel jelentkezni és 
befizetni a -részvételi díjat. 
Kérjük, a felügyeletet válla-
lók is ott jelentkezzenek — 
iunius 15-ig 

P. K. 

Mennyit, de mennyit hallottam: a mai színház mind 
növekvőbh mértékben a gazdasági helyzet, az anyagiak 
kiszolgáltatottja, egy-egy produkció koncepcióját. követ-
kezésképpen lehetséges hatásfokát, sikerét is mily nagyon 
befolyásolja a rendelkezésre álló eszközök mmösége-
mennyisége. a körülmények, a lehetőségek, satöbbi. Bizto-
san így is van. most szombaton este mindenesetre láthat-
tunk egy olyan színielőadást, amely körülbelül öt négyzet-
méteren müveit színházat. 

A Bartók Béla Művelődé-
si Ko/.pont udvarán kercsz-
lülbotorkálva. valahol lenn. 
Belzebub tanyája kornyé-
ken találni a zegzugos pin-
cét: olyan kicsi. hogy a 
meglepően nagyszámú ér-
deklődő a szó szoros értel-
meben majdnem szétveti a 
fehérre meszelt, de bizony 
igv is elég nyomorúságos, 
szűk helyiséget. Itt adta elő 
a Mag Más Színpad Próba,-
társulat nevű együttese Var-
ga Katalin rendezésében 
Fdward Albee Nem félünk 
a farkastól című, ma már 
az évszázad dráma iroda Imá-
nak klasszikusai közé sorolt 
müvét. Fel fenékkel ültem 
a tömegbe szorítva, a pince 
rrrá tv má r klausztrofóbiás 
érzéseket gerjeszthetett, ha 
az. a j tó t becsukták, nyirkos, 
fülledt meleg, ha kinyitot-
ták, jeges jégíuvullalözün 
uralkodott el pillanatok! 
alatt körülöttünk' — mégis 
úgv éreztem: mély és ko-
moly színházi elményben 
volt részem. 

Köztudott, hogy Albee ra-
gyogó dialógustechnikája, 
már-már zsonglöri szintű 
színpadi biztonsága, hallat-
lan mérvű . .dramatikus ele-
ganciája" milyen örök. óriá-
si erőpróba még az. egyéni 
tel jesí tményekre annyira 
érzékeny, kamaradarab jel-
legű drámák kózott is. A 
színészi produkciók! súlyát 
és tekintéjvét a Nem félünk 
a farkastól eddigi világtör-
ténelében Richárd Burton 
és Flisabeth Taylor neve 
éppúgy jelzi, mint idehaza 
Tolnay Klárié és Gábor 
Miklósé. Most a Próbatár-
sula t ismeretlen nevű fia-
tal jai nemcsak hogy nem 
féltek a nagy elődök míto-
szától, a mü hallatlanul 
magas nehézségi fokú „el-
játszhatóságútól". az. egesz. 
vállalkozás nagyon nagy 
kockázatától — nem feltek 
ók magától a farkastól 
(sem). Bátrak voltak, s úgv. 
ahogyan csak a tiszta mű-
vészét előtt alázatos embe-
rek tudnak lenni: bátrak, 
igerlyességgel es felkészült-
séggel fegyveresen A dru-
ma eredendő bonyolultságát, 
lelektani mélységeit, erőtel-

jes. bravúros szcenikai meg-
oldassnnizataiL egészen ma-
gas szinten, imponáló ma-
gabiztossággal, komoly szak-
mai eszköztárra), néha meg-
ható átéléssel és mindvégig 
rendkívüli fegyelemmel vol-
tak képesek tolmácsolni. 
Mondom: körülbelül öt 
négyzetméteren, ha jól szá-
moltam, talán ha három-
négy kellékkel. Holott a 
rendezés itt aztán az. égvi-
lágon semmi mást nem te-
hetett. mint „koncepció" 
gyanánt (vagy helyett) igye-
kezett maximálisan bejál -
sz.alni kéU-három-négv em-
berrel a csöppnyi teret, mi-
közben szinte kizárólag a 
leges-legnehezebbre: a meg-
felelő. ekképpen hatásos-is-
kolázott beszédtechnikára, 
magának a textusnak k e l l ő -
képpen nívós interpretáció-
jára hagyatkozva. 

Réndkivüli. időnként bá-
mulatosan érett, emlekc/.e-
tesen élvezetes színészi já-
tékér t gratulálhatunk a 

Marthát játszó Zöldhegyi 
Saroltának. Alakítása pon-
tos volt é.s dinamikus. ki-
dolgozott és idóröl időre el-
bűvölő hatású. Hivatásos 
színeszeknek becsületére 
váló eszközei vannak. em-
patikus készsége átlagon fe-
lüli. Komoly talentum. Tán 
legtöbbet mondja teljesít-
ményéről. hogy a nénik ü-
lontben kitűnően játszó, 
méltó társat jelentő Csicsai 
Antal George szerepében, 
kisszámú beszédtechnikai 
hibájával is feltűnővé' vál-
h a t o t t . A Honev-l alakító, 
tobb társával Szkéné szín-
padosként most Szegedre 
visszatérő Schmidt Magdol-
na és a Nicket játszó Zln-
ger Zsolt színvonalban, kol-
lektív játékban hajszálnyira 
sem rít t ki ebből a tobb. 
mint rokonszenves — mert 
amatőrként profiknak is 
lecket adni képes —. mély-
ségesen elhivatott négyes-
ből. Es noha egy szünettel 
három teljes órán át tartol t 
az előadás, a már kjorom-
sötét. bezárt (művelődési 
központ épületében nagy-
nehezen megnyíló k i jára t 
fele lépdelve, az ember nem 
fáradtsággal, hanem éppen 
a bátruknak kijáró), ébredés 
utáni friss örömmel konsta-
tálhat ta: nézd csak, színház-
ban voltam 

Domonkos László 

Hosszabbít a Csinn-bumm 
cirkusz 

Ha azl mondom: Csinn-
bumm cirkusz, a felnőttek-
nek bizonyára sa já t gyerek-
koruk visszhangzik, ügy húsz 
éve elsöprő sikert aratot t a 
rádióban e sorozat, olyannyi-
ra. hogy a kis közönség óha-
jara élőben is megjelentek a 
Fővárosi Nagycirkusz po-
rondján, akkor még Bilicsi 
Tivadarék. 

öl szegedi szinesz jóvoltá-
ból a mai srácok is nosztal-
gikusán emlegethetik maj -
dan a Csinn-bummot Her-
czeg Zsolt hozta össze a tár-
sulatot két évvel ezelőtt. Iga-
zi jó gyerekelőadást szeret-
tek volna, olyat, amely a ki-
csik éleiének apró-cseprő 
eseményeiről szól; bárhol, 
iskolában, művelődési ház-
ban eljátszható, s nem utol-
sósorban, a színház szerete-
tere tanit. De hol tálálnak 
anyagot, mely valamennyi 
szempontból megfelel ' ' Bobor 
György fejéből pat tant ki az 
ötlet, a Csinn-bumm cirkusz. 

— Pontosabban kinti, do-
rozsmai ejszakaz.ásosat — 
reggelivel, ebeddel, vacsorá-
val. A Hungurohemp hazai-
ban. melyek négyágyasok, 
kenyelmesen berendezettek, 
s persze villanyvilágításosak, 
hétfőtől péntekig — ugyan-
csak kint lakó — pedagógus 
felügyeletével tölthetnek el a 
gyerekek egv, vagv aká r 
lóbb hetet. Ezt a lehetőséget 
heti 750 for intéi t kínál juk 
Arra i.s van mód, hogy s /ü 
lökkel szervezzük ezt a prog 
ramot — ha nem csak sa já t 
gyerekére, hanem egv cso-
portra felügyel az illető, per-
sze fi/ele.serl teszi 

— S a napi program'' 
— Minden, amit a S/.ik-

sosto kínál Fürdés napozás, 

A Szegedről elszármazott 
Temesi Ferenc — első köte-
te. a Latom, nekem kell le-
mennem — után egy évti-
zeddel hangos „esemény" 
lett. A Por A—K megmoz-
gatta az országot, minde-
nekelőtt városunkat. Porló-
dot. Talán a tüdőbajos an-
gol könyve, a Lady Chal-
terley szeretője hozta izga-
lomba ennyire az. olvasó 
fantáziájá t az utóbbi évek-
ben. Temesi bestsellert, 
család-, történelmi és nem-
zedéki regenyt. anekdota-
gyüj temenvt és pajzán él-
ményt kínált ezzel a — ha-
gyományúinktól elteröen — 
jól elővezetett könyvvel 

Sokan a néprajzi alapok-
ra épülő Szeged-törtenetet 
olvasták tőle szívesen, má-
sok az univerzitás nagy esz-
méjétől meglegyintett ma-
gányos harcos történetét él-
vezték voltak, akik a köz-
nyelvi fordulatok irodalom-
má magasztosulását vélték 
fölfedezni egy-egy szócikk-
ben. néhányan a forma ere-
detiségét. a szótárszerkeze-
tet értékelték, rengetegen 
keresték, sőt vadászták az. 
elkeresztelt hősök mogotl 
az azonosítható szegedi 
polgárt: mindenkinek ju-
tott- elmeny 

Temesi L-tő! Zs-ig 
Gyakran elhangzott, hogy 

ez a könyv csak a szegediek 
számára érdekes: története 
és a szereplőgárda Porlód-
hoz kötődik. Szemben e vé-
leménnyel többen kifejez-
ték, hogy a könyv érdeme 
az < minden magyar nyelvű 
olvasóhoz szól, különösen 
pedig azokhoz, akik nem 
akar ják minden, áron ki-
nyomozni. hogy az irodalmi 
valóságban létező hősök 
mely hétköznapi járókelők-
höz rendelhetők hozzá. 

Itt van például Lakat, aki 
az alfabet ikus sorrend sze-
rint csak most. a második 
kótet megjelenésekor léphe-
tett elő szócikke. Lakat 
hűs-vér megfelelőjét mó-
domban áll ismerni, nem 
nehéz, felidéznem smirgli 
hangjá t sem. Mégis a sze-
mélyességen túl, engem az 
fog meg, hogyan kerekít 
anekdotái Temesi abból a 
berúgásból, ami vagy meg-
tör tén t , vagy nem. mégis 
valóságossá lett. Az anek-
dotának rendszerint van 
eleje, közepe es vege. kicsit 
hangulatot fest, gyengeden 
ellenpontoz, novellái for-
dulatot hoz, de csak jelzi a 

mély tartalmakat . Ez az. 
amit Temesi nagyon tud. 
Egy-egy mondat kell ah-
hoz, hogy feszültség kelet-
kezzék. Például: „Több-
napos részegeskedés során 
megesik olykor az ember-
rel. hogy igen közel kerül a 
halálhoz." Aki ezt eddig 
nem tudta, az vagy abszti-
nens. vagy sohasem gondol-
ta végig reálisan. milyen 
közel van egymáshoz a hal-
ni vagyas es az alkotó 
szándék a részeg emberben. 
A mondat tehát halálpon-
tos. 

Azután jön a történet, 
szabályosan lassítva. kés-
leltetve egy-egy rövid ka-
nyarvétellel, hogy végül 
behajthasson a história po-
rondjára. az uszodába Mit 
tesznek a rendezők, ha két 
angyali részegségű embert 
látnak' ' Kitalálható Már 
vinnék őket, amikor oda-
köszön Lakatnak — az 
egykori pólósnak — a víz-
ből Dudi. a világ egvik leg-
jobb centere. A poén itt ul. 
de az anekdota nem a vic-
celődés asztalához telepe-
dik. Tovább megy, az. iro-

dalmárok közötti egyik üres 
székig: ..A meccset elvesz-
tette Porlód, én meg Laka-
tot. Hamarosan felhagyott 
az ivással, é.s begubózott az 
éremgyüjtés fedezekébe. 
Azért itt i.s Európa egyik 
legjobbja lett. Ehhez a la-
kathoz azonban nekem már 
nem volt kulcsom." 

Nagyon közel van lehat a 
pusztulást takargatni igyek-
vő könnyedség, a folyama-
tos fogyatkozást leplezni 
szándékozó bohemság. és a 
Ietezés valóságával számoló, 
tragikus színezetű szám-
adás Innen, hogy a kel kö-
tetnek 33 fejezete es 666 
szócikke van. A 33 Krisztus 
száma, a megváltó szándé-
ké, a jó híre. A 666 pedig — 
gondoljunk a Jelenesek 
könyvére — a Gonosz, a 
Sátán jele. Tény, hogy a 
krisztusiból és a sátániból 
van összegyúrva az ember. 
Miként Temesi Ferenc 
könyve: a Por * 

Jó hír Szegeden Temesi 
regenyének második köte-
tét megvásárolhat ják az 
érdeklődök a Somogyi-
könyvtárban is. ahol a szer-
zoval ma délután pl órakor 
Szajbely Mihály irodalom-
történész beszélget 

D. I. 

Maguk tervezték, készítették 
a jelmezeket. díszleteket, 
Galkó Bence rendezte az elő-
adást. s mindannyian — az 
emiitetteken kivul Szántó 
Lajos és Kovács Magdi — 
játszották. A szellemes, ked-
ves zongoramuzsikát Nagy 
Imre „szállította"', szívesség-
ből A kezdeti lendülettel 
merészen ötven előadást ter-
veztek — s az idei gyerek-
napon tartották a hatvan-
ötödiket. A „tisztelt publi-
kum" végig hangosan buzdí-
totta Szamócát es Cinóbert. 
figyelmeztette Kelement, sú-
gott Panninak és nevetett az 
Istállómesteren 

Az. előadás után még mu-
latságosra mázolt, arccal, lo-
vaglóostorral kezében meséli 
Herczeg Zsolt: 

— Ugy gondoltuk, ez lesz 
az utolsó fellepésunk ebben 
az. összeállításban. Nem 
akartuk, hogy „el fáradjon" 
a produkció. Já r tunk vele 
Cegléden. Baján. Kecskemé-
ten. s hívnak továbbra is 
Ugy döntöttünk hát., az év 
vegéig hosszabbitunk. 

— S azután? 
— Csak akkor kezdjük ú j -

ra. ha minőségi alapanyagot 
találunk. Meg ha ilyen sze-
rencsésen összejön a csapat. 
Nagyon szeretem a Csinn-
bumm cirkuszt, mert siker-
élményt adott — márpedig 
manapság a színésznek e r re 
egyre kevesebb lehetősége 
adódik. 

— Mit gondol, mit tapasz-
tal. mitől sikeres egy gye-
rekeinadás? 

— Először is: ha érthető. 
Nem hiszem, hogy eredeties-
kedni. okoskodni, kísérletez-
ni kéne. inkább ar ra töre-
kedni. hgy önfeledtté váljon 
a közönség. S ezt csak akkor 
érhet jük el. ha át tudja él-
ni a szituációkat, hogy pél-
dául a szereplök összevesznek 
a játékon, vagy eldugják 
egymás elöl a csokoládét. A 
gyerekek sokkal élénkebben 
reagálnak, k imuta t ják ér-
zelmeiket — az érdektelensé-
get is természetesen Nem 
tapsolnak, csuk azért, mer t 
úgy illik Komolyan já t -
szunk, de összekacsintunk 
velük, partnerek a já tékbán. 
S túl azon. hogy a gyerek-
napon jól szórakoztak, tálán 
sikerül színházi közönséggé 
nevelni őket. Az sem baj . ha 
tizenöt év múlva nem a 
Csinn-bumm cirkuszra vál-
tának jegyet. 

V. E. 


