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Táncoltak

a hollandok

Az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválra érkeztek, de
pénteken eljutottak Szegedre is: a harmincéves
Holland
Táncszínház vendégjátékán a nagyszínházban a közönség
ízelítőt kaphatott „Európa egyik legéleterősebb együttesének" (ahogyan Clive Barnes, a híres amerikai szakértő nevezte őket) magas színvonalú, a koreográfia, a zene és
színpadkép teljes egységére alapozó produkciójából. A holland csapat nem az úgynevezett „szJársz isz témát" követi:
tagjainak szinte mindegyike szólótáncos a maga nemében,
határozott személyiséggel rendelkező karakter — a nívós
kollektív teljesítmény ilyen összetevőkre
támaszkodik.
Jiry Kilián, az Európa-hírű művészeti igazgató — neve és
művei nem ismeretlenek a magyar balettkedvelök körében
sem, két egyfelvonásosát 1984-ben mutatta be a budapesti
Operaház balettegyüttese — vezetésével modern koreográfiai műhely és a klasszikus táncművészet
nemzetközi
rangú müveinek színháza tette le emlékezetes, táncos névjegyét a nemzeti színház deszkáira. Képünkön: jelenet a
Táncok kertje (Jardi Tancat) című táncszámból.

Színházi
világnap
A színházi világnapot ünnepelték hétfőn szerte a világban. A több
évtizedes
múltra visszatekintő ünnep
kezdeményezője, a Nemzetközi Színházi Intézet
arra
törekszik,
hogy megismertesse a különböző országok
népeit egymás
színházművészetével.
Szorgalmazza a
tapasztalatok cseréjét, hogy
ezen keresztül elmélyítse a
népek
közötti
kölcsönös
megértést,
elősegítse
a
színházi emberek
együttműködését. Minden év március 27-én a színházak alkotóművészei
Világszerte
a
közönséghez fordulnak támogatásukat és szeretetüket
kérve.
•A színházi világnap alkalmából a Magyar Televízió Miénk a s z í n p a d címmel
a Színház- és Filmművészeti
Főiskola két végzős színészosztályának műsorát közvetítette. Ezt megelőzően Malcsiner Péter főiskolai hallgató olvasta fel Martin EssI'in üzenetét a színházszerető közönséghez. A világhírű
brit dramaturg és színházesztéta üzenete a hagyományoknak
megfelelően elhangzott a
világ minden
színházában a
hétfő esti
előadás előtt.

Emlékműsors

Ünnepség és kitüntetések
Hárman a Bartók—Pásztory-díjasok

közül

Oberfrank Géza átveszi a díjat
Bartók

Béla

e g y é v v e l ez-

előtt hazakerült
a
Farkasréti
március 25-én,
koszorúzási

hamvainál,
temetőben,
szombaton,

ünnepséget

ren-

deztek a zeneszerző születésének 108. évfordulója alkalmából. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán ebből
az alkalomból adták át a
Bartók

Béla—Pásztory

Ditta-

díjakat. A kuratórium döntése alapján az idén Lendvai
Emil

Kamilló
és
zeneszerzők,

Petrovics
Kováts

Dénes
hegedűművész,
a
valametőben viszont
kegyeleti Végh-vonósnégyes,
Nemzeti
szimbólumok
az elesettek m i n t a Szegedi
operatársulata
réemlékművei. H a sírok fö- Színház
lött magasodnak — annál szesült a rangos zenei elisinkább ki kell vinni a te- merésben, kapta az emlékmetőbe, úgy gondolom, ün- plakettet és a pénzjutalmanepélyes szertartás
kereté- kat. A szegedi operatársuben. A középkorban temet- latból a szombati ünnepséGéza,
Varga
keztek a települések
főte- g e n Oberfrank
Gregor
József,
Gyirére .. . Azt hiszem, meg Mátyás,
Juhász
József,
kellene hívni a Szovjetunió mesi Kálmán,
Bartók és Pásztory Ditta arcképe az emlékérmen (CsikVárható volt — és érthe- során, amelyből
pontosabb
Zsuzsa,
Németh Jóképviselőit az emlékmű-át- Misura
szentmihályi Róbert alkotása)
tő —, hogy az emlékművek információkat kaphatott volRéti
Csaba,
Kerényi
helyezésre és a dísztemetés- zsef,
jövőjének témája megosztja na. Hogy mi a véleménye az
Miklós
Gábor,
Karikó
Teréz.
re; bizonyos vagyok benne,
talában gyenge művészfize- szegedi színház, és benne az
a közvéleményt. Szerkesztő- emlékművek sorsáról? „Az
József
és
Berdál tések között a szegediek a opera tevékenységét. Éppen
hogy megértenék:
előnyte- Szabadi
ségünkbe is, a Szeged szer- én szavam nem sokat ér, de
len az országuknak az an-Valéria vehette á t a díjat. lemaradottak között talál- ezért volt csodálatos, felkesztőjének is sokan telefo- ha rajtam múlna,
mindtidemokratizmust
hirdető Ma a városi tanács vezetői hatók. Ez az elismerés iga- emelő
és megrendítő
ez a
náltak, ami egyúttal jelzi: a kettő maradna
a helyén.
köszöntik a kitüntetetteket, zolás is! Igazolása annak a kitüntetés, s hogy benne m i
momentum."
különös tény foglalkoztatja Szépek,
szimmetrikusak.
április 19-én pedig a nagy- hosszú évek óta tartó követ- néhányan, a Vaszy-korszak
*
a város lakosságát. Az tud- Nem helyes, ha
kitelepítik
színházban lesz ünnepség.
művészei
részesülkezetes
és koncepciózus aktív
niillik, hogy szép főterün- valamelyik temetőbe, mert
Nem a vitaindítás
szánmunkának, amely minden tünk. Számomra az külön
kön alig néhány
méterre úgy tudom, az a terv. Hogy dékával tesszük közzé a fönellenére
végbe- öröm volt, hogy Bartók sírA díjátadást követően te- nehézség
egymástól két szovjet hősi nem demokratikus, ha kü-ti néhány véleményt. Talán
jára Oberfrank Gézával én
ment
a
szegedi
operaegyütlefoninterjút
készítettünk
emlékmű is áll, külön
a lön a tisztek? Hát
kérem, csak azért, hogy kiderüljön:
a tisztelet
koszorútesben. Ez persze komplex vihettem
három művésszel.
tiszteknek és külön a köz-annak
idején
ez így
úgyszólván senkinek nem
Szombaton
csodálatos
Oberfrank
Géza:
A B á r - dolog, és a városi vezetés ját.
katonáknak, ami — egy de- m e n t . . . "
okoz gondot, hogy szovjet tók—Pásztory-dij a szegedi érdeme is, hogy amikor a légkörben töltöttünk egy na•
mokratikusnak
deklarált
hősi emlékmű — van; an- operatársulat több évtizedes művészeti élet országszerte pot, mi régi operisták, és a
hadseregről lévén szó — elég
Csongor
Győző
n y u g a l - nál inkább az, hogy — ket- tevékenységét,
jelentőségét, hanyatlik, vagy legalábbis ma aktív tagok. Nézőként
visszatetsző.
a zenei
élei úgy látom, hogy a mostani
mazott
muzeológus: „Nem tő van, s ma már nehezen művészi színvonalát ismerte p a n g , Szegeden
töretlen.
N é m i ke- társulat munkája egy picit
ott sírok érthetően: különbségeket té- el. Egyre inkább bebizonyo- fejlődése
Az emlékművek
sorsáról tudok róla, hogy
kiszamitottermészetesen nem ma, és lennének. Szerintem nyu- ve a harcokban
elesettek sodik, hogy hazánkban a serűséget okoz, hogy ezek- racionálisabb,
nem holnap kell dönteni; a godtan ki lehet vinni, föl között. Úgy gondoljuk vi- Magyar
Állami
Operaház ben a sikerekben a helyi tabb, fegyelmezettebb, átvárosi tanácsnak és nem lehet állítani
a temetőben s z o n t , h a — jogi,
kegyeleti, után a szegedi a legjelentő- sajtó visszafogottsága miatt gondoltabb, mint annak idenem osztozhatott az a vá- jén, a mi időnkben volt. Tamásnak kell dönteni — tud- mindkettőt, vagy inkább ott városesztétikai
és -történeti sebb együttes. A szakmai elmegrendítő
juk. Mégis úgy véltük, ér- is csak az egyiket.
rosi közönség, amely csak l á n csak a lelket
Hiszen szempontokra
figyelemmel ismeréseket több éve megdekes lehet, ha a várost is- a katona az katona,
élményeket
hiányominket láthat, s úgy élez- spontán
halákapja
a
társulat,
hadd
emmerő tudós
lokálpatrióták lában egyforma — nem köz- — eldől a sorsuk, s mond- lítsem az 1987-es o p e r a f e s z - heti, hogy a m i a szegedi lom. P e r s z e , e z n e m s z a k v é juk szükségessé válik
új
véleményét megkérdezzük.
legény vagy tiszt. Az apám,
tivál sikereit, az évek óta operában folyik, az a ma- lemény, csak egy érzékeny
Czibula
Antal,
a k i '44 végé- szobor, vagy szobrok állítá- visszatérő
nyugat-európai gyar vidékre jellemző, meg- néző reagálása.
től dolgozott a városházán, sa a Széchenyi térre, akkor turnék hízelgő kritikáit, a alkuvásokkal teli művészi
Németh
József: Hetedik
tett, mindnyájunkra tartozik an- Művelődési
Mivel sokan úgy tudják, már akkor ajánlatot
Minisztérium erőlködés. Számtalan példáaz emlékmüvek
egyszers- hogy a térre kérjék el Arad- nak eldöntése: milyen szo- nívódiját, vagy a mostani val, kritikával igazolhatom, szezonomat töltöm a szegedi operatársulatnál. Az első,
mind temetkezési
helyek, ról az emlékmüvet, ott úgy- bor legyen az(ok) az űj(ak)? elismerést. Ez valódi örömet h o g y a szegedi
operatársumeghatározó élmény a Pavagyis, alattuk az itt elesett sem viselik gondját. Nem A város karakterét megha- okoz mindannyiunknak, hi- lat,
mint
zenés
színház,
rasztbecsület és a Bajazzók
javaslatát. tározó döntés tudniillik nem szen ezeket a sikereket csak európai
szovjet katonák nyugszanak fogadták el a
színvonalú.
nyugat-európai turnéra va— először ennek a feltéte- Most majd jól meg kell gon- lehet sem spontán, „ahogy együtt, közösen
érhettük
ei
Berdál
Valéria:
Én már
esik, úgy puffan" — jellelezésnek próbáltunk utána- dolni, m i kerüljön oda!"
Az erkölcsi oldal éppoly évek óta visszavonultam az ló felkészülésén ért. Ekkor
gű, sem a fejünk
fölötti,
járni.
fontos, mint az anyagi ré- operaszínpadtól, csak a ta-éreztem meg, hogy az ilyen
központi. Miként volt — edprecíz műsze,
hiszen tényként kell nításnak élek, s civil bérlet- jól előkészített,
Egyetlen tanulmányt lelPéter
László
i r o d a l o m t ö r - dig.
helymunka
sikerre
viheti
a
megállapítanom,
hogy
az
áltulajdonosként figyelem a társulatot.
tünk: a
Csongrád Megyei ténész: „Lehet, hogy
S. E.
sírok
Persze, egy
Levéltárban őrzik
Komoly vannak a Széchenyi
téren,
együttes elismertsége attól
Pál kéziratos tanulmányát: a mert a korabeli újságokban
is függ, milyen szinten veCsongrád és Csanád megyei azt írták, hogy
az emlékszik észre tehetségét, szakszovjet hősi emlékművek le- művek leleplezésekor .bajmai felkészültségét. Sokfelé
írását, amely 1977-ben ké- társi búcsút vettek az itt elvendégszerepelek,
munszült. Eszerint — furcsa mó- hantoltaktól'. Az a vélemékámban óriási segítség az
don — a két emlékmű két- nyem, hogy az egyik em„Úgy
tűnik,
őfelsége ország vonzerejének növe- szabályos házasság kapcsol- itt magamba szívott rendszer is átadatott a
város lékmű maradjon a helyén; a
elhatározták, kedését
is jelzi: 1987-ben ná össze. A homoszexualitás szeresség, a karbantartás foképviselőinek. Először 1945 történelmünkhöz hozzátarto- alattvalói
hogy
a
családra
és
a
mun51
900-an
költöztek a csa- megítélésében is változott a lyamatossága, az igényesség.
májusában, másodszor 1949
zik; mementóknak maradni kára fordítják az energiájútorna túlsó oldalára, míg a kép: 1983-ban a britek 62 Egy fájdalmam azért van. A
júliusában.
A két átadási
kell, együtt
kell
élnünk ikat" — állapította meg a Fivilág más részébe alig 44 százaléka ellenezte, 5 évvel szakma konstatálta társulajegyzőkönyv megvan, az elminden történeti kor emlé- garo, amikor a franciák elé
sőt elkülönítve őrzik a Leezer brit állampolgár távo- később
már 74 százaléka tunk magas színvonalú műtárta a brit családstatisztika zott. Ami a családi hátteret tartotta elfogadhatatlannak. ködését. A közönséggel egy
véltárban, a '49-es
máso- keivel és hagyományaival."
*
kapcsolat
vilegújabb eredményeit. Ezek- illeti, sajátosan
lata viszont ott van Komoly
értelmezik Mi több, a lakosság fele azt új minőségű
ből kitűnik, hogy a sziget- a puritán erkölcsöt. A sta- is kifogásolja, hogy állami szont nem jött létre. A r é g i
Pál tanulmányában.
EszeRaffay
Ernő
történész:
szegedi operarajongók még
országban nemcsak az er- tisztika szerint ugyanis
rint „az első sorban egy „Eljön a turista
a pénzen
gyógyítják
az
Szegedre, kölcs szigorodását
ma is gyakran visszasírják a
jelentő megkérdezették 62 százalétörzstiszt és 15 főtiszt van
AIDS-es
homoszexuálisoakár Keletről, akár Nyugat- újvíktoriánus hullám erősöVaszy-korszakot, nekünk peeltemetve... a tiszti emka
határozottan
ellenzi
a
kat.
ról: szembeötlő a két em- dik, hanem emelkedik
a
d i g m é g nem sikerült malékmű bal és jobb oldalán
tabletta
lékmű.
Amellett, hogy
a születések száma Is. Nyu- fogamzásgátló
E
beszédes
adatokhoz gunk mögé állítani
a fiatal
az eltemetettek nevei vanhasználatát,
s
elítélik
a
hászovjet hadsereg antidemok- gatnémet
hozzávehetjük
az intézmé- operarajongók
vélemények sze- zasságon kívüli
táborát. P e nak bevésve."
'
szexuális
ratizmusának
bizonyítékai, rint is, ha továbbra is manyi
puritanizmus
néhány
Mindazonáltal hete ismert tényét: az újra dig úgy gondolom, a közönazt sugallják, hogy Ma- rad a „baby boom", Nagy- kapcsolatot.
ségépítés éppoly fontos, mini
minden
4.
gyerek
olyan
párgyarország j e m független ál- Britannia
magánkézbe adott távközlés a belső szakmai munka. Egy
Nyugat-Európa
kapcsolatból
születik,
amelam,
hiszen
idegen
hatabeszüntette a
„magányos
Komoly Pál
a
tanácsi
legnépesebb országa lesz. Az
lyet nem szentesített a tör-szívek" című szolgáltatását, bizonyos: a Bartók—Pászirattárban dolgozik. Kérdé- lom — ráadásul még itt ál- NSZK+ban,
Francia- és
t o r y - d i j a társulat
életének
vény.
A.m
tudni
vélik,
hogy
— hadseregének Olaszországban
amely enyhén szólva eroti- nagy
sünkre azt mondta, a- jegy- lomásozó
ugyanis
pillanata.
a
szülők
70
százaléka
ez
kus szöveggel
bátorította
zőkönyveken kívül más for- állit emlékműveket. A Szé- mind kevesebb gyerek szüT. L.
rást nem talált a kutatásai chenyi téren politikai, a te- letik. A m a statisztika az esetben is úgy él, mintha mindkét nembeli előfizetőit.

Hosszabb
idó után a Szeged című lap márciusi,
2. számában
írt a szerkesztő,
Tandi
Lajos
arról,
hogy
„újra
kellene
gondolni
a Széchenyi
téri szovjet
hősi
emlékmű
vek jövőjét".
Néhány
napja a frissen életre hívott,
s a tanács mellett
működő
várostörténeti
és -esztétikai
tanácsa d ó t e s t ü l e t b e n került
szóba, hogy hamarosan
dönteni
kellene az emlékművek
ügyében,
hiszen
ha egyik,
vagy ha
mindkettő
helyére
szobrot
kíván
állítani
a város, idő kell
e csere
lebonyolításához.

semmi szex

