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Verdi Requiemje a színházban 
November elején mindannyiunknak eszébe jutnak 

azok, akik már nem lehetnek közöttünk, akikhez ragasz-
kodunk, és ök magukkal vitték életünk egy-egy darabját. 
Az emlékezés fájdalmas, és egyben arra késztet, hogy 
élet és halál feloldhatatlan ellentmondásán gondolkodjunk, 
és azon a megfejthetetlen rejtélyen, amit nekünk, élőknek 
a halál jelent. Az ember tehetetlensége ezen a ponton ér-
zelmek és indulatok legvégletesebb megnyilvánulási for-
máit hozza felszínre, a kétségbeesett könyörgéstöl az őr-
jöngő felháborodásig. 

Ezek a gondolatok szólalnak meg a zene nyelvén 
Verdi Rcquiemjében.' 

A zeneszerző két élmény 
hatására komponálta ezt a 
müvét: 1868-ban Rossini ha-
lálának hírére írta az utolsó 
tételt, a Libera me-1, két év-
vel később ugyan hozzákez-
dett a folytatáshoz, de a be-
fejezésre csak 1873-ban 
szánta el magát, Manzoni-
nak, a romantikus irodalom 
és az 1848-as olasz szabad-
ságküzdelmek egyik vezéré-
nek halálakor. 

A gyászszertartás hangu-
latát, az elhunytakra való 
emlékezést idézik a kezdés-
nél a mélyvonósok sötét 
hangjai és a kórus suttogó 
szólamai. A zenekar félel-
metes tombolása és az ének-
kar kétségbeesett felkiáltá-
sai a végítélet napjai t jele-
nítik meg. A mű legszebb 
része a mezzoszoprán szóló-

val kezdődő panaszos Lac-
rymosa, amely Verdi ára-
dóan gazdag melodikus 
hangszerelésének egyik leg-
szebb példája. 

A hatalmas apparátust fel-
vonultató, szólistáktól, zene-
kartól és kórustól biztos fel-
készültséget igénylő zenemű 
bemutatása komoly feladat. 
Mindenekelőtt a mezzót 
éneklő Szonda Évát kell ki-
emelnünk, aki csodálatosan 
szép hangszínével és hatal-
más hangerejével szinte tö-
kéletesen bánik. Méltó part-
nere volt a szoprán szólamot 
éneklő Jobbágy Mária lehe-
letfinom pianóival, intelli-
gens előadásmódjával. A 
Recordareban, ahol együtt 
hallhattuk őket, különösen 
feltűnt, hogy hangjuk meny-
nyire jól illeszkedik egymás-

hoz. Gregor József telt, zen-
gő basszusát hallani mindig 
élmény, bár ezen az estén ki-
csit halványabb teljesít-
menyt nyújtott a tőle meg-
szokottnál. Úgy tűnt, hogy 
nincs teljesen rendben „han-
gilag", és köszönet illeti ér-
te, hogy mindennek ellenére 
végigküzdötte az előadást. 
Rcti Csaba tenorja nem iga-
zán illett a másik három 
szólista hangszínéhez. Időn-
kénti bizonytalan intonálá-
sai zavaróak voltak. 

Kórus és zenekar nagysze-
rűen szerepelt. Dicséret illet: 
Gyüdi Sándor karigazgatót 
Pál Tamás lendületes dirigá-
lása lenyűgöző. Fantasztikum-
hangzást képes kicsikarni az 
általa irányított együttesből 
a legfinomabb pianóktól a; 
egész színházat betöltő for-
tissimókig. Keze alat t ? 
szimfonikus zenekar szintt 
ú j életre kelt. 

Verdi monumentális mű-
vének bemutatását vastaps-
sal köszönte meg a közönség 
Érdemes lenne ezt az igazár 
emberi gesztust, hogy eg; 
színházi estét is szenteljün' 
a halottainkra való emléke-
zésnek, hagyománnyá tenm 

•Gresó Erzsébet 

Jávor, Kabos, Garbó 
A Szegedi Városi Televí-

zió ettől a héttől kezdődően 
rendhagyó, filmtörténeti je-
lentőségű válogatást vetít az 
1934—1938 között készült fil-
mekből. Miért pont ez a két 
évszám határolja a váloga-
tást? 

1 A magyar film történeté-
ben 1932 fontos dátum, hisz 
ekkor készül el az első han-
gos nagyjátékfi lm — a Hyp-
polit, a lifitáj — de ez, és a 
következő év még a techno-
lógia fejlesztésével, a gyár-
tók, stúdiók keresésével te-
lik el. A mozikban vetített 
f i lmeknek több mint a fele 
(akárcsak ma) amerikai volt, 
ami a bevételt, a telt házat 
biztosította, és ez már a 
boldog békeidőben is a fö 
szempont volt. A magyar 
filmeket a kölcsönző tár-
saságok (City, Phöbus, Ge-
nius . . . ) készítették inkább 
kísérlet céljából, mint ha-
szon íeményében. A sors 
fintora, hogy a mégis elké-
szült filmek jelentős része 
elveszett. 

A fordulatot 1934 hozta, 
amikoris kötelezték a köl-
csönző társaságokat, hogy 
minden tizedik, ma jd még 
ugyanebben az évben, hogy 
minden ötödik bemutatott 
film magyar legyen. A tör-
vény meg is hozta eredmé-
nyét 1934 és '38 között 132 
játékfi lm készült. A köl-
csönző cégeknek olcsóbb volt 
ha maguk készítették a fil-
met, mint hogy megvegyék. 
Sorozatban le is forgatták a 
kívánt számú filmet, kevés 
gonddal, rohamtempóban. 
Átlagban 11 nap alatt ké-
szült el egy „mű". Egyszerű 
volt a cselekmény is. Ha-
sonló helyzetek ismétlődtek 
filmről f i lmre: szegény lány, 
úri fiú, előbb-utóbb boldog-
ság. A szociális problémák, 
a politika teljesen hiányzott 
a témák közül, pedig moz-
galmas évei voltak ezek Eu-
rópának. A magyar filmben 
pedig: „A bankban nincsen 
betetem, de mégsem látok 
setéten ...", és „Tudom, hogy 
van neki, na mije van ne-
ki..." — énekelték a hő-
sök. 

Akkor mégis mitől izgal-
masak számunkra még ma 
js ezek az álmodozó roham-
munkában készült f i lmek? 
Talán a szellemes dialógu-
soktól, a viccektől, a jó be-
mondásoktól, amelyeket is-
mert kabarészerzők: Nóti 
Károly, Vadnai László ír-
tak? Talán a fülbemászó 
dallamoktól, a ma már örök-
zöld slágerektől: Oda va-
gyok magáért (Ida regénye), 
Meseautóban, Lila aká-
cok ? Valószínűbb az, 

hogy a siker t i tka: az oly 
jelentős színészegyéniségek, 
mint Jávor Pál és Kabos 
Gyula. Jávor, a mindig tal-
pig úriember, a tipikus 
dzsentri, a női szívek meg-
dobogtatója, az örökös fő-
hős. Kabos, a mindig ijedt 
és tanácstalan pesti kis-
polgár megszemélyesítője, az 
örök epizódista. (43 f i lmjé-
ből csak egyben, A papucs-
hősben volt főszereplő). 

1938 j anuá r j a a másik dá-
tum: a zsidótörvény meg-
születése. Ennek következ-
tében a zsidó származásúak 
fokozatosan kiszorultak a 
filmekből. Ami korábban 
színészek, rendezők hőn áhí-
tott vágya volt, az most 
életmentő kényszer lett: 
Amerikába emigrálni. Igy 
tett Kabos Gyula is, le-
zárva ezzel egy korszakot a 
magyar filmben. Greta Lo-
visa Gustavson svéd szí-
nésznő, akit a világ Greta 
Garbó néven ismert meg, 

már jóval korábban, 1925-
ben Hollywoodba költözött. 
Itt vált „isteni Garbó"-vá si-
keres filmjeivel. 

Kabos Gyula, Jávor Pá} 
és Greta Garbó f i lmjei t a 
VTV csatornáján szerda es-
ténként 20 órától lá that ják 
az elsőt november l - jén , 
holnap. A részletes prog-
ram: Ida regénye (1938. Ki-
rály Ernő, Agai Irén, Jávor 
Pál); A csúnya lány (1935. 
Jávor Pál, Muráti Lili, Ka-
bos Gyula); A döntő pilla-
nat (1938. Kabos Gyula, Tol-
nay Klári); Nászút féláron 
(1936. Kabos Gyula, Jávor 
Pál); Lila ákác (1934. Nagy 
György, Ágai Irén, Kabos 
Gyula); A papucshős (1938. 
Kabos Gyula, Bilicsi Tiva-
dar) ; A hölgy egy kissé bo-
garas (1938. Ráday Imre); 
Grand Hotel (1932. Greta 
Garbó); Krisztina királynő 
(1933. Greta Garbó). 

Vida Mihály 

Kisteleki Erdély Kör 
Kistelekre (akkor még 

nagyközség) 1988 áprilisában 
érkezett az első erdélyi me-
nekült család. Mivel időköz-
ben több hasonló sorsú csa-
lád telepedett le a helység-
ben (mely megkapta a vá-
rosi rangot), a Hazafias 
Népfront Kisteleki Városi 
Bizottsága próbálta felkarol-
ni gondjaikat, segítséget 
nyúj tva könnyűnek nem 
mondható helyzetükben. 

Mucsi Ferencné, a HNF 
Kistelek Városi Bizottságá-
nak t i tkára irányította és 
fogta össze a több oldalról 
és irányból érkező jóindula-
tot. Öt idézzük: 

— Sajátos eszközeink fel-
térképezésével, lehetőségeink 
felmérésével kezdtük a mun-
kát. Azt hiszem, hozzájárul-
tunk ahhoz, hogy a mene-
kültek egy része végleg le-
telepedett a városban, és be-
illeszkedésük zökkenőmen-
tesnek mondható. Munka-
helyi elhelyezés, az iskolai és 
óvodai beiratkozás elősegíté-
se, javaslat segélyezésre, la-
kástámogatásra, lakásfelsze-
relés és ruhaneműk gyűjté-
se — íme, ezen területeken 
értünk el biztató eredménye-
ket. 

— Az erdélyi családok — 
ez meggyőződésünk és ta-
pasztalatunk — valóban 
igénylik a közösséggé szer 

veződést. A város közügyei 
iránti érdeklődésük eleven, 
néhányan aktív tagjai a 

népfrontmozgalomnak. 
Mindezen tulajdonságaik 
eredményeként — s a segítő 
szándék is összefogta az em-
bereket — a város polgárai 
fenntartások nélkül befogad-
ták az ú j lakókat. Mindeh-
hez a HNF is hatékonyan 
hozzájárult. 

— A kialakult erőviszo-
nyok és igények ismeretében 
kezdeményeztük a Kisteleki 
Erdély Kör megalakulását, 
melynek tagjai lehetnek a 
városban és vonzáskörzeté-
ben tartózkodó erdélyiek, il-
letve a velük, az ügyükkel 
azonosuló polgárok. A kői 
minden hónap első hetének 
keddi napján ta r t j a az ösz-
szejövetelt. Eddigi két fog-
lalkozásunkon (a kör meg-
alakulásának pontos dátu-
ma: 1989. szeptember 12.) 
Szilágyi Dezső, a Csongrád 
Megyei Tanács szakembere, 
illetve Valach Adrién, a kis-
teleki tanács vb-t i tkára tar-
tott hasznos, gyakorlatias tá-
jékoztatót a tagság előtt. 

Mucsi Ferencné vállalta a 
Kisteleki Erdély Kör titkári 
tisztét is — az eddigi tevé-
kenysége miatt kapta meg a 
bizalmat. 

P. S. 

Új arcok az operában 
Az operatársulat két uj 

tagját, Szilágyi Erzsébetet 
(koloratúrszoprán) és Kővá-
ri Csabát (basszus) a Rigo-
lettóban láthatja a színház 
közönsége, Gilda. illetve 
Sparafucile szerepében. A 
szegedi bemutatkozás mind-
kettőjüknek jól sikerült; ez-
úttal a fiatal művészekről 
készült pillanatfelvételeket 
ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. (A ma esti Gilda Szi-
lágyi Erzsébet. Kővári Csa-
ba pedig a november 7-i 
előadáson énekel legköze-
lebb.) 

A zene vonzásában 

Az érdekes-szép arcú, tö-
rékeny alkatú, f iatal m ű -
vésznő három évadot töltött 
a debreceni színházban, de 
már főiskolás korában is ott 
énekelt. 

— Első szerepem a Va-
rázsfuvola Éj királynője 
volt, Mikó András rendezte. 
Pontosabban, dehogyis ren-
dezett. tanított, akárcsak az 
akadémián. Másodéves vol-
tam. Még abban az évben 
elénekeltem Gara Máriát, 
aztán tavaly Luciát. 

— Debreceni? 
— Nem, Kisvárdán szü-

lettem, gimnáziumba is ott 
'ártam. Zongorázni tanul-
tam. és egyáltalán nem vol-
tam biztos benne, hogy éne* 
kesnek kell lennem. De nem 
tudtam szakiskolába jutni. 
Hogy ne veszítsem el a ze-
nét. azért dönBóttem az 
éneklés mellett. Révhegyi 
Olgánál tanultam, Sass Syl-
viát, Szűcs Mártát. Bende 
Zsoltot hallottam nála ská-
lázni . . . Debrecenben jár-
tam főiskolára. Zádor End-
re professzor űr tanított, 
akihez még most nyáron is 
e l já r tam énekelni. Az a vá-
gyam, hogy minden magas*-
ságban tökéletesen ejthes-
sek minden hangot, min t 
Melis György, vagy Oro^z 
Júlia . .. 

— Hogyan jellemzi eddigi 
pályáját? 

— Szerencsém volt; akkor 
is, amikor igazi szerződéssel 
Debrecenbe kerültem. A mo-
soly országában kap tam Mi 

Szilágyi Erzsébet 

hercegnőt, s megint egy 
vérbeli pedagógus. Kazán 
István volt a rendezőm. So-
ka t tanul tam a szubrett-
szerepben. A Lakmé követ-
kezett, ami t azelőtt renge-
teget tanultam, bár nem re-
méltem, hogy hamarosan el-
énekelhetem. Jó előadás volt. 
Az első évben megkaptam, a 
Neményi Lili-serleget, a kő-
vetkezőben nívódíjat a Tra-
viata Violettájáért. Akkor 
kezdtük próbálni a Lammer-
moori Luciát, Angyal Mária 
rendezésében, közben Szaffi 
voltam a Cigánybáróban, 
majd a Csárdáskirálynő kö-
vetkezett. Oratóriumokban 
énekeltem. Egyszóval, ese-
ménydús három évem volt 
Debrecenben, és talán sike-
res is. Remélem, a Gildával 
zökkenőmentesen folytató-
dik a pályám, s örülök an -
nak is, hogy az operakul-
túrájáról híres Szegeden. 

S. E. 

„Érdemes 
énekelned" 

Ezzel a mondattal Indítot-
ta el Kővári Csabát a pá-
lyán Sólyom Nagy Sándor. 
A fiatal basszista augusztus 
elseje óta tagja a szegedi 
operatársulatnak. Mielőtt 
ezt a hivatást választotta, 
sok mindent kipróbált. Pé-
csett végzett, matemat ika 

tagozaton, m a j d sikeresen 
felvételizett a miskolci mű-
szaki egyetemre. Két év 
azonban elég volt ahhoz, 
hogy rá jö j jön — nem erre a 
pályára teremtették. Ezután 
következett először Buda-
pesten a Néphadsereg Mű-
vészegyüttese, majd a Zene-
akadémia operatanszaka, 
ahol t anára Sólyom Nagy 
Sándor lett. 

Végzős korában egyjfc' 
énekórájára bement Gregor 
József, aki meghívta Sze-
gedre. az operatársulathoz. 
Bár akadémistakónt megis-
mer t e a pesti operát, és úgy 
gondolta, hogy nem tud él-
ni kisebb városban, szavai-
ból az derül ki, hogy nagy-
ra értékeli a szegedi tá rsu-
latban a szakmai igényes-
ségre törekvést és a közvet-
len. családias légkört. Szin-
te minden operában kap 
feladatot (Álarcosbál. Rigo-
letto, Aida, Hamupipőke). 
Más m ű f a j sem idegen tőle, 
hiszen a Madách Színház 
Doctor Herz előadásain rég-
óta énekli Szent Péter sze-
repét. Jelenleg azonban 
napja i t az énekórák, a sze-
reptanulás, a próbák és az 
előadások töltik ki. 

Eddigi fellépései a r r a en-
gednek következtetni, hogy 
ha kitartással bírja, meste-
rének igaza lesz: érdemes 
énekelnie. G. E. 

A z oktatásban is elkezdődik 
Mi a nemzeti alaptanterv?—Vizsga nyolcadikban? 

— Előadásának címe azt 
sejteti, hogy Magyarországon 
új vizsgarendszert kívánnak 
kiépíteni. Miért? 

— A magyar oktatás úgy 
alakult, hogy a diákok első 
megméretése kb. 18 éves 
korra tehető, holott közben 
olyan életszakaszokon halad-
nak át, melyekhez meghatá-
rozott gondolkodásbeli, ké-
pesség- és készségnormák 
tartoznak. Itt most az általa* 
nos és középiskolásokról van 
szó. Egy életszakaszokhoz 
kötött vizsgarendszer mind a 
tanárnak, mind pedig a di-
áknak pontosabb képet ad-
hat az elvégzett munka ered-
ményéről. 

— Hogyan képzelik el? 
— Az első, felmérő jellegű 

vizsgát, melynek tula jdon-
képpen csak információs jel-
lege van, a hatodik osztály-
ra tervezzük. Majd egy úgy-
nevezett alapvizsga követke-
zik a nyolcadik osztály vé-
gén, mely részben kiküszö-
böli azt az általánosnak 
mondható jelenséget, hogy a 
nyolcadik második félévében 
már szinte semmit nem ta-
nulnak á diákok, hiszen ad-
digra mindenki megtudja, 
hogy felvették-e vagy sem 
Majd a későbbiekben 16 éves 
korra kívánjuk „felcsúsztat-
ni" az alapvizsgát, mely há-
rom részterületet foglal ma-
gába. i. A mindenkire köte-
lező alaptanterv. 2. Azok az 
anyagrészek, melyekkel az 
adott iskola kiegészíti az 
alaptantervet . 3. A tanuló 
érdeklődése szerint válasz-
tott téma. 

November elsején tu-
dományos konferenciát 
tartanak Budapesten, 
Vizsgarendszer Magyar-
országon címmel, a kon-
ferencián Nagy József 
(JATE) Milyen vizsga-
rendszerek között vá-
laszthatunk? címmel 
tart előadást. 

— Mennyiben különbözik 
ez az alaptanterv a mostani 
általános iskolai tantervek-
től? 

— Megindult a Nemzeti 
a laptanterv kidolgozása, 
melynek kipróbálására me-
gyénként két iskola jelent-
kezhetett. A Nemzeti a lap-
tanterv az egyes tantárgyak-
ban a témák egymásutánját 
határozza meg, illetve a té-
mákhoz kapcsolódó képes-
ség- és készségszinteket. Ez 
egy olyan tanterv, mely első-
sorban a vizsgarendszer 
megalapozását szolgálja, de 
ez alapján tanítani nem le-
het. Minden iskolának sa já t 
magának kell meghatároznia,, 
hogy miként dolgozza fel az 
a laptanterv által meghatá-
rozott témákat. 

— Mire alapozzák az új 
tantervet? 

— Most fejeződött be egy 
négy éven á t tartó részletes 
kutatási program, melyet ko-
moly szakmai felkészültségű 
emberek végeztek. A prog-
r am eredményeként állítot-
tunk össze különböző teszte-
ket A teszt szót csak jobb 

híján használom, mivel ezek-
ben a felmérésekben nem a 
helyes megoldást kell kivá-
lasztani egy felsorolásból. A 
következő tesztek születtek: 
gondolkodás-mérés, olvasás-
megértés, írás- és helyesírás-
mérés, testnevelési felmérés 
stb. egyedül történelemből 
terveztünk szóbeli vizsgát. 

— A felvételinél és az 
érettséginél terveznek-e vál-
toztatást? 

— Szeretnénk az érettsé-
git és a felvételit összevon-
ni. Ezen a vizsgán egy külön 
er re a célra összehívott 
vizsgabizottság mérné a diák 
szakmai, illetve ál talános 
műveltségi szintjét. 

— A felsőoktatás vizsga-
rendszerében lesz-e válto-
zás? 

— Nem. A felsőoktatásban 
megmarad a régi mechaniz-
mus. 

— Milyen változást vár az 
új vizsgarendszertől? 

— A vizsgarendszer önma-
gában még nem oldja meg 
az oktatás válságát, mely el-
sősorban motivációs válság 
diák és tanár részéről egy-
aránt . Ez a vizsgarendszer 
nem újkeletű, hiszen hason-
ló működik már Angliában 
is. De a válságból való kilá-
balást valahol el kell kez-
deni, és nyugatról szerzett 
tapasztalataink azt muta t ják , 
hogy a vizsgarendszer elő-
mozdíthatja, igy egyik pij-
lére lehet az oktatás megre-
formálásának. 

Podmaniczky Szilárd 


