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Zeneiskolai koncertek 
A Liszt Ferenc Zeneiskola 

orgona tanszaka holnap, 
kedden este 7 órától a felső-
városi templomban hangver-
senyt rendez. A műsorban 
többek között Bach-, Hándel-, 
Telemann-művek szerepel-
nek. Közreműködnek: Suri-
nás István, Takács Mária, 
Molnár Mónika, Rafia Éva, 
Szebelédi Gábor (orgona), 
Sárközi Ildikó (cselló), Papp 
Zsolt (klarinét). Vörös Márta 
(oboa) és Nagy Gabriella 
(fuvola). Orgonán közremű-
ködnek még; Szelezsán Ist-
vánné és dr. Zádorné Raffa 
Éva tanárok. A növendéke-
ket felkészítették; dr. Bott-
káné Égető Mária, Greksa 
László, Mihalikné Dillmann 
Éva, Paragi Jenő és Szélpál 
Szilveszter 

Ugyancsak a zeneiskola 
növendékei és tanárai mu-
zsikálnak azcm a koncerten, 
mely csütörtökön délután fél 
6-kor kezdődik a Tábor utcai 
hangversenyteremben. A ka-
rácsonyi műsorban fellép-
nek; Szabó Mária, Maróti 
Csanád, Fodor László, Ko-
vács Anita, Klebniczki 
György, Csizmadia László, 
Kővágó Ilona, Kálmán Esz-
ter, Szabó Tünde, Januj Ida, 
Erdélyi Viktor, Lenti Laura, 
Lepahin Marina, Milassin 
Gergely, Báder Mária, Le-
bák Judit, Brzozka Ágnes 
növendékek, valamint dr. 
Pusztai István, Sárközi Ildi-
kó, Pelle Anita, Tapodi Emil, 
Koltai Zoltán és Török Imre 
tanárok. 

Pénteken délután 6 órakor 
a Liszt Ferenc Zeneiskolá-
ban tanári hangverseny kez-
dődik. Renaissance táncokat 
és ma4rigálokat adnak elő 
blockfótén; Baranyai 
György. Marosvári Attila, 
Maróti Mihály, Paragi Jenő 
és Szélpál Szilveszter. Cor-
nelius; Karácsonyi dalok cí-
mű művét Szél Pálné (ének), 
és Lajos Istvánné (zongora) 
adják elő. Barrios; El ültimo 
conto című művét Varga 
György szólaltatja meg gitá-
ron. Mozart; a-moll szonátá-
ját Demeterné Dányi Júlia 
játssza zongorán. Corelli: 
Karácsonyi concerto grosso-
ját a zeneiskola tanáraiból 
alakult vonószenekar elő-
adásában hallhatja a közön-
ség 

Bécsi képek (4.) 
Nem tudom, egy ország, 

egy város szellemiségét mi 
reprezentálja jobban, a 
múltja vagy a jelenbe át-
mentett tradíció. Egy biztos: 
mióta itt vagyok, nem múló 
élvezettel megyek végig a 
Fichte utcán, hogy eljussak 
a Schelling gasséra, majd a 
Hegel gasséra forduljak, 
mely — mily csodálatos — a 
Himmelpfort (Mennyei ka-
pu) közbe torkoll. Erről 
eszembe jut, hogy az utca-
nevek feltehetően jeleznek 
valamit, s kissé elszomoro-
dom, ha az otthoni például 
több száz Petőfi utcára gon-
dolok. Félreértés ne essék, 
nincs semmi bajom Petőfi-
vel (. legalábbis nem az ut-
canevek miatt, ha van is), 
csak bizonyos eltéréseket, 
megosztottságokat, áthág-
hatatlan akadályokat jut-
tat eszembe, melyekre nem 
jó dondolni. Ha szellemiség-
ről van szó, nehéz megadni, 
milyen paradigmák alapján 
lehet azt megítélni. Sokak 
szerint például Bécs több 
vonatkozásban ugyancsak 
provinciális, melyet van, aki 
úgy magyaráz, hogy ez a 
város elvesztette birod.il-
*ni jellegét, a II. világhábo-
rú óta ez idáig gyakorlati-
lag a világ végeként funk-
cionált. S ez igaz is. Innen-
től keletre valóban a „sem-
mi" következett. Nem tu-
dom. Az viszont biztos, hogy 
minden, és annak a totális 
ellentéte egyszerre megta-
lálható itt. Ég/ példa: az al-
latok megítélése (a négylá-
búakra gondolok). Nyuga-
ton járva mindig felidegesí-
tett a kutyák és macskák 
totális kultusza. Ez Bécs-
ben sincs másképp. Az em-
ber percenként botlik fruszt-
rált patkányokra emlékez-
tető kutyákba. jól öltözött 
ölebekbe, felbőszített sün-
disznóra hasonlító macs-
kákba, s megpróbál nem 
hasra esni e kedvencek ut-
cákon, tereken felejtett „je-
leiben". Az állat — úgy tű-
riík — az embert megelőző 
helyre került. S ez talán 
egyenes következménye a 
magányosságrtak. az emberi 
élet. atomizálódásának, 
amelyben sok ember igazi 
kontaktust már csak egy 
négylábúval képes kialakí-
tani. Ez a kapcsolat sokszor 
jóval föntosabb. mint pél-
dául a családdal, a gyerek-
kel való törődés (ezt statisz-
tikai felmérések is igazol-
ják)', oly annyira, hogy csak 
egy példát említsek: egyál-
talán nem szokatlan, hogy 
például egy tudós lemondja 

a részvételét egy konferen-
cián, mert kölykedzik a ku-
tyája. Mellesleg — szocio-
lógusok figyelmébe aján-
lom — érdekes következ-
tetések vonhatók le abból, 
hogy a férfiak póráza vé 
gén többnyire pekingi palo-
tarémek rángatóznak, mig 
a nők a nagy termetű jó-
szágokat kedvelik. Az élel-
miszer-boltokban — aki 
megfigyelte, már tudja 
külön osztályok vannak a 
kis aranyosak részére — a 
vitamindús ételeken ke-
resztül a dezodorokig, ku-
tya-macska ruházatig. Ta-
lán épp ezért szinte üdítő-
en hatott rám, amikor a 
minap egy új mozgalom 
szórólapját a kezembe vet-
tem, s azt láttam, hogy az 
az állatvédőkkel szemben 
embervédelmi szempont-
ból épp az állatkísérletek 
normális és szabályozott 
mértékű fenntartása mel-
lett tör lándzsát. A szóró-
lap felhívja arra a valóban 
elképesztő helyzetre a fi-
gyelmet, hogy az egereknek 
é s a patkányoknak jó esé-
lyük van arra, hogy a szen-
vedő mártirok toplistáján az 
elsó helyet foglalják el, mi-
vel az állatvédők szerint 
szenvedéseik csak Krisztus 
szenvedéseivel mérhetők. 
Ugyanekkor ezekkel egyen-
lő elbírálás alá esnek — 
szintén az állatvédőknek 
köszönhetően — a növények 

és a baktériumok (!!!) is. 
-Aki pedig az állatvédők túl-
kapásai ellen emeli fel a 
hangját, rögtön megkapja a 
fasiszta bélyeget. Üzenem 
tehát Szegedre, hogy az 
MTA Biológiai Kutató fe-
dőnév alatt működő „fasisz-
ta" intézményt jobb lenne 
mielőbb bezárni, de ugyan-
így azonnal abbahagyni pél-
dául a kukorica fajnemesi-
tését, csakúgy, mint szegény 
vírusok kínzatását, még mi-
előtt az európai kultúra 
eme vívmánya, egyéb más-
sal egyetemben eljutna hoz-
zánk. Szerencsére e témá-
val még lehet ironizálni, s 
a kiabálásokat se pro se 
koptra nem kell komolyán 
venni. Az egész tudjuk — 
egy olyan dolog velejárója, 
melyet úgy hívnak: demok-
rácia. S ennek egyik tulaj-
donsága az, hogy még csök-
kent elméjűeknek is meg-
szólalásra ad lehetőséget. 
Ha akaria, értse ezt a tisz-
telt olvasó erre az írásra is, 
akkor legalább elhiheti egy 
pillanatra, hogy demokrá-
ciában él. 

Gyenge Zoltán 

Kulturális 
hírek 

A Tisza Szálló hangver-
senytermében ma 19 óra 30 
perckor Boccherini B-dúr 
csellóversenyét és Csaj-
kovszkij Variációk egy ro-
kokó témára cimű művét 
Valéntyin Fejgin; Hándel 
Versenymű két csellóra cí-
mű darabját pedig Valén-
tyin Fejgin és Sin Katalin 
adja elő. Frank Martin mű-
vét Felletár Melinda, Bódás 
Péter és Delley József tol-
mácsolja. A Weiner Kama-
razenei Egyesület hangver-
senyein közreműködik a 
Weiner Kamarazenekar, ve-
zényel: Weininger Richárd. 
— Márciusban Nagykőrösön 
rendezik meg a IV. országos 
balladamondó versenyt, 
szegedi elődöntőjét már 
megtartották. A színvonalas 
mezőnyből négyen jutottak 
tovább: Kunyi Krisztina 
(Deák gimnázium, 3. oszt., 
tanára: Dohány Edit), Beré-
nyi Attila (Kiss Ferenc Er-
dészeti Szakközépiskola 3. 
oszt., tanára: Horváth 
Lászlóné), Németh Edit 
(Kossuth Zsuzsa Egészség-
ügyi Szakiskola 1. oszt., ta-
nára: Horváth Attila), Ko-
pasz Attila (Móra Ferenc 
Szakmunkásképző 2. oszt., 
tanára: Törköly Magdolna). 

Operai napló: Don Pasquale 

Ifjak és vének 
Van annak valami bája, hogy a szegedi opera minden 

évben felújítja a Don Pasqualét. Hol a Kis-, hol a nagy-
színházban, de Angyal Mária találó rendezése, Sándor La-
jos kedvesen bohókás jelmezei, Bata Ibolya karakteres ru-
hái és maestro Donizetti dallamai mindig biztos sikert 
hoznak. No. meg az erős szereposztás, élén Gregorral, aki 
minden bizonnyal a világ egyik legjobbja a címszerepben. 

Sajátos pályát futott be a 
darabban Gytmesi Kálmán. 
Régesrég virtuóz Malatesta-
ként kezdte, majd az Ober-
frank-korszakban a címsze-
repet énekelte, tavaly pedig 
visszatért régi feladatához, 
ismét Malatesta doktorként 
fondorkodik. (Esetleg egy 
még későbbi alkalommal is-
mét visszaveszi a címszere-
pet. Csak abban bízom, Er-
nestóként nem gondolnak 
r á . . . ) 

Az idei sorozatot új sze-
replők beállása és vendé-
gek fellépte tette izgalmas-
sá. Ügy tűnik, az opera vi-
dám év végi sorozatba kez-
dett, december folyamán fel-
váltva játssza Donizetti buf-
fáját Rossiniéval, A sevillai 
borbéllyal. 

A december 6-i első 
előadás mindjárt nem várt 
izgalmakat hozott. Gregor 
József megbetegedett, ezért 
az eredetileg egy héttel ké-
sőbbre kiírt Kővári Csaba 
beugrással énekelte el élete 
első Pasqualéját. Sajnos, 
nagyon kevés próbalehetőség 
jutott neki, ezért a figurá-
ról egyelőre csak vázlatot 
adott. Fiatal korát és atlé-
tikus termetét nehéz össz-
hangba hozni a szerep kí-
vánalmaival és hagyomá-
nyaival. Mindenesetre Kő-
vári nem él túlzásokkal: ta-
karékosan mozog, s mozdu-
lataiban van némi groteszk, 
pantomimszerű jelleg, ami 
segít áthidalni az életkorbe-
li távolságot. Hangja az 
utóbbi időben kiegyenlítet-
tebbé vált, bár továbbra is 
szépen zengő mély regiszte-
re a fő erőssége. Jól győzte 
a hadaró részeket, ám ze-
neileg néha bizonytalan 

volt. („Ha az ember elmúlt 
hetven..." — mondja 
Pasquale. Ha Kővári éne-
kel,. talán elég volna ötvenet 
mondani). Gyimesi Kálmán 
mértéktartóbban komédiá-
zott, mint Figaróként, de 
azért ezúttal is volt jó né-
hány kacagtató, kaján ötle-
te. Mindkét előadáson igen 
szép dallamíveket énekelt, 
különösen áriájában. Vá-
mossy Éva először. Vajda 
Juli sokadszor énekelte No-
rinát. Vajda a játékos, ka-
rakterisztikus részekben a 
legjobb (amilyen például a 
Malatestával énekelt ket-
tős, vagy a pofon jelenet), 
Vámossy a lírai szcénákban 
remekel. Ernestóval énekelt 
szerelmi kettőse a 15-i elő-
adás legpoétikusabb pilla-
nata volt. 

S ezzel el is érkeztünk a 
tenoristákhoz. Kényes kér-
dés, ám szembe kell néz-
nünk vele: a szegedi opera-
társulat tenoristái pályá-
juk vége felé tartanak. Az 
idei évadban többen is ven-
dégszerepeltek ebben a 
hangfajban, s jó lenne, ha 
közülük valaki (k) ide is szer-
ződnének. A mostani Pas-
qualéban két tehetséges fia-
tal tenorista vendégeskedett. 
Derecskei Zsoltot már is-
mertük a Sevillaiból. Most 
is jól érvényesült humor-
érzéke, és kellemes hang-
színe. A 6-ai előadáson 
azonban fáradtan lépett 
színpadra, azért hangadása 
és intonációja időnként bi-
zonytalan volt. Jó állapot-1' 
ban sokkal biztosabb voká-
lis produkcióra képes. Te-
hetséges fiatalembert is-
mertünk meg Pataki Antal-
ban. Hangja igazi „tenore 

lirtco", karcsú, fényes, szép-
séges orgánum színe némi-
leg a fiatal Gulyás Dénesre 
emlékeztet. Áriáit gyönyörű-
ség volt hallgatni, a szerel-
mi kettősben pedig tényleg 
az igaz szerelem étosza ra-
gyogott. A jegyzőt ugyan-
csak először foTnálta meg 
Oswald Csaba — jó játék-
készséggel, de általam nem 
kedvelt sejpegő kiejtéssel. 

Ha emlékezetem nem csal, 
a Parasztbecsület—Bajazzók 
bemutatója óta először ve-
zényelt Szegeden operát Pal 
Tamás. Neki nyilván még 
kevesebb ideje volt próbál-
ni, ám a zenekar teljesítmé-
nyén nagyon is meghallat-
szott jelenléte. A nyitány-
ban pompás, világos karak-
tereket formált; az ő keze 
alatt a muzsika minden szí-
ne, íze él. Neki nyilván még 
kevesebb próbalehetősége 
adódott, ezért a fiatalok 
időnként nehezen tudták kö-
vetni. Ugyanakkor az olyan 
tapasztalt és a karmestert 
jól ismerő énekesek, mint 
Vámossy vagy Gyimesi, nagy 
élvezettel és fantáziával kö-
vették, pontosabban muzsi-
káltak együtt vele. Molnár 
László, az első előadás kar-
mestere, biztos kézzel irá-
nyította az együttest. Ezút-
tal is megbizonyosodhattunk, 
hogy a legkülönbözőbb stí-
lusokban és zenei világban 
képes egyenletes, színvona-
las teljesítményre. 

A 13-ai előadáson (Móra 
bérlet) a közönség alapza-
ja oly magas volt, hogy a 
második felvonás előtt Gre-
gor kilépett a függöny elé: 
aki unja, távozzon — mond-
ta. Ügy láttam, nem ment el 
senki, s a hátralevő két fel-
vonást a publikum csend-

ében, figyelemmel hallgatta. 
A szelíd dörgedelmen túl 
azonban ez inkább az elő-
adás hatása volt. 

Márok Tamás 

Karácsonyi képaukció 
Invitáló soraimmal a Szegedi Szépmíves Céh színeiben 

fordulok a város művészetpártoló közönségéhez. A szegedi 
festők, szobrászok, grafikusok — köztük hivatásosak és 
nem hivatásosak — által megalakított kulturális-művészeti 
egyesület a szeretet ünnepére szánt meglepetésként kép-
aukciót rendez december 18-átó| karácsonyig, a helyőrségi 
klubban, a Victor Ilugó utcában. 

Az aukció célja az, hogy 
a műtárgyak eladásából be-
folyt összeg egy jelentős há-
nyada a céh anyagi helyze-
tén lendítsen. Ennyiben üz-
let, hiszen a képek alkotói 
a műtárgyak tiszteletdíjából 
csak a rezsiköltségeiket tart-
ják meg. Sokkal inkább cél-
ja az aukciónak az, hogy a 
város művészetszerető kö-
zönsége a kiállítás révén fo-
galmat alkothasson arról, 
miféle értékrend, művészeti 
ideál jegyében alkotnak a 
céhbetiséget vállalók. Vagy-
is a pár hete bejegyzett 
egyesület most lép először 
nyilvánosság elé a céh szí-
neiben, védjegyének, Szeke-
res Ferenc emblémájának ol-
talmában. Azok a műtár-
gyak, amelyek nem találnak 
gazdára az aukció során, a 
céhet támogató bőkezűbb 
mecénások adakozó szándé-
kának méltó honorálására 
szolgálnak majd. 

Kedves szegediek! Tisztelt 
céhen kívüli kollégáink! 
Nyitva lesz az aranykapu. 
Tessék belépni rajta! Akár 
vásárlóként, akár érdeklődő-

ként, esetleg jövőbeni mecé-
násként vagy céhtagként, 
nyílt szívvel és hitünk sze-
rint a tárlat valamennyi 
résztvevőjének önmaga ér-
tékrendjét híven tükröző al-
kotásával várjuk Önöket! 

Eddig volna hát a „céh-
behívó". Most annak kell 
következnie, hogy kiknek az 
„atyai" védnökségével törté-
nik az invitáció? Atyames-
tereink többsége közismert 
szegedi művész, műveiket 
jobbára kiteljesedett életmű 
minősiti. Kopasz Márta. Fon-
tos Sándor, Lapis András, 
Novak András, Cs. Pataj Mi-
hály, Papp György, Pataki 
Ferenc, Szekfü János, Stéh-
lik János és bár a sor vé-

gén, de korántsem utolsó 
sorban Varga Mátyás művei 
minden bizonnyal fogalmat 
engednek alkotni arról, hogy 
a céh elsősorban a szépet és 
a szakmai korrektséget kép-
viseli. 

ök, — korántsem teljes a 
névsoruk — koruknál fogva 
is az „atyamesterek" közé 
soroltatnak. A „fiák" sem 
ismeretlenek, bár ők egy 

másik generációhoz tartoz-
nak, mégis a céh jó hírét 
erősíthetik. Buruzs Csaba 
míves képi látomásai, Baka-
cst Lajos finom lírája. Fon-
tos Zoltán képi fantáziája, 
Fábry Judit kerámiaköltésze-
te, Sinkó János fény- és szin-
varázsa, Sejben Lajos és Da-
rázs József misztikuma csak 
néhány kiemelt és vonzó 
momentum lehet a többi 
céhbei i művész szerteágazó 
munkásságának jellemzésére. 
A céhbeli tagozódás koránt-
sem kialakult, hiszen hová 
soroljam a céhfogalmak sze-
rint a különös festőiségük-
kel; egyéniségükkel sehová 
sem kategorizálható R. Papp 
Piroskát, Veres Mihályt, Pa-
lotás Máriát? Föl sem sorol-
hatok mindenkit, akit meg-
említettem. az sem kívánt 
értékrend lenni, inkább csak 
az érdeklődés fölkeltésének 
szándéka vezetett. 

A meghívó sorok végére 
néhány fontos tudnivaló. A 
képek, szobrok, grafikák, 
iparművészeti munkák mű-
termi áron vásárolhatók 
meg, vagyis semmilyen rá-
rakódó költség nem terheli 
azokat. A tárlat december 
19-től 23-ig napközben láto-
gatható,, a helyőrségi klub 
nyitvatartási idejében. 

Tóth Attili. 
a céh tagja 

Verseloadói 
verseny 

Erdélyi, felvidéki és kár-
pátaljai előadók részvételé-
vel az elmúlt hét végén 
nagyszabású verselőadói 
versenyt rendezett Szatmár-
németiben a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség 
helyi egyesülete. Szakmai 
tekintetben az 53 elődöntős, 
illetve a 26 döntős előadó 
teljesítménye közül mind-
össze háromé emelkedett 
magasan az amatőr szint fö-
lé, így a komáromi (Felvi-
dék) Stubendek Katalin díj-
nyertes előadása, a modern 
ambivalens versértelmezés 
hatásos megvalósításával, 
honfitársa, a lévai Forgács 
Miklós az Erdélyben teljesen 
újszerűen ható posztmodern 
teatralitással, é s a marosvá-
sárhelyi Kerekes Csilla, Dsi-
da Jenő Psalmus hungaricu-
sának borzongatóan hiteles 
érzelmi tónusú előadásmód-
jával. Egyébként a közönség, 
ahogy az ilyenkor lenni szo-
kott, az ellenőrizetlenül in-
tenzív szövegmondástól a kis 
ravasz hatásvadászatokig 
megismerkedhetett az ami -
tőr versmondás valamennyi 
bocsánatos baklövésével. 

P. A. N. 


