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uAMy Fair Lady vasárnap 

Miért lyukas 
a függöny? 

Lapunk szilveszteri számában úgy szólt egy tréfa, misze-
rint Arkosi Árpád legszívesebben újra megrendezné a My 
Fair Lady-t. Szó se róla, gonosz kis tréfa volt, s természe-
tesen annyi köze van a darab valódi kívánalmaihoz, mint 
mondjuk egy elsőfelvonásos Elizának a királyi palotához. A 
musical tudniillik kitűnő. Lendülete van, szerkezete van, 
hangulata és bája és zamata van, minekutána a színészek és 
a táncosok, legyenek bár túlterhelve, láthatóan úgy élvezik, 
mintha színészkirályi gázsikért csinálnák. De erről később. 
Vasárnap este a tudósító rájött, mi egy színház legfontosabb 
eleme. Nem a színész, nem az igazgató, nem is a menedzser, 
de mégcsak nem is színpad, vagy a súgólyuk, hanem a 
függöny. 

Az a hatalmas bíbor függöny, amely ha felemelkedik, 
feltárulhat előttünk egy másik világ. Mármost a Szegedi 
Nemzeti Színház bíbor nagyfüggönye lyukas. Egy közepes 
méretű lyuk tátong rajt, cirka három méter magasan, közép 
tájon. Nem volt idő e lyuk mibenlétén morfondírozni, mert a 
tudósító csakhamar meglátta Elizát. Elfogultságot jelentünk 
be. Csarnóy Zsuzsa olyan tisztán, egyszerűen és elragadóan 
játszott és énekelt, hogy igazán megérdemelne néhány 
névjegyes rózsacsokrot az öltözőjébe, és megérdemelne 
szerelmes leveleket névtelen rajongóktól, szóval igazán 
kijárna neki, hogy néhány tucatnyival emelkedjék imádó-
inak száma, s ha ez mégis elmaradna, hát a sznobok és 
újgazdagok korára kell gondolnunk, hiszen olyan kevés az 
elragadtatott, és tisztán elfogult ember manapság. Mintha 
az elfogultság bűn lenne, a vadság és a gátlástalanság 
pedig erény. És tán Arkosi Árpád is erről beszél leginkább. 
Hogy kétszáz magyar szavacskával is lehetsz magyar 
milliomos, mint ahogy van is ilyen, meg százezer szóval is 
maradhatsz magyar ágrólszakadt. Hogy nem jó az, ha 
bárkiből bármi lehet. Mert az értékválság. Hierarchia 
nélkül nincs normális világ. Egyszóval, művésznő kedves, 
lássa csak, ez a mondat itt egy szál recezensi rózsa ezért az 
Elizáért. Helyei László lendületes, szívtelen, bogaras 
professzort alakított, kevesebb finomsággal, mint inkább 
alapos határozottsággal. Nagyon jó, hogy lelátogatott 
Szegedre. Aki itt él, s be-betéved a színházba, tudhatja, 
milyen nehéz Király Leventét egy szerepben helyettesíteni. 
Anglia legerkölcsösebb apukája figurájában Rácz Tibor 
prezentált egy jókora cáfolatot, mai természetesen nem 
Király Levente kritikája, hanem Rácz Tibor érdeme. Talán 
egy kicsit öregebb lehetett volna. De ez csak egy sejtés, s 
úgy lehet, e kettős alakítás is az Alfréd-megformázás 
lehetőségeiről szól. Abban a gyönyörűen megkomponált 
esküvői nagyjelenetben Rácz Tibor mindenesetre 
felejthetetlen volt. Jakab Tamás is most érkezett a szerelmes 
ifjú, Freddy szerepébe, ő nagyon ért ahhoz, hogy egy kicsit 
magasabb legyen a kelleténél, hogy bizonytalanabban 
álljon a földön. Jakab Tamást most a platói szerelem 
emelgeti. Azért jó az ő alakítása, mert ebbe az eredendően 
finom, habár színtelen vágyódásba jóadag recsegést, 
rozsdát és mellékzajt bele visz. Ettől lesz a figura izgalmas. 

Szóval rendben volt ezen a vasárnap estén minden. 
A zenekar is kellemes volt, a világítás világított, a 

jegyszedő nénik tették a dolgukat, üzemelt a büfé, a 
ruhatárban se keveredtek meg a kabátok, tudósító mégis 
nyugtalan maradt. A függönyre gondol. Az a függöny 
folyvást eszébe jut. Az a lyukas függöny. Lehet, hogy nincs 
miből befoltozni? 

Darvasi László 

A gólem az idén eltűnik 
• Dóm téri ajánlatok a zsűri előtt 
• Színház ez, nem lelátó 
m A hat közül hárman a ringben 

A tegnapi megbeszélésen ott 
volt a Magyar Építészek Ka-
marájának és Szövetségének 
képviselője , a Mérnöki Ka-
mara, a Városszépítési Egylet, 
a Szögedi Műépítész Egylet, az 
Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal képviselője, a területi 
főépítész, valamint a hama-
rosan döntést hozó zsűri tagjai 
(a közgyűlés illetékes bizottsá-
gainak és a polgármesteri hi-
vatal irodáinak egy-egy szak-
értője, a polgármesterek és a 
szabadtéri igazgató). A részt-
vevők valamennyien egyetér-
tettek a Bakó József (a Nem-
zeti Színház díszlettervezője, 
aki a felújított szabadtéri első 
évtizedében minden nyarát a 
Dóm téren dolgozta végig) 
által megfogalmazott alapelv-
vel: nem egyszerűen arról van 
szó, hogy el kell takarítani a 
gélemet és le kell ültetni 5 ezer 
embert; hanem a városközpont 
rehabilitációjáról, a hely szel-
lemét árasztó, kulturált, eszté-
tikai minőségekkel rendelkező 
térrekonstrukcióról. A sorren-
det erőteljesen meghatározza 
az is, hogy mennyire tekintet-
ték a színházi, szcenikai kö-
vetelményeket az ajánlattevők. 
Sokat nyom a latban, hogy 
mennyire költséges és időigé-

A s z a b a d t é r i n é z ő t e r é n e k r e k o n s t r u k c i ó j á r a 
beérkezett ajánlatokat - összesen hatot - részletesen 
ismertettük lapunkban is január elején, amikor az 
a j á n l a t t e v ő c é g e k b e m u t a t t á k t e r m é k e i k e t , 
terveiket. M á r akkor nyi lvánvaló volt, hogy a hat 
közül öt m e g f e l e l a p á l y á z a t i k i í rás k ö v e t e l m é -
nyeinek; ez utóbbiakat igyekeztek sorrendbe állí-
tani tegnap a városházán a tanácsadásra és vélemé-
nyezésre fölkért szakemberek, valamint a döntést 
hozó zsűri tagjai. A megbeszélés eredménye: való-
színűleg három cégtől rendelnek majd kiviteli ter-
veket s ezeket fogják versenyeztetni: a német-svájci 
pályázó, a Layher-Nüss l i tervét , a m a g y a r C o m -
pack Top-Stand rendszerét és a német Hünnebeek 
ajánlatát. 

nyes a nézőtéri szerkezet föl-
és leszerélése, s természetesen 
az árajánlat is a mérlegelés 
fontos eleme. 

Számos más ér tékelés i 
szempontot is f igye lembe 
vesznek a szakemberek, ami-

kor - írásban - véleményezik 
mind a hat ajánlatot. Erről álla-
podtak meg tegnap, s a további 
„menetrendet" is meghatároz-
ták: a szakmai véleményekre 
figyelemmel január végén dönt 
a zsűri, ennek alapján előter-

jesztés készül a február 11-i 
közgyűlésre a kiviteli tervek 
megrendeléséről. 

A térrekonstrukcióval kap-
csolatos sokféle megbeszélés 
után a tudósítónak az a benyo-
mása: a „gólem" mindenkép-
pen eltűnik ebben az esztendő-
ben a Dóm térről; de minden 
bizonnyal kiszolgálja még az 
idei e lőadásoka t , s csak 
augusz tus 20. után lá tnak 
hozzá az elbontáshoz. Ennek 
az a legfőbb és racionális oka, 
amit föntebb is jeleztünk, hogy 
tudniillik tér- színházi-szce-
nikai rehabilitációról és nem 
lelátócseréről van szó. Az idei 
szezonig rendelkezésre álló 
időben - és pénzzel - kétség-
telenül lebontható lenne a régi 
nézőtér, megvehető és felépít-
hető lenne az új, de a „színházi 
üzem" beindítására már nem 
maradna idő... A. nyári prog-
ram veszé lyez te tésé t pedig 
senki sem vállalhatja. 

Sulyok 

Kamionostemetés Kíszomboron 
Nagy részvét mellett örök 

nyugalomra helyezték Furu-
lyás Józsefet, a két hete történt 
lengyel komphajó-szerencsét-
lenség 26 éves k iszombori 
áldozatát. Mint annak idején 

lapunk is beszámolt róla, a Rü-
gen-szigeteknél történt vízi ka-
tasztrófának 54 halálos áldo-
zata volt és csak 9 embert sike-
rült kimenteni a jéghideg víz-
ből. (Fotó: Enyedi Zoltán) 

• Becsomagolt oktatók 

Kémia tanszék históriája a tanárképzőn 
Ünnepség volt tegnap a 

Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskolán, mely nem egyszeri, 
hanem permanens - mint mon-
dotta megnyi tó jában Szalay 
István főigazgató - , hiszen a 
tanárképző fennállásának 120. 
év fo rdu ló ján több rendez-
vénnyel is megemlékeznek a 
jeles dátumról. Kis kiállításon 
mutatkoznak be a tanszékek is: 
a sort tegnap a szinte kezdettől 
fogva létező kémia tanszék 
nyitotta. 

A tárlókban és a falakon a 
vegytan tör ténete 1873-tól 
napjainkig, levéltári anyagok, 
fotók az egykori Pedagógi-
umról, újságok híradásai az 
eredményekről. Országos hírű, 
nagy szaktekintélynek számító 

egykori tanszékvezetők képei. 
Bruckner Győző, Eperjessy 
György és Koch Ferenc - csak 

Fotó: Schmidt Andrea 

néhányukat említve. De nem-
csak a történelem és a tudo-
mány szerepel a tablókon, ha-

nem a különböző szakestek, 
színfol tok, a Gólyaavató , a 
Télapó és a Farsang öröme. 
Volt olyan például, hogy az 
oktatókat tetőtől talpig becso-
magolták, ki vödröt, ki bukó-
sisakot kapott a fejére, s a hall-
gatók találgathattak, vajon kit 
rejt az álca. Tréfás megjegyzé-
sek szálltak a levegőben: .job-
bak így becsomagolva", „most 
az egyszer az oktatóknak van 
melegük" - meséli a képek tör-
ténetét a kiállítás főrendezője, 
dr. Berecz Arpádné adjunktus. 
Természetesen segített a tárlat 
rendezésében a tanszék minden 
dolgozója és hallgatója. 

A főigazgatói folyosón lévő 
kiállítás fölött seprűn lovagoló 
boszorkány, a ráaggatott lom-
bik mellett vonalzó, ez a ma-
tematika, s egy béka, ez pedig 
a biohógia szakpárt je lzi . A 
következő kiállításon a bio-
lógia tanszék mutatkozik be. 

T. W. 

• Hacsaturjan és Mahlei a színházban 

Tetsui tetszést aratott 
Az idén 90 éve születe t t 

örmény zeneszerző, Aram Ha-
csaturján világszerte ismert 
hegedűversenye és Gustav 
Mahler, először Budapesten 
bemuta to t t 1. Sz imfón iá j a 
hangzott fel hétfőn este Honná 
Tetsui japán karmester vezény-
letével a Szegedi Szimfoniku-
sok előadásában. Az est szó-
listája Kosztándi István, a ze-
nekar koncer tmes te re volt , 
akinek, nevéhez a Hacsaturján 
hegedűverseny közönségsikere 
is fűződik. Kosztándi oly mu-
zikálisan és kidolgozottan ját-
szotta a szólót, hogy a darab 
végeztével a közönség tapsára, 
ráadásként Bach g-moll szóló-
szonátájának Adagio tételét is 
elő kellett varázsolnia reperto-
árjából. A versenyműben nyúj-
tott szabad és lírai játéka Hon-
ná Tetsui ka rmes te rnek is 
alkalmat adott arra, hogy be-
mutassa: hogyan lehet szólista 
és zenekar játékát összeegyez-
tetni. A nehéz feladat sikerült, 
a mű ritmikailag összefogott 
volt. Az európai előadók által 
bevett romantikus, lírai Hacsa-
tur ján ér te lmezés tő l Tetsui 
eltért, s az előadás tartózko-
dóbb, ám egyúttal feszültebb is 
lett. Ez azonban inkább a zene-
karra vonatkozik, hiszen Kosz-
tándi szólójátéka líraiságával 
ellensúlyozta, sőt ellenpontozta 
a keményebb zenekari hang-
zást. Összha tásában emiatt 
egyéni és különleges Hacsa-
turján-előadást hallottunk. 

A hangverseny második 
részében játszott darab, Gustav 
Mahler 1. Szimfóniája, a szer-
ző budapesti éveiből való, ami-
kor is az Operaház vezető kar-
mestere volt . A bemuta tón 

1889 november 20-án, Mahler 
maga vezénye l te művét . A 
szimfónia eredetileg öt tételes 
volt , de a szerző egy tétel t 
később elhagyott, s ezt a négy 
tételes változatot hallhattuk a 
szegedi előadáson is. 

A Mahler szimfónia előadá-
sában a zenekarnak ezút tal 
nem a ritmikai pontosság volt 
az erős o ldala (e lső té te l ) , 
Honná Tetsui azonban nem 
azért karmesterverseny győz-
tes, hogy a zenekari összjáték 
minden egyes rész le té t ne 
igyekezett volna összefogni. E 
mozgalmas karmesteri munká-
val a közönség mintegy külön 
bemutatót láthatott a minden 
mozzanatra kiteijedő figyelmű 
dirigens eszköztárából, s az 
eredmény sem maradt el: a 
szimfónia harmadik és kivált-
képp a negyedik tételére össze-
fogot t és nagy hatású elő-
adásnak tapsolhatott a közön-
ség. Ha az előadásból kiemel-
hető egy-egy szólam, akkor 
meg kell említeni az első oboa 
hajlékony játékát, és a rézfú-
vósok egyenle tesen magas 
sz ínvonalú t e l j e s í tményé t . 
Ugyanez nem mondha tó el 
viszont a magasvonós szóla-
mokról , amelyeknek já téka 
gyakran volt pontatlan és bi-
zonytalan intonációjú. Mahler 
köztudottan magas, és a zené-
szeket a végsőkig próbára tevő 
követelményeinek a Szegedi 
Sz imfon ikusoknak nem si-
került maximálisan megfelel-
niük, de - összegezve - így is 
az idei évad egyik kiemelkedő 
koncertjét hallhattuk hétfőn 
este. 

Horváth Barnabás 
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Kistelek város jegyzője értesíti 
a termelőszövetkezetek részarány-tulajdonosait, 
hogy a földkiadó bizottságok megválasztása céljából 
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részarány-tulajdonosait meghívja. 


