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Kiss Ferenc* 
nap 

SZOMBAT, 1 9 9 3 . APR. 2 4 . 

Sárkányölő Szent György 
napja és kultusza 

i A Salierí Kamarazenekar 
évfordulója 

A boldog tudás 
ós ellenpontjai 

Johann Sebastian Bach két Brandenburgi Koncerje 
(F-dúr és G-dúr), Igor Stravinsy A katona története cí-
mű darabja, és Nicolas Zourabichvili Declaracion del 
Desangelado című kamaramú've hangzott el Pál Tamás 
vezényletével szerdán a Tisza Sállóban, a Salieri Kama-
razenakar első évfordulós koncertjén. A zenekar ma 
19.30-tól, ugyanott tartja második hangversenyét. 

A Római Birodalom 
kis-ázsiai, Kappadókia 
nevű tar tományában 
született, állítólag kato-
nacsaládból származó, 
de biztosan katonai pá-
lyát befutot t György , 
Krisztus után 303-ban 
(vagy akörül) szenvedett 
mártírhalált - keresz-
tény hitéért lefejezték a 
mai Ludnak, akkor gö-
rögül Lyddának neve-
zett palesztinai (Jeruzsá-
lemtől é szaknyugatra 
fekvő) városban. Ünne-
pe egész Európában áp-
rilis 23-a, kivéve Magyar-
országot, ahol az eszter-
gomi egyházmegye védő-
szentje, Adalbert (+997. 
április 23.) miatt került 
április 24-ére. 

Legendá ja halá lának né-
hány, nem túlságosan eredeti 
részletével szolgál, például 
hogy amikor Györgyöt arra 
akarták kényszeríteni, áldoz-
zon a római isteneknek, ezt 
csak úgy tudta elkerülni, hogy 
Isten György kérésére a temp-
lomot elpusztította. 

A legenda legnagyobb és 
legkedveltebb részét a sárkány-
történet alkotja. Eszerint Lybia 
római tartomány Silena nevű 
városa mellett egy tóban a sár-
kány a várost leheletével mér-
gezte. A tehetetlen lakosok 
kénytelenek voltak naponta két 
birkát adni, majd később sors-
húzással kijelölt gyermekeiket 
áldozták föl. Amikor a város 
királyának lányára került a sor, 
és a lány elindult a sárkány 
felé, Szent György a sárkányt 
azzal a feltétellel ölte meg, 
hogy a város lakói keresztény 
hitre térnek. 

A Nagy Lajos korában ké-
szült „Magyar-Anjou legendá-
rium" -ban nyolc kép található 
György vértanúságáról. A le-
genda sárkánytörténetet tartal-
mazó része a XII. század előtt 
ismeretlen volt, de a XIII. szá-
zadi Legenda aurea, a középkor 
legismertebb kézikönyve már 
tartalmazza ezt a részletet is. 

A György létezését alátá-
masztó érvek legfontosabbika, 
hogy tisztelete már a XVI. szá-
zadban igazolható, a legkoráb-
bi képzőművészeti emlékek a 
sinai kolostorban találhatók. 
Már ezek is katonaként tün-
tetik fel, amiből a kutatók arra 
következtettek, hogy kultusza 

Jazz-rock 
koncert 

A nagybőgő Paganinije-
ként is emlegetik Pege Ala-
dárt, aki kvartettjével csü-
törtökön este a z - I f j ú s á g i 
Házban szerepelt . A jazz-
rock koncerten Pege mellett 
Horányi Sándor (gitár), Ma-
kovics Dénes (szaxofon) és 
Balázs Elemér (dob) játéká-
nak tapsolhatott a közönség. 

Fotó: Révész Róbert 
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a katonák között élt, azok is 
terjesztették. Tetőpontját a kul-
tusz a XI-XIII. században, a 
keresztes hadjáratok és a lo-
vagi életforma kialakulásának 
idején érte el. 

A legszebb középkori ábrá-
zolása kétségtelenül a Kolozs-
vári Márton és György alkotta 
prágai lovasszobor, melynek 
művészi értékét számtalan má-
solata is bizonyltja. Kultusza a 
lovagi harcmodor és életforma 
hanyatlásával együtt szorult hát-
térbe. Ettől függetlenül védő-
szentje lett a lovagoknak, a 
hadseregeknek, a sárkánytörté-
net alapján a lovaknak, sőt 
még a patkolókovácsoknak is. 
Németországban például az 
önzetlen segítség jellemvonása 
alapján a leprakórházakat he-
lyezték védnöksége alá, s a tör-
téneti Magyarország német 
eredetű lakossággal bfró váro-
saiban (például Lőcsén) is volt 
ilyen funkciója. Zománcképe a 
magyar szent korona alsó ré-
szén (az úgynevezett görög ko-
ronán) is megtalálható, mint a 
kedvelt bizánci szentek egyike, 
ugyanis Szent György a görög-
keleti egyházban „nagy már-
tír"-nak számított. 

Szent György napja a kö-
zépkori magyar életben az új-
rakezdés dátuma is volt, az or-
szág városaiban - így Szege-
den, Budán - ez volt a bíróvá-
lasztás napja. György neve (Ge-
orgiosz) a görögben földműve-
lőt jelent, talán ezért vette át a 
kereszténységben a régi római 
pásztoristen (Pales) funkcióját. 
„Süss fel nap, Szent György 
nap, kertünk alatt egy kisbá-
rány majd megfagy", éneklik a 
gyerekek Kodály Pünkösdölő-
jében. Árpilis 24., a kikelet, az 
újrakezdés ünnepe. Ha a kö-
zépkori népszokások már el is 
tűntek, Szent György ünnepe a 
XIX. század elején is változat-
lanul az állatok kihajtásának 
napját jelentette, ezzel együtt, 
az értük felelősek szolgálati 
idejének megkezdését. Az esti 
harangszó időpontja 7-ről 8 
órára tevődik át. Részben a le-
geltetés megkezdése, részben 
az évszakok változása hozta 
szoros kapcsolatba Györgyöt 
Szent Mihállyal (szeptember 
29.); az április 24-én megkez-
dett szolgálat vége szeptember 
29-e volt - akkor állították visz-
sza a harangozás téli rendjét is. 

Fügedi Erik 

• A Brandenburgi koncert-
művek formai keretét betartva, 
Pál Tamás zenekarának a sza-
bályos concerto grosso szerke-
zetben sikerült felmutatnia a 
hangoknak azt a túlbőségét, 
ami már a szimfonikus müvek 
teremtésének előjele, s ha csak 
egy kevéssel is leegyszerűsítik, 
azzal a bachi mű mélység-ma-
gasságbel i te l jessége fogy 
meg. Pál Tamás karmester fel-
fogása a Brandenburgi koncer-
tekről ezen a ponton egy má-
sik, ugyancsak a teljességet ve-
szélyeztető csapdát is kikerült: 
a szimfonikus határon nem a 
romantikus Bach-értelmezé-
sekkel azonosult, hanem egy 
érzékletes, leíró előadásmód 
felé vezette a zenekart. A zene 
vallásos jelképisége így a vi-
lágharmónia belső felmutatásá-
nak segítője, az örökkévaló 
iránt táplált, éssszel is felmér-
hető bizalom jelzője lett, a tár-
gyias szemlélet pedig, amely 
kivál tképp a G-dúr koncert 
e lőadását j e l l emez te , szép, 
meghitt rendszerbe fogta azt a 
szellemet, amit a „boldog tu-
dás" kora még élvezhetett. Ha 
létezik vallásos életvidámság, 
akkor a Salieri Kamarazenekar 
ezt fejtette ki a két megszó-
laltatott Brandenburgi koncert-
ből - a negyedikből alapos 
mestermunkával, az elsőből 
pedig ihletettebben, a menuet-
to-bővítés eleven, táncszerű 
tempójával, s a betétrészek szel-
lemes kürt- és oboajátékával. 

„Mindannyian Bach oboái-
nak nádját szopogatjuk" -
mondta Igor Stravinsky, s e 
mondatban melleslfeg árnyalat-
nyi világtörténet is volt. Mert 
A katona történetének ide jén a 

világ nem csak Bach isteni har-
móniáján, de már Goethe kicsi-
nyes, polgári és esendő ördö-
gén is tűi járt . Amivel Stra-
vinsky katonája találkozik, az a 
Doktor Faustus sátánja. A hi-
deg humor, a paradox hangsze-
relés, a legkülönbözőbb tánc-
ritmusok elementáris erejű áta-
lakítása és megtöltése - egy 
olyan fausti szerződés zenei 
történetének jegyei, amelyből 
teljesen hiányzik a bachi világ 
kegyelme. A Stravinsky-darab 
szerdai tolmácsolásában Bár-
kányi Pál (ütőhangszerek), Bo-
ros József (trombita), Kosztán-
di István (hegedű), Maczák Já-
nos (klarinét), Mojzer Antal 
(fagott), Peznik István (nagy-
bőgő), Sasvári Csaba (harso-
na) nagy ritmuskultúrájú, szín-
gazdag előadást nyújtott. Leg-
hatásosabb részeit a katonás kez-
dőinduló, a reg-time, a „herce-
gi" bevonulás zenéje, a vasár-

napiasságából visszájára fordu-
ló kicsiny korál, s az ördög 
nagy győzelmi indulója jelen-
tette; a keringő egy pontján vi-
szont mintha biccent volna az 
előadás. 

Az est utolsó darabjaként 
megszólaltatott, szövegnélküli 
szólóénekre (Vajda Júlia), szó-
lófuvolára (Skultéti Andrea), 
versmondó-hangra (Andrejcsik 
Tamás) és vonóshangszerekre 
írott kamaramű - Nicolas Zou-
rabichvili: Declaracion del 
Desangelado - egy szürrealista 
szabadvers zenei, hang- és rit-
musbeli megfeleltetési formái-
val kísérletezett. Benne a szop-
rán énekhang és a szöveget 
mondó bariton, az elszakadás-
nehézkedés metafora-pár litu-
giára emlékeztető kinyilatkoz-
tatással idézi meg a gondolati 
témát, a demjurgikus elvágyó-
dás és a bűntől nehéz visszaté-
rési kényszer kettősségét, a fu-

Hétfőn, április 26-án 18 óra-
kor a hat osztályos gimnáziumi 
képzésről tartanak tájékoztatót 
a Deák Gimnáziumban. A tájé-
koztatón részt vesznek a kép-
zésben érdekelt Arany János, 
Madách Imre és Tarján III.-as 
számú általános iskolák képvi-

Kilencedik a lka lommal 
tartotta hagyományos Kiss 
Ferenc-napját a Kiss Ferenc 
Erdészeti Szakközépiskola. 
Április 23-án, a névadó neves 
erdó'mérnök, királyi erdőta-
nácsos születésnapján az is-
kola nevelőtestülete és tanuló 
ifjúsága évek óta egész napos 
programmal ünnepel. Teg-
nap is lezajlottak a szokásos 
szekciónkénti tanulói előadá-
sok, amelyek díjazása és a 
Kiss Ferenc-díj átadása a dél-
utáni ünnepségen (képün-
kön) történt. (Fotó: Schmidt 
Andrea) 

volaszólam pedig (rendkívül 
kifejező hangokból áll) leíró, 
ábrázoló, lelki környezetet te-
remtő szerepet kap. Ha általuk 
az elszakadni vágyó bennső 
szólal meg, akkor ellenpontjuk 
a vonós-zene (hangszerei egyen-
ként is hatáskeltő szerepűek), 
mely a vers nyers, tárgyias, 
külvilági elemeinek összefog-
lalója, a strófák nyomán. Mind-
ebből, ahogy a versből is, hi-
ányzik az összefogó közeg, a 
hangszeres tónus, s az egész 
olyan lesz, mint egy mérés, 
amelyet szemlélője elindított, 
de rég otthagyott, s amelyben a 
kísérlet eszköze annak alanyá-
vá is válik. E megvonás, ez a 
megfigyelő-nélküliség az, ami 
a hallgatóban rendkívül erős 
hatást vált ki, hozzávéve még, 
hogy a bariton-szporán, és a 
fuvola-vonóshangszer páros 
hangzása és hangzásbeli elüté-
se mekkora nyílt teret érzékel-
tet. Nicolas Zourabichvili da-
rabjának előadása intellektuális 
teljesítmény is volt, s bár csak 
a maga nemében értékelhető, a 
krónikás számára. Vajda Júlia 
éneke és Skultéti Andrea 
fuvolajátéka az est főélményét 
jelentették. 

Panek Sándoi 
• • • • ^ • i M H É M M H W M H I 

selői is. Az érdeklődőknak az is-
kolák diákjai és szüleik mond-
ják el a tapasztalataikat. Szep-
tembertől ezekben az iskolák-
ban indulnak új osztályok és 
jelentkezési lapok is ott kapha-
tóak. Jelentkezéseket a követ-
kező hét végéig fogadnak el. 
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H F R I G O K ING N°1 | 
Üzletünk egyéves 

F K S 1 6 0 K6t6pu l t 
80 0 0 0 Ft+ófa helyett 

FKE 1 6 0 hű tőpu l t 

120 0 0 0 Ft+ófa helyett 

F K H 1 0 0 tej hű tő 
100 0 0 0 Ft+áfa helyett 

A x akció május 1 5 - é i g tart! 
Szeged, Klapka tér 1., Nyitva: H-P: 8-17 6. Szo: 8-11 ó. 
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60 000 Ft+ófa 
100 000 Ft+ófa 

80 000 Ft+ófa 

• Tájékozató a hatosztályos képzésről 

Egy hét 
a jelentkezésre 

Vásárolfon a Szegedi 
!'' T,* Gyufagyárban termelői áron 

Kisgyufa: 1 csomag (720 doboz) 1,30 Ft/doboz 
Családi gyufa: I csomag (100 doboz) 10,30 Ft/doboz 
Gázgyújtó: I csomag (200 doboz) 8,40 Ft/doboz 
Extra fogvájó: 1 csomag (100 doboz) 5,20 Ft/doboz 
Mini fogvájó: 1 csomag (100 doboz) 3,30 Ft/doboz 
Áraink a 25% áfát is tartalmazzák. 

Kiszolgálás: Szeged, Bakay N. u. 7-9. 
munkanapokon 7-14 óráig. 
Telefon: 471-671. 
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