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• A Bakay Nándor-iskola 
jelentkezőket vár 

Két új szakmai képzés 
A Bakay Nándor 

Szakközép- és Szakmun-
kásképző Iskola az 1993-
1994-es tanévre két új 
szakmára vár jelentke-
zőket. A takács-műszövő 
és a kötöttárú készítő 
mesterségekben induló 
osztályt az idei pályavá-
lasztási tájékoztató nem 
tartalmazza (az iskola 
késve kapta meg a szük-
séges minisztériumi en-
gedélyt), de érdemes rá 
felhívni azoknak a szü-
lőknek a figyelmét, akik 
az általános iskolát lega-
lább hármas körüli 
eredménnyel e lvégző 
gyermeküket ősztől kéz-
műves kisipari jellegű, 
művészetközeli textiles 
szakmára szeretnék ta-
níttatni. 

mellé érettségi vizsgát is tehet. 
A képzés utolsó két évében 
szakmai képzés és a vállal-
kozási ismeretek elsajátítása 
folyik. A gyakorlati oktatást az 
iskola saját tanműhelyében, 
vagy kisiparosoknál oldja meg. 
A képzés külön érdekessége, 
hogy 4 éven át nyújt angol és 
német idegen nyelvi oktatást. 

Az iskolában tájékozódva 
kértünk rövid ismertetést a két 
szakmáról: 

Takács-műszövő szakma. A 
takács különböző alapanyagú 
textíliákat készít (szőttesek, 
szőnyegek) - kézi szövőszé-
ken. Tevékenysége nem csak 
szövésből, hanem a szövéshez 
szükséees fonalak előkészíté-

• Miért kellett tíz éve el-
menni innen? Es miért 
kellett visszajönni? 
- Ruszt Józsefnek voltak 

megfontolásai, mi nem fontol-
gattunk semmit, egy pillanat 
alatt döntöttük el: vele me-
gyünk. Volt valami sorsszerű 
ebben; az volt megírva, hogy 
nekünk Zalaegerszegen kell 
színházat alapítani. Pedig Sze-
geden élnek a rokonaink, 
mindket tőnk csa lád ja . Én 
ugyan Cibakházán születtem, 
de gimnáziumba már itt jártam, 
s amikor elmentünk, akkor már 
itt voltam otthon, szegedi let-
tem. Tibor itt született... A kis-
lányunk, Rita, kicsi volt, ele-
inte el sem tudtam képzelni, 
hogyan leszek én egy idegen 
városban - nagymamák nélkül 
- egyszerre gondos anya és jó 
színésznő. De nagyon sajnál-
nám, ha kimaradtak volna az 
életemből a zalai évek. 

• Mi olyan vonzó egy egye-
tem nélküli, színházi ha-
gyományok nélküli város-

Fekete Gizi „belépője" a Konyhában (Fotó: Szoboszlai Gábor) 

• Ki mondja meg9 mi a normális? 

Egy szegedi színésznő - itthon 
Sokféle kivonulás volt már a szegedi színházból, Ruszt 

József exodusai mégis a leginkább emlékezetesek. Ő min-
dig csapattal ment. 1982-ben színházat alapítani, tíz szí-
nésszel, Zalaegerszegre; köztük volt a szegedi mű-
vészházaspár, Fekete Gizi és Rácz Tibor is. A mostani a 
harmadik évadjuk - megint itthon. Fekete Gizi két sike-
res előadásban szerepelt az idén: az évad elején a Kony-
ha című VVesker-darabban (rendezte Lukáts Andor), 
most pedig Galgóczy Judit rendezésében, a Csirke-
fejben. 

A két új szakma oktatása 
közös, 25 fős létszámú osztály-
ban indul, s a négyéves kísér-
leti szakmunkásképzési prog-
ramot használja fel. A első és 
második évfo lyamon az 
általános műveltség megalapo-
zása. és - fakultáció keretében 
- a manuális képességek fej-
lesztése. e lsa já t í tása folyik 
majd, s ezt követően, a má-
sodik év végén a tanulók 
kötelező alapvizsgát tesznek. 
Ekkor kerül sor a szakmavá-
lasztásra , valamint annak 
eldöntésére, hogy további két 
év tanulás után a diákok egye-
dül a szakmunkás bizonyítvány 
megszerzését tűzik-e majd ki 
célul, vagy ezzel együtt éret-
tségi vizsgát is kívánnak tenni 
a negyedik év végén. Har-
madiktól ugyanis az osztály 
nem csak a szakma szerint 
válik ketté, de szakmunkás-
képző és szakközépiskola i 
csoportra is tagolódik. Utóbbi 
a 3-4-ik évi gyakorlati képzés 
mellett, a gimnáziumi általános 
műveltségi tárgyakat is tanulja, 
s a szakmai képesítő vizsga 

A leíró, ábrázoló nyitótéte-
lekre ismét szintről szintre 
épült a két Bach-mű, amíg a 
derűtől és humanitástól átita-
tott lassú'tételek által egy ma-
gasabb harmóniába nem emel-
kedett, ahol megint könnyed, 
magafeledt tánctételekkel te-
tőződött be. A szólóhangszerek 
előadásmódja jól érzékeltette 
ennek az épülésnek a menetét; 
a lassú tételek meghitt tolmá-
csolásával mindkét concerto 
idejében elérte a bachi világ-
egységnek azt a sz fé rá já t , 
amelyben egy bátor, gyorsabb 
tánctempójú harmadik tételnek 
mar nem kellett tartania a 
nyers visszahullástól. 

Az ötödik Brandenburgi 
koncert előadásából külön kie-
melendő a második tétel, mely-
ben a csembulló már a XlX-ik 
század nagy zongora-concer-
tóit idéző szerepet kap. Ha 
zongorával helyettesítik, az 
többnyire túlfeszítő romantikus 
hangzással jár, a csemballón 
viszont, ezen a filligrán hangú 
hangszeren csak igen jól 
eltalált tempóval emelhető ki a 
darab concer to- je l lege. Pál 
Anikó játékát dicséri, hogy a 
tétel kíséret nélküli csemballó-

séből. a késztermék kikészíté-
séből is áll. Művészeti munká-
jának feltétele a jó fizikum, a 
színlátás és színérzékenység. A 
kelmében keletkező hibákat 
nagy gyakorlattal tudja kijaví-
tani. 

Kötöttárú készítő szakma. A 
kézműves kisipar azon ágát 
műveli , amely saját maga 
képes egy kötött modell meg-
tervezésére, mintázására és 
megkötésére . A termékei t 
maga konfekcionálja (szabja, 
varrja, vasalja), és különböző 
műveletekkel teszi eladhatób-
bá. Munkája nagy kézügyes-
séget, figyelmet, színérzékeny-
séget és rajzkészséget igényel. 
A megfelelő fizikum, állóké-
pesség elengedhetetlen feltétel. 
Érzékenyen kell követnie a 
divat változását, hogy termé-
keivel az új igényeket kielé-
gítse. 

A Bakay Nándor Szakkö-
zép- Szakmunkásképző Isko-
lában megtudtuk, hogy idén a 
késedelemre való tekintettel, a 
két szakma oktatása már a mi-
nimális 20 fős létszámmal is 
elindul. Fiúk és lányok egya-
ránt jelentkezhetnek (Szeged-
ről és vonzáskörze téből ) , 
érdeklődni az iskola címén 
lehet (6725 Szeged, Kálvária 
sugárút 87. Tel; 311 526). 

S. P. s . 

kadenciáját is hangsúlyosan és 
a kellő dinamikával illesztette 
a darabhoz. A négy megszólal-
tatott koncertmű akíadása kö-
zül ez volt az, amely a legszeb-
ben mutatta fel Bach ember-
szeretetét, a csemballószólam 
mellett Skultéti Andrea és Ja-
nu lik Márta fuvola- és hegedű-
játékának egyszerű érzékletes-
ségével (hármójukét az. est leg-
szebb teljesítményének érezte 
a krónikás). 

Ami a második. F-dúr kon-
cert tánctételét illeti, abban 
Bach trombitája fénnyel, vilá-
gossággal inkább teli, s lá-
gyabb hangzású is, mint a 
hangszer mai használatában, s 
ez a hangzás a mainál jobban 
illeszkedik a fuvolához, s az 
oboához . Velencei Tamás 
trombitajátéka, bár jól rátalált 
ezekra a vonásokra, a hangszer 
erejével itt-ott mégis elnyomta 

- Nem az a lényeg, milyen a 
város, hanem az, hogy milyen 
a csapat. Varázslatos volt az 
első három év. Még valódi 
színházépületünk sem volt, 
mégis úgy játszottunk, mintha 
az életünk múlna rajta, sike-
rünk lesz, vagy nem. Úgy él-
tünk, mintha testvérek lennénk. 

• Miért van az, hogy ami-
kor „beáll a dolog" - el-
romlik? 
- Nem tudom, de tény, hogy 

ez történt. Az első években 
szinte lendületből és rajongás-
ból éltünk. Megvolt a cél, ami 
mindenkit lelkesített. Amikor 
valódi színház lettünk, profizá-
lódtunk, a társulat megszapo-
rodott, kezdődött a széthúzás -
elmúlt a varázs. Ruszt elment 
és mi egy darabig próbálkoz-
tunk, hogy bebizonyí tsuk: 
megy ez nekünk nélküle is. De 
minden más lett... Megszen-
vedtem ezt a változást. Talán 
túl érzékeny is vagyok. Ami-
kor Korcsmáros György 
visszahívott bennünket Sze-
gedre, megkönnyebbülten jöt-
tünk. 

• Zalaegerszegen Fekete 
Gizi főszerepeket játszott, 
egy évadban legalább hár-
mat, de inkább ötöt-hatot. 
Itt nagy a társulat... 
- Természetesnek találom, 

hogy kevesebbszer kapok sze-
repet, hiszen valóban sokkal 
többen vagyunk, mint Zalában. 
De ha arra gondolok, hogy az 

e kettő hangját (ebbe a terem 
visszhangossága is besegített). 
Ahol azonban nem így történt, 
ott Endrédi Renáta hegedűje, 
Schamberger Krisztina fuvo-
lája és Steiler Tamás oboája 
verőfényes könnyedséggel 
szólt a bachi életöröm légies 
építményének csúcsán. 

De beszélhet a krónikás elő-
adási fogásokró l ! Akkor is 
csak találgatni lehet, hogyan 
éri el Bach zenéje egyszerű, 
néhol naiv hangzásával ezt az 
isteni derűt, ezt a hangkölté-
szetet, melynek megragadásá-
hoz végső soron nem előadói 
lelemény kell, hanem teljes, 
feltétel nélküli és anakronisz-
tikus belehelyezkedés (ahogy 
maga a zene is, lényege révén 
mindig idejétmúlt a mához, az 
aktuálishoz viszonyítva), s egy 
oly mérték alkalmazása, ami 
annyira életközeli, hogy a köz-

ottani csodálatos előévadban, 
amikor a még a művelődési 
házban tartottuk az előadáso-
kat, volt úgy, hogy egy este 
eljátszottam a három Bartók-
darabban a három női fősze-
repet... Aztán a Tragédiával 
nyitottuk az új színházat, Gá-
bor Miklós játszta Lucifert és 
én voltam Éva! Még az alka-
lomtól távolabb álló szerepek-
ben is nagyon jól éreztem ma-
gam. 

• A Csongor és Tündére 
gondol? 
- Arra is. De például a Ró-

meóban Capuletnét játszottam, 
nagyon szerettem. A legkedve-
sebb mégis talán a Három 
nővér Natasája. 

• Milyen most szegedi szí-
nésznők lenni? 
- Természetesen nem tudom 

összehasonl í tani a mostani 
sz ínházamat a régi szegedi 
éveim színházával - minden 
megváltozott, az egész életünk. 
Szomorú vagyok, mert ennek 

napi lét praktikusságára felna-
gyítás nélkül alkalmazható, 
vagy ami akkora hatalmas és 
távoli fogalmi eszköz, hogy 
mindent egyszerre, magába 
foglalva érint meg. A két Bran-
denburgi koncertmű esetében 
az utóbbi, a közöttük felhangzó 
darabban - Huszár Lajos: Con-
certo Rustico - az előbbi mér-
téket találta meg a zenekar. 

Huszár Lajos művének egy-
szerű ritmikája, helyenként ki-
simuló, máshol meg érdesen 
disszonáns harmóniája, mint a 
születésről s az elmúlásról szó-
ló népdalok, vagy a népművé-
szet egysz.erű, természeti lírája, 
úgy bontakozott ki a darab-
ban. Ha a műhöz szellemtörté-
neti hátteret keresünk, a Hu-
szár Lajos által is képviselt új-
egyszerűségi irányzathoz talán 
(mint a nehéz korokban hány-
szor!) Rousseau természeti-
ségét kellene ide áll í tani -
egyéni nosztalgia és szubjekti-
vizmus nélkül. A szerző távol 
marad anyagától, nem az egye-
di, a különc, a színes az ami 
érdekli. Zenéjében nincs sal-
lang és cirkálom, s a díszét 
nem a modorosság adja. Nin-
csen benne egyetlen fölösleges 
hang sem. És alatta mégis ott 
van a kor hiába kicsavart, hiá-
ba szétszabdalt, hiába leforgá-
csolt hangjainak termékeny 
iva r j a . A darab és előadása 
méltó sikert aratott. 

Panek Sándor 

az évadnak arról kellene szól-
nia, hogy milyen sikeres volt 
néhány előadásunk, ehelyett a 
pénzhiányról szól. Nagyon árt 
ez a színháznak. Tudom, hogy 
pénz nélkül sok minden nem 
megy, mégsem hiszem, hogy 
ez a legfontosabb. 

• Hanem mi? 
- A szeretet. A színész ilyen 

fajta: szeretetre vágyik. Lehet, 
hogy ez manapság nem számít 
normális dolognak. Rendben. 
De ki mondja meg, hogy mi, 
vagy ki a normális? A főiskola 
után Kaposvárra kerül tem, 
Zsámbéki Gábor volt az igaz-
gató. Amikor fáradtan, tele 
csomagokkal megérkeztem, 
Zsámbéki kijött elém az utcára, 
elvette a bőröndömet, megmu-
tatta hol fogok aludni. Nem a 
lakásomat, még csak nem is a 
szobámat , hanem csak egy 
ágyat - hárman is laktunk egy 
szobában. Letette a csomagot 
és azt kérdezte: Fekete Gizi, te 
normális vagy? Azt feleltem, 

Többféle melódiával, több-
féle formában tűnik fel ez a 
pattogó, feszes ritmusú spa-
nyol tánc szegedi művészek 
előadásában ma este a Deák 
gimnáziumban (este fél 8 óra-
kor) a Filharmónia „A" jelű 
kamarasorozatának évadzáró 
koncertjén. Mi is ez a habané-
ra? Hasonló a tangóhoz, a ku-
bai fővárosról elnevezett lassú. 
3/4 ütemű ibériai tánczene, 
amelynek első komponistája-
ként Yradiert tartja számon a 
zenetörténet. Még Bizet is az ő 
melódiáját emelte át Carmen 
című operájába. 

A francia és spanyol szerzők 
műveiből összeállított hang-
verseny előadója négy szegedi 
művész. A Nemzeti Színház 
magánénekese Szonda Éva, a 
nemzetközi hírű fuvolista Bá-
lint János, a több mint három 
évtizede itt működő zongorista 
Bódás Péter és a város újdon-
sült Liszt-díjas előadója Sze-
csődi Ferenc. Ő kezdi a kon-
certet Saint-Saéns egyik legis-

nem tudom. De éreztem, hogy 
határozott nemet várt-... Zsám-
béki egész jó színházat csinált 
csupa nem egészen normális 
emberekből, színészekből álló 
társulatával. 

• Úgy tudom, május köze-
pén Pestre mennének, a 
Nemzeti Színházba, ven-
dégszerepelni a Konyhával, 
de az utazás a pénzhiány 
miatt kétséges. Szeretetet 
meg nem fogadnak el a 
benzinköltség fedezetéül... 
- Hátha mégis! Azt találtuk 

ki, hogy a közönséghez fordu-
lunk, meg a presztízsükre adó 
cégekhez és megpróbál juk 
összeszedni az utazás költ-
ségeit. Kétségtelenül nekünk a 
legfontosabb, hogy kimozdul-
hassunk és a szakmai megmé-
retést jelentő pesti szereplést 
ne kelljen lemondanunk. Re-
ménykedünk azonban, hogy 
sok más szegedi polgárnak 
sem mindegy, milyen a város 
művészetpártoló híre. Ezért 
hadd éljek az alkalommal: aki 
segíteni akar és tud nekünk, 
keresse meg a színház gazda-
sági igazgatóját. 

U Ez a mondat egyszerre 
tűnik naivnak és kétségbe-
esettnek. 
- Az is. De szeretném, ha a 

hit is hallatszana belőle: még 
jó irányba tarthatunk; amerre 
elindultunk az év elején. 

Sulyok Erzsébet 
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mertebb hegedűdarabjával, a 
Havanais-szel. Ezt követi egy 
másik habanéra, Ravel Voca-
lise című műve. Debussy-alko-
tás a zongorára írt habanera a 
Metszetek sorozat Granadai es-
ték című darabja. Bizet Haba-
nérájáról már a bevezetőben 
szóltunk. Ám az ének után fel-
csendül az opera szinte minden 
ismert melódiája Borné: Car-
men fantáziájában, amely fu-
vola-zongorára készült alkotás. 
Az egyik legnehezebb hegedű-
darab Sarasate (aki virtuóz elő-
adó, a „hegedű Liszt Ference" 
volt) Bevezetés és tarantella cí-
mű műve. Az üveghangoktól a 
hármas fogásokig minden tech-
nikai bravúrt be kell mutatni 
ebben az előadónak. Végül az 
eredetileg két hegedűre és zon-
gorára komponált alkotását 
halljuk Sarasatenak, a lüktető 
ritmusú Navarrát . amelynél 
akár velencei gondolás-dalra is 
asszociálhatnánk, annyira ola-
szos karakterű muzsika. 

Kutas János 
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• A Salierí Kamarazenekar hangversenye 

Régi és új egyszerűség 
A szerdaihoz hasonló felfogású, szépen felépített Bran-

denburgi (ötös számú. D-dúr és kettes F-dúr) koncert-
eló'adást nyújtott szombaton Pál Tamás vezetésével a 
negyedik évfordulóját ünneplő' Salierí Kamarazenekar, s 
az esten nagy sikert aratott Huszár Lajos Concerto Rus-
tico című kamaraműve is. 

• Hangversenykalauz 

Habanéra 
minden mennyiségben 


