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Az asztal másik oldalán. (Fotó: Enyedi Zoltán) 

Algyő, hol vagy? 
Havonta Hírmondó 

Szélmalomharc Attila szellemével 
Hány halál lér egy színész életébe? 
Az építészet és a versírás 

• Algyőnek ú jságja is van. 
Felelős szerkesztője, Molnárné 
Vicla Zsuzsanna a könyvtárban 
dolgozik, ennélfogva először a 
könyvtárat akarja bemutatni. 
Újdonságként mondja, itt meg-
szűnt a betűrend, témák szerint 
csoportosították a könyveket, 
én meg azt felelem rá, kezde-
nek fölzárkózni Tokióhoz. Mert 
ott még utcanevek sincsenek. 
Hogyan tudnak úgy eligazodni? 

Az újság fejléce alá ez van 
írva: A helyi önkormányzat 
lapja. Értetlenkedhetek megint, 
mert úgy tudom, Algyőnek az 
önkormányzata is beköltözött a 
torony alá, egyetlen képviselő-
jük kíséretében. Az igaz, hogy 
(gy van. hangzik a felelet, de 
részönkormányzat azért ma-
radt. Ezt jelenti a helyi szócska. 

Vannak szép csavarok a köz-
életben. 

Tíz embert választott a falu 
az egyet len benti képvise lő 
hátországának, üléseznek is 
rendszeresen, és megvitatnak 
mindent, amiben a helybéliek-
nek dönteniük lehet. A válasz-
tás mikéntje ugyan sokak sze-
rint igen erősen a régi beideg-
ződések szerint történt, de ebbe 
most ne menjünk bele. Ennyi 
meg ennyi pénz fölött rendel-
kezhetnek, aszerint, hogy me-
lyik szervezetnek van nagyobb 
összegre szüksége. Ebből aztán 
következik, hogy a felelős ki-
adó is dr. Piri József, a képvi-
selő. Ide (rom a teljes szerkesz-
tőbizottságot is az impresz-
szumból: Bakos András, Ba-
kosné Fekete Mária, Borbély 
János, Hegyes András, Karsai 
Lászláné, Balázs Ágnes. Öt-
száz példányban jelenik meg a 
lap. huszonnyolc előfizetőjük 
van, a többit a boltosok árul-
ják. Minden hónap első heté-
ben jelennek meg, pénteken, 
de ez nem a vallási elsőpénte-
kekhez kötődik. Akkor fordul-
nak meg legtöbben a boltok-
ban. Önköltséges a lap, amibe 
kerül, az be is jön a harminc-
forintos árából. Tiszteletdíjakra 
egy fillérjük se marad. 

Meglehetősen hűvös van a 
könyv tá rban , korán j ö t t em , 
még nem melegedhetett be a 
régi épület egybe nyitott há-

• Tizenegy évvel ezelőtt Hor-
váth Zoltán r e n d e z é s é b e n , 
Oberfrank Géza vezényletével, 
Csikós Attila díszleteivel és a 
Vág völgyi Ilona tervezte jel-
mezekben nagy sikert aratva 
mutatták be az elválaszthatat-
lan két egyfelvonásos verista 
operát, a Parasztbecsületet és a 
Bajazzókat. Az operatársulat 
idei felújításán az egykori sze-
replőgárda nagy része kicseré-
lődött, így szinte új bemutatót 
láthattunk, egyes szerepekben 
kettős szereposztással. 

A Parasztbecsület január 14-i 
premierje nem érte el a szegedi 
operatársulat hétköznapi elő-
adása inak sz ínvona lá t . Két 
a l apve tő h iányossága miatt 
nem volt elfogadható. Acél Er-
vin úgy tűnik, nem rendelkezik 
azokkal a tu la jdonságokkal , 
amelyek jó operadirigenssé te-
hetnék. Különösen a Paraszt-
becsület hallgatása közben volt 
olyan érzésem, mintha épp ak-
kor, ott, a zenekari árokban 
kezdte volna kikísérletezni a 
tempókat, s ezért lett egyenet-
len, kínos mozzanatokkal teli a 
zenei megfo rmá lá s . Mintha 
nem érlelte volna meg önma-
gában Mascagni muzsikáját , 
mintha a zenekarral erőszako-
san diktált volna, s az éneke-
seknek csak az alkalmazkodás 
maradt volna a feladatuk. 

A premier másik hiányossá-
ga, hogy Vadász István nem 
Turiddu szerepét alakí tot ta , 
csupán a tenor szólamát éne-
kelte. Koncerten még dicsére-
tet is kaphatna a ihegbfzható 
intonációért, az árnyalt frazíro-
zásért. A színpadon azonban 

rom, szobája, de Zsuzsa asz-
szony nem panaszkod ik . Ő 
nem gyógysze rá r akka l fű t , 
mint a patikus, most az mele-
gíti föl, hogy egészen más az 
asztal másik oldalán lenni . 
Amikor az újság készül, ő min-
dig kérdező, most meg felel-
getnie kell. 

• Ha elhagynák a fejléc 
alól, hogy önkormányzati 
lap? Ha csak facéran az 
maradna, hogy Algyői Hír-
mondó? 
- Azt hiszem, semmi nem 

történne. Mert valójában sem 
anyagilag, sem tartalmilag nem 
kötődünk az önkormányzathoz. 
A falu életével foglalkozunk 
így is, úgy is. Az igaz, szöveg-
szerkesztő számítógépet a vá-
rostól kaptunk, nyomtatóval 
együ t t , há lásak is vagyunk 
érte, de ezért nem kell szócsö-
vévé válnunk senkinek. Bár 
nagyjából azok vesznek részt a 
szerkesztésben, akik a részön-
kormányzatnak is tagjai, de ez 
se jelent elvtelen elkötelezett-
séget. Az is igaz, egyre többen 
segítenek mások is bennünket, 
az önkormányzat tól teljesen 
független emberek is. 

• Most csak a könyvtárról 
néhány szót. Jól jártak Sze-
geddel? 

hiteltelenné teszi az előadást. 
Ezt a rendezőnek is észre kel-
lett (volna) vennie... (Nem volt 
véletlen, hogy tavaly az André 
Chénier-ben Galgóczy hatal-
mas köpenybe csomagolta Va-
dász esetlenségét.) 

Lehe t séges , hogy Acél 
vezénylésének és a tenorista 
su taságának esett á ldozatul 
Matkócsik Éva Santuzzája. Bár 

- Mi nagyon jól. A Somo-
gyi-könyvtártól annyi segítsé-
get kapunk, ki se lehet monda-
ni. Könyvbeszerzésünk pénze 
is ott van, tavalyig egyetlen té-
telt le nem húztak az általam 
beküldött megrendelésekből, 
idén már kénytelenek, mert 
annyira fölszaladtak az árak, 
követni se nagyon tudjuk. 

• És a falu? 
- Hogy az jól járt-e? Nem 

tudom. Ha Sándorfalvához ha-
sonlítom, amely végeredmény-
ben Algyőből szakadt ki, akkor 
messze elmaradunk, ha Zsom-
bóhoz, még jobban. A rend-
szerváltás után. talán jól érez-
zük, mintha többet törődnének 
velünk. Több utat építhetünk, 
és ha csak a faluházat vesszük 
a közel ötvenmilliós költségé-
vel, azzal se bírtunk volna el 
egyedül. Most a csatornaépí-
tésre készülnek tervek, nem 
tudjuk, mikor lesz belőle vala-
mi, de a soványka teho - em-
lékszik még rá valaki? - még a 
gondolatát se engedte volna 
meg. Azt azonban a legna-
gyobb jószándék mellett sem 
hallgathatjuk el, jogos igénye-
inket törlesztgeti a város, és 
nem ajándékot ad, mert sokáig 
szinte semmi nem kaptunk. 
Hogy netán hozzánk kapcsol-

az is igaz, hogy a gyönyörű, át-
ütő erejű hang most nem tudott 
a Húsvéti-kórus fölé szárnyal-
ni, és az áriánál (Voi lo sapete) 
korán e l fogyot t a l evegője . 
Bancsov Károly A l f ió j ábó l 
egyszerűen hiányzott a hang és 
a személyiség átütő ereje, egy 
igazi Turiddu aligha rettenne 
meg tőle. Szonda Éva finom 
színészi játékkal szenteskedő, 

nák az olajipart? Belőlünk Te-
xas soha nem lesz, az biztos. 
Annyira mi soha nem ér jük 
utol a kapitalizmust. 

• Azt mondja, most többet 
kapnak Szegedtől. És ha én 
előveszem szegedi betoko-
zottságomat, és azt mon-
dom. bent is lenne ezer he-
lye minden forintnak? 
- T u d o m , hogy hergeln i 

akar csak, és biztos vagyok 
benne, ilyet soha nem mond. 
Talán más sem. Mert minden-
kinek meg kell értenie, ez a fa-
lu többszörösen befizette évek 
f o l y a m á n azt , amiből most 
vissza-visszakap. 

• Szétválásról tehát ne 
beszéljünk? 
- Sok embernek sok a szem-

pon t j a , én csak a magamét 
mondhatom: nekirugaszkodás-
ból semmiképpen ne. Akinek 
ez jár a fejében, fogjon papi-
rost-ceruzát, és számolja ki ap-
róra. Inkább rendeznünk kelle-
ne kapcso la ta inka t , és nem 
széjjeltépni. 

• Ön hogyan rendezné? 
- Úgy például, hogy van a 

polgármester, egy személyben, 
de külön alpolgármestere le-
hetne minden önálló kerület-
nek. Mert a csatolt községeket 
én kerületnek tekinteném. Sze-
r in tem soha nem szabadna 
attól félni senkinek, hogy egy 
kicsit nagyobb önállóság ka-
tasztrófához vezet. 

Magam gondolom tovább: 
azt is meg kellene értenie min-
den szegedinek, hogy egy-egy 
falu ismétel t z se l l é r so rba 
süllyesztése rettenetesen anak-
ron isz t ikus dolog lenne, és 
véghezvihetetlen is. Az agyon-
hangoztatott demokrácia min-
den kiterjesztésben csak de-
mokrác ia lehet , a gyarmat i 
sorsnak a látszatát se szabad 
beengednünk még egyszer a 
politikába. Ha köze volt is a 
nagyvárosi gőgnek a községek 
ide csatolásához, erősen túlél-
ve a történelem léptékeit, sür-
gősen el kell felejtenünk. 

A normális emberi ész csak 
ezt diktálhatja. 

(Folytatjuk.) 
Horváth Dezső 

bájosan kacér Lolát formált, és 
szép, sötét színezetű hangján 
perfektül énekelte a szólamot. 
(Lehetséges, hogy a művésznő 
párizsi vendégszerepléséről ha-
zatérve Santuzzaként is bemu-
tatkozik.) 

A második Parasztbecsület-
előadást Molnár László dirigál-
ta. Magabiztosan, hagyomá-
nyos felfogásban interpretált. 

• Megjelent a Szeged januári 
száma. A város folyóirata ezút-
tal is gazdag helytörténeti 
anyaggal je lentkezik. Trog-
mayer Ottó Mítosz és valóság 
címmel azt a szélmalomharcot 
idézi, amelyet szakemberek és 
laikusok Atti la sze l lemével 
vívnak. Sándor János egy 150 
éve született szegedi színész, 
Mezei Péter életpályáját vázol-
ja föl. Csongor Győző hazafi-
ak, népköltők és egyéb urak 
nyomába eredt. Bátyai Jenő a 
Kass-szálló történetét dolgozta 
fel, ennek első részét közli a 
január i lapszám. A szegedi 
múzeum e l ső i g a z g a t ó j á r a , 
Reizner Jánosra emlékeznek 
halálának 90. évfordulója al-
kalmából. Új sorozat indul Sze-
gedi történeti fotótár címmel. 

A Szegedi akadémikusok 
sorozatban ezúttal Keszthelyi 

Molnár pontosan tudja, hogy 
ebben a műfajban a zenekari 
árok és a színpad szinkronja a 
legfontosabb, mit sem ér a ze-
nekarból k ics ihol t é rdekes , 
egyéni tempó, ha azt az éneke-
sek nem tudják követni. Mol-
nár László együtt lélegzik az 
énekesekkel, akinek szüksége 
van rá, azt kézen fogva vezeti. 
Talán ettől - meg az új tenoris-
tától - lett sokkal jobb a máso-
dik előadás. Még azt a lehetet-
len helyzetet is elfogadta a kö-
zönség, hogy a Turidduként 
beugró Hormai József magya-
rul énekelt az olasz nyelvű elő-
adásban. A tenorista egyébként 
aznap délelőtt tudta meg, hogy 
az évek óta nem játszott sze-
repben kell fe l lépnie , hogy 
megmentsen egy teltházas elő-
adást. A mentőakció sikerült. 
Hangban és ka rak t e rben is 
hozta a figurát, sikerült drámai 
csúcspont tá fokozni a San-
tuzzával énekelt duettjét. Bor-
dalát nagy tapssal jutalmazta a 
publikum. Matkócsik is sokkal 
jobb volt mint a premieren, de 
számomra továbbra is túl lírai, 
önsajnálóan panaszkodó ma-
radt, hiányzott belőle az impul-
zivitás. Lolaként másodszor 
Merényi Nicolette, Mamma 
Luciaként e lőször Varsányi 
Mária, majd Karikó Teréz mu-
tatkozott be. 

A Bajazzók mindkét este 
sokkal meggyőzőbb produkció 
volt. Vámossy Éva Neddája a 
hang és a figura tökéletes egy-
sége. Az. énekesnő belső sugár-
zása, bája, művészi vitalitása, 
finom érzékisége ellenállhatat-
lan. Vajda Júlia Neddája is ki-

Lajossal beszélget Sulyok Er-
zsébet. Az ember tör ténetei 
címmel tanulmányt közöl a fo-
lyóirat a Szegedi Színkör Tho-
mas Mann-adaptációjának jo-
gosu l t ságáró l . Az o lvasmá-
nyosságot Podmaniczky Szi-
lárd tárcája és Németh András 
novellája képviseli. Az illuszt-
rációt ezúttal Nánai Szilamér 
Praemodern vázlatai jelentik. 
A Fekete-fehér fotórovat Nagy 
László balett-képeit mutatja be. 
Megismerkedhetünk az év la-
kóháza országos pályázat sze-
gedi győzteseivel és otthonuk-
kal. 

A januári Szeged megvásá-
rolható az Oskola utcai Sík 
Sándor, a Kárász utcai Móra 
Ferenc könyvesbol tokban, a 
múzeum kiállítótermeiben és a 
Sajtóház portáján. 

váló alakítás. Biztosan, köny-
nyedén, gyönyörűen énekel, 
profi módon használja színészi 
eszközeit. 

A színház nyugdíjas tenoris-
tá ja , Juhász József énekel te 
Canio szerepét. Hangja veszí-
tett ugyan intenzitásából, régi 
fényéből, de alakítása egészé-
ben kivételesen hiteles és meg-
rendítő. Caniója egy kiörege-
dett, a komédiázásból és az 
életből is kikopot t , megtör t 
csepűrágó. A Recitar-t hatalmas 
tapssal jutalmazta a közönség. 

Gyimesi Kálmán Toniójá-
ban volt egy csipet Jágó és 
Scarpia gonoszságából, démo-
niságából, míg Németh József 
inkább egy közönséges bárgyú 
torzszülöttet formált. A proló-
got mindke t t en igényesen , 
nagy kifejezőerővel énekelték. 

Vághelyi Gábor korát meg-
hazudtolóan fiatal, vonzó Sil-
vio. Hangja szebb és bizto-
sabb, mint bármikor. Andrej-
csik István ugyanebben a sze-
repben egy kamaszt játszik, és 
mintha problémái lennének a 
magasságokkal. Kovács Hege-
dűs István már az Anyeginben 
- mint Mons i eu r Tr ique t — 
nagy feltűnést keltett a remekül 
eltalált karakterrel és a szép, bár 
k i ssé e rő t len t e n o r j á v a l . 
Beppóként is kiváló. Mint aho-
gyan kiváló a Gyüdi Sándor 
által felkészített kórus is. 

Horváth Zoltán érzékeny, 
invenciózus rendezői koncep-
ciója ma is érvényes, vállalh-
ató. Csupán meg kell hozzá ta-
lálni a megfelelő előadókat. 

Hollósi Zsolt 


