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• Másik bolygóról jött színészek? 

Kaviár, kevéske sóval 
Gul io Scarnicci cs R c n / o 

Tarahusi Kon tár és lencse el-
mű fergeteges vígjátékai már 
láthatta a s/egedi kö/önség a 
hetvenes évek eleién. Ez a da-
rab olyan, mint egy palack fi-
nom. könnyű, olasz bor. amely 
minden kínt feledtet az ember 
r d A szerzők a helyzetkomi-
kum számtalan fajtáját kínálják 
a rendezőnek és a s/inésznek. 
Az események mozgatója l x -
o n i d a P a p a g a t t o . aki mini 
ügyeletes hívatlan vendég szer-
zi be családijának a mindennapi 
betevőt . Megjelenik a város 
keresztelőin, esküvőin, temeté-
sein és a diplomaták fogadá-
sain. hogy onnan hamis kitün-
lesékkel teleaggatott zsakettje 
belső zsebeiben kaviárt, fran 
ciasalátál. harackbcfőttet. apró-
sütemény! és whiskyt lopjon 
haza. Főrangú méltóságnak ad-
va ki magát azt is megszervezi, 
hogy a városi családsegítő liga 
tagjaival némi pénzt folyó-
sltlasson szerelteinek. Az ulób 
bi akció nem kis bonyodalom 
mai jár. ugyanis a terv kivite-
lezését krimibe illő események 
is megzavarják. A Kaviár vér-
beli itáliai komédia, szerepel 
benne tolvajból álvedlctl pro 
fess/or. bérelt nagypapa, ál-
modozó vécésnéni. maff iózó 
nagybácsi, kofferbe bújtatott 
álhulla és egy rakás olyan hely 
/el . ami önfeledt nevetésre in-
gerelheti a közönséget. 

Sajnos, a sok lehetőség elle-
nérc. a szegedi előadás, csak 
igen kevés élményszerű pilla 
naltal tudja megajándékozni a 
pub l ikumot . A tá r su la tnak 

A kaviár. (Fotó: Révész Róbert) 

mindössze annyira fut ja ere-
jéből. hogy a sodró lendületű 
cselekményt tisztességgel vé-
g igv igye . Izga lmas f igurá t , 
szinte senkinek sem sikerül 
formálnia. Az. események úgy 
peregnek le három felvonáson 
kérésziül, ahogyan a jó diák fe-
lelete, a kötelező olvasmány 
tartalmának felmondásakor. 
Nem tudni, hogy a rendező, 
Salamon Suba László, vagy a 
hajszolt munkatempóban elfá-
radt színészek tehetnek arról, 
hogy a sze rep lők között az 
egész előadás folyamán nem 
alakul ki vibráló kapcsolat . 
Mindenk i úgy v i se lked ik , 
mintha egy másik bolygóról 
j ö t t volna és egészen más 
irányba tartana. A közös játék 
öröme nem sugárzik át a ri-
vaklán. A feldobott labdák, az 
egymást is doppingoló, apró, 
saját poenok sajnos elmarad-
nak. Ezt a Kaviárt majdnem só 
nélkül kénytelen elfogyasztani 
a színházlátogató. 

A biciklirejtély 
fl \ sugári pályaudvari aluljáróban veszélyesen nagy tó-

mű meg gyűlt össze szombaton este, egyetlen, precízen 
záródó kórt alkatra, mini amikor utcai bohóc figurázik, 
rogy HMM vagy fúvót hangszerén pénz! vár egy jobbra ér-

De temumi „juüvészi" hang, csak a közönségről hámlik 
le néhány kárörvendő, apró kacaj. Hál ezI már megnézem, 
ez már egészen érthetetlen, v mint ilyen, „lyukas" ka-
tegória, egyből vonz 

A kór belsejébem egy pasi kínlódik egy biciklivel, és 
mintha kissé kótyagos lenne, nem bír elindulni - ezen a 
derültség. Majd visszaáll a körbe, és egy roppant ma-
gabiztos fickó - akiről később kiderül, a bicikli tulajdo-
nosa - felpattan a Irtára, és bámulatos tempóban két kört 
ír te. 

Mi ez a cirkuszi sleudriáuság itt a Jóid alatt? 
És akkor, nmint a körből kivált az előttem álló, katonai 

szolgálatra magassága miatt teljesen alkalmatlan, fején 
óriási dtszbojtos sapkái viselő alak, akkor láttam meg a 
kar középpontján felállított transzparenst: „Aki öt métert 

' a biciklimmel úgy, hogy közben nem rakja le a 
az kap I5>90 fonalat és egy üveg pezsgőt. 200 fo-

nalért kétszer lehet próbálkozni." A táblácska alatt a kö-
vön hátait pezsgő, mint az állítás csalogató igazolása. De 
mindössze egy üveg. A tulaj magyou magabiztos. 

Sorra jönnek u próbálkozók, gombolják le a százasokat. 
A pénz gyáük, mindenki sikertelen. 
A pezsgő fölfázik n kövön. 
Ém meg pofákat vágok a pökhendi tutaj nyalkasága és a 

rnyitvamvaloam meghrrhrtt bicikli láttán, és tán' még mar-
gók is valamit a szerencsétlenségről, a hiszékenységről, a 
kíváncsiságtól, n rnfinátságról és a szegénységről, amely 
alábbi feisztarc dobja némriy magyar figura zsenialitását, 
és innen már csak egy agyas a Nobel-díj, a káprázat... 

Jő! van. otthagyom a banzájl, mert éppen van nálam 
másfél lepedő meg egy üreg pezsgő, ami nélkül otrom-
baság lenne beállítanom munkanélküli barátomhoz aki, 
állítása szériát, tíz éve nem ált biciklin. 
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Rácz Tibor, a kitűnő komi-
kus próbálja „elvinni a bulit", 
de erőfeszítéseivel magára ma-
rad, mert nem kap segítséget 
szinte sehonnan. Rácznak nin-
csenek igazi helyzetei. A néző 
fölöslegesnek érzi neki szur-
kolnia, hiszen Papagetto „el-
lenfelei" olyan neutrális sze-
mélyek, hogy őket egy közepes 
képességű s zé lhámos is 
könnyűszerrel becsaphatja. Az 
sem derül ki hogy a főszerep-
lőnek valójában milyen viszo-
nya van c sa lád jához , élete 
párjához. Féltékenysége akkor 
lenne igazán hihető, ha kide-
rülne, hogy Valériához húsz év 
után még egyáltalán köti va-
lami. Rácz. tisztességesen küsz-
ködik, de igazi komikusi ké-
pességeit legfeljebb a „hulla-
rabló" jeleneteknél tudja meg-
csillogtatni. Nem tudni, hogy a 
Valériát alakító, máskor fan-
tasztikusan izgalmas Miiller 
Júliának, most miért kell úgy 
viselkednie, mint egy életunt 

cselédlánynak. A vitalitásáról 
és j ó humoráról ismert mű-
vésznő itt számtalanszor kény-
szerül a lépcsőn gubbasztva, 
vagy egy helyben álldogálva, 
„kívülről figyelni" a történése-
ket. A trampliság túlhangsú-
lyozásával ugyan többször is 
mosolyra deríteni a nézői, de 
tudjuk, ennél sokkal többre is 
képes a tehetséges művésznő. 
Fiorella (Szanka Dóra) amo-
lyan se hús, se hal leányka lett 
ebben az előadásban. Egy sze-
mernyi sem szorult belé a la-
tin vérű, lányok bizsergető kí-
váncsiságából. Nem csoda, ha 
a kedvesen együgyű Nikola 
(Bicskey Lukács) nem talál 
benne izgalmas partnerre. A 
tolókocsis nagyapó (Flórián 
Antal) Figurája kissé ízléstelen-
re sikeredett. Janik László, éj-
szaka kísértő álhullája viszont 
szellemesen morbid. A Valéria 
kegyeit kereső Antonio szerep-
f e l fogása rokonszenves , j ó 
lenne, ha Jakab Tamásnak még 
több lehetősége nyílna halálra 
bosszantani a féltékeny Papa-
gattot. 

A szegedi Kaviárban csupán 
két színésznek, Markovits Bo-
rinak és Sinka Károlynak sike-
rült maradandó élményt nyúj-
tania. Markovits, a Hamletből 
pontosan idézni tudó, színházi 
vécésnéniből formált á lmo-
dozó , e lva rázso l ! vénk i s -
asszony!, Sinka pedig, mint ke-
rítő és csodadoktor kapott sze-
repet Ixonida háziszinházában. 
Az angol humoristáktól köl-
csönzött „komolyságáért" őt 
jutalmazta egyedül nyílt színi 
tapssal a közönség. A kiváló 
függönyzenéket és a szellemes, 
improvizatív zenei betéteket 
Kiszin Miklósnak köszönhet-
jük, aki, mint zeneszerző eb-
ben a darabban debütált. 

Főszereplők: Chris topher I a rabér t . Alario i 
Dchorah I nger. Rendezte: Andy Morahan 

Prebtev 

Uj film 

Pengeélen a hegyi skót 
A Hegylakó cfmű mo/isoro 

zal valószínűleg elérkezett abba 
a stádiumba, amikor már nem le-
het tovább folytatni, mert egyre 
nehezebb ugyanazt eladni töb-
bedszerre. Es mint minden mo-
zisorozat, a harmadik résznél ez 
is elfelejteti velünk a filmmel 
kapcsolatos összes illúziónkat. 
Talán a misztikus világok iránt 
érzett vonzalmunkból marad 
még egy hangyányi. 

Connor MacLeod nagy sze-
rencsétlenségére már megint ki-
derül, hogy nem ó az egyetlen 
halhatatlan a földön, ezért me-
gint csatára kell készülnie emez 
halhatatlannal, aki ráadásul nem 
csak halhatatlan, hanem még go-
nosz is. 

MacLeod Japánban egy öreg 
mágusnál, annak barlangjában 
tesz szert ú jabb for télyokra, 
amelyek fő csapásiránya az, 
hogy ha szfwel harcol, akkor azt 
követni fogja a kardja is. 

New Yorkba megy, hogy fel-
készüljön a harcra, ahol megis-
merkedik a sorozatból már jól 
ismert nővel, aki ezúttal törté-
nészi mivoltában bukkan föl, s 
később melegszik össze látvá-
ny osan a halhatatlan skóttal. 

Váijuk, hogy valami másként 

történjen, mint ahogyan meg-
szoktuk a sorozatból. De minden 
ugyanügy történik. A küzdelmek 
egy kaptafája, az elmélkedések, 
a rábeszélések, a lebeszélések, 
az érzelmek alakulása, mintha 
indigóval filmezték volna az elő-
ző részeket. 

Aztán jön még számos hitel-
telenilés: a halhatatlan gonosz 
néger vadul beszéli a New York 
i argót, de az óvszer használatát 
nem ismeri, csak rágcsálja azt a 
vékonyka gumit. Aztán annyira 
gonosz, hogy ellopja ellenfele 
szivarkészletét, de a fegyverte-
len ellenfelére nem támad, mert 
ú fair gonosz. 

A filmben a Terminátorból 
jól ismert átváhozávtechnikákal 
is alkalmaznak, ezért könnyű 
utánérzés kaphat el bennünket. 
Azonfelül pedig ügy látszik, 
ahogy egyre öregszik ez a Chris-
topher l.amhert. kezd egyre job-
ban hasonlítani Belmondöra. 

Aki pedig szeret úgy filmet 
nézni, hogy folyamatosan nyug-
tázza magában, hogy „tudtam, 
hogy ez fog történni*, annak 
mindenképpen j ó szórakozást 
nyújt a 3. rész. 

Kct év alatt megismerkednek a fával, a fémmel, a bőrrel és a textillel. (Fotó: Schmidt Andrea) 

(Folytatás az L oldalról.) 
A szakmunkásképző isko-

láknak 1996. szeptemberétől 
nincs más választásuk: olyan 
képzési programot kell elfo-
gadniuk, amellyel saját köz-
ismereti tanáraikra támaszkod-
va 9-10. osztályban meg tudják 
tartani a tanulókat. A törvény 
szerint a diákoknak 16 éves 
korig ál ta lános képzést kell 
kapniuk , s csak 10. osztá ly 
után kezdhetik a szakmai tanú- M 

lást. Ez - bizonyos egyszerűsí-
tő felfogás szerint - annyit je-
lent, hogy a szakmunkáskép-
zők a három éves képzésről 
(amelyben a gyereknek már 14 
éves korában el kellett dönte-
nie, milyen szakmát választ) 
átállnak a négy évesre; első két 
évben a közismereti tanárok-
nak, utolsó kettőben a szakta-
nároknak lesz dolguk. 

A 624-es számú Szakmun-
kásképző Iskola képzése ezen 
jóval túltesz. Míg a törvény 
szerint az. első két osztályban a 
speciális szakiskolák viszony-
lag csökkentett tananyagát kel-
lene tanítani, az intézményben 

• Szakoktatás csak 16 éves kor után 

Négyéves szakiskola 
a 624-esben 

megtalálták a módját annak is, 
hogy földrajzot, biológiát, sőt, 
idegen nyelvet és számítás-
technikát tanítsanak a leendő 
szakmunkásoknak. A dolog a 
pedagógiai program megvá-
lasztásán múlott; német nyelv-
ből a beszédkészség fej lesz-
tése, számítástechnikából szín-
tiszta alkalma/ás van a tanterv-
ben, s horribile diclu, a föld-
rajzba az is belefér, hogy a diá-
kok megtanulják a vasúti me-
netrend használatát. Az első két 
évet természetesen felhasznál-
ják a 16 éves kori szakmavá-
lasztás előkészítésére, ebben 
áll legnagyobb előnyük az 
esetleg 10 osztályossá váló ál-
talános iskolákkal szemben. 

Nincs ugyan szakoktatás, de 
v a n pályaorientáció: a g y e r e -
kek 2 év alatt négy különböző 
anyagot megmunkáló szakma-
típussal ( f a fém, bőr, textil) is-
merkednek meg. s egy fél év 
alatt kiderül, milyen érzékük 
van egyikhez-másikhoz. Ezt a 
tevékenységet nem osztályoz-
zák, de szaktanárok értékelik. 
A tanuló, miután sorra kipró-
bálta a ncgy anyagot (egy-egy 
félév), a második év végén vá-
laszt szakmát , s ezt tovább 
folyta that ja az iskolában. A 
harmadik-negyedik évfolya-
mon csak szakma i k é p z é s , 
vagy i s szakmai e lméle t i é s 
gyakorlati oktatás folyik. A kct 
év szakmunkásvizsgával zárul. 

Jellemző a képzés tavalyi je-
lentkezési adata: e lső helyen 
71 tanuló választotta. Az iskola 
az eredeti két osztály helyett 
négyet tudott indítani, ami a 
csökkenő szakmunkásképzési 
érdeklődés mellett rendkívüli 
eredmény. 

A négy évfolyamos szakis-
kolai képzéshez hasonló talál 
haló még a Textilipari Szakkö-
zépiskola és Szakmnnkásképző 
Iskola kínálatában rs. A Móra 
Ferenc Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Iskola ter-
vez i , bogy s z o m s z é d j á n a k 
mintájára szintén beindítja a 
négyéves képzést. 

s . p . s . 


