
Könyvheti hétvége 
Június 3-án, szombaton délelőtt 10 órakor ünnepi 

megnyitó. Megnyitó beszédet mond: Darvasi László 
író. Ezután kezdődik a hagyományos Dixieland-
délelőtt és a Szegedi Nap a Dugonics téren. A kon-
certen, mint már évek óta, a Molnár Dixieland Zenekar 
lép fel, a helyi kiadványok elnevezésű pavilonnál pe-
dig szegedi írók, költők, művészek dedikálnak. Ugyan-
csak délelőtt 10 órakor a Tolkien Könyvesházban az 
Európa Kiadó mutatja be újdonságait. Vendég: Gy. 
Horváth László szerkesztő. Terítéken: a Mérleg és a 
Zsebkönyvtár sorozat tervezett könyvei, Milán Kun-
déra: Halhatatlanság, Kertész István: Magyar békeillú-
ziók 1945-1947, Tim Willocks: Lázadás a Zöld-folyó-
ban című művei, valamint egy slágerkötet: Albert Ca-
mus: Az első ember című poszthumusz munkája, 
melynek kéziratát tragikus autóbalesete után találták 
meg az író viharkabátjában. 

Eső előtt nagy volt az érdeklődés 

• Tegnap délután négy óra 
felé sötét lett az ég alja. A 
Dugonics téri könyves stan-
dok tulajdonosai azonnal 
pakolni kezdtek, de olyan 
gyorsasággal, hogy a nyolc 
standból negyed ötkor már 
csak három volt nyitva. Em-
ber alig-alig sétált át a téren. 
A szél ereje egyre nőtt, az 
eső is nagyobb cseppekben 
hullott, majd villámlott 
dörgött. Az Ünnepi könyv-
hét hivatalos megnyitója így 
természetesen elmaradt. 
Legalábbis tegnap. Mert a 
közreműködők, Darvasi 
László író és Bicskey Lukács 
színművész úgy döntöttek: 
szombaton délelőtt tíz óra-
kor megtartják azt. 

Tegnap délelőtt a Tolkien 
Könyvesházban szépszámú 
érdeklődő előtt Árpás Ká-
roly beszélgetett Baka István 
költővel új, az Ünnepi 

Darvasi László már ernyő alá szorult. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Az időjárás közbeszólt 

Elmaradt az ünnepi könyvhét megnyitója 
könyvhétre megjelent „No-
vember angyalához" című 
verseskötetéről. A kötet, 
mely egyetlen év verstermé-
sét tartalmazza egy átgon-
dolt és fegyelmezetten épülő 
életmű alapvető része. Ár-
pásnak azon kérdésére, mely 
szerint e kötet fohász vagy 
áldozat, Baka István el-
mondta: ezen még nem gon-
dolkodott. „Szerintem mind-
kettő - vallotta a költő. Be-
teg vagyok, szeretnék meg-
gyógyulni. Éppen ezért a 
verseskötetem fohász is és 
áldozat is egyben. Baka Ist-

ván miután felvázolta, ho-
gyan, mi módon kellene és 
lenne jó egy költőnek élni, 
felolvasta kötete címadó 
versét. Ebből egy idézet: 
„Lennék halottad, s úgy 
élnék veled7 Ahogy gyökér-
rel él a föld. a víz;/ S bár 
szemgotyód fehér, akár a 
gipsz,/ Poromból támaszt 
fel tekinteted." Este lapunk 
munkatársának, Podmanicz-
ky Szilárd író, költőnek és 
Petri Csathó Ferenc költő-
nek a disputáját hallgathat-
ták a szegediek a Tolkien 
Könyvesházban. 

Sz. C. Sz. 
Baka István költő a Tolkien Könyvesházban. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

A pedagógusnap al-
kalmából ünnepi ta-
nácsülést rendeztek a 
szegedi Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán 
is, ahol minisztériumi 
és főiskolai el ismeré-
seket nyújtottak át. 
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• Carment hívták, de nem mehet rendelkezésre álló társulat 
állapotának közelítésre. 
Amióta itt dolgozom kiala-
kult a szólistákkal és a kórus 
többségével az oda-vissza 
hatás. Ezt nevezik színház-
nak. 

• Művészeti vezetőként 
milyen vitái voltak? 
- Ha a társulat külföldre 

megy, akkor a művészeti ve-
zetőnek tudnia kell róla, és 
nem szabad szégyenkeznie a 
produkció miatt. Mostanra 
az a megalázó helyzet ala-
kult ki, hogy a művészek fi-
zetése - ugyanúgy mint az 
emberek többségéé ebben az 
országban - gyalázatos, és 
ha létrejön egy nem túl .nívós 
külföldi vendégjáték, akkor 
ma már az ottani gázsik is 
gyalázatosak. A szegedi 
operatársulatnak olyan nívót 
kell képviselnie, hogy ha 
bárhol bemutatkozik, akkor 
felkapják a fejüket az embe-
rek: itt jártak a szegediek, 
akik olyat csinálnak, ami 
jobb mint egy kis német vi-
déki színház produkciója. 

• Az operatársulat most 
nem mutatkozhat be Bu-
dapesten... 
- Két évvel ezelőtt a pécsi 

színházi fesztiválra a Figaro 
házasságát hívták meg, pe-
dig akkor a prózai tagozatnál 
is voltak sikeres előadások. 
Az opera nagy sikert aratott, 
elnyerte a különdíjat. Idén, a 
színházak által ajánlott pro-
dukciókból Vámos László a 
Carment választotta. Erre a 
színházban rendkívül káros 
presztízsharc kezdődött. Egy 
színház vezetése nem mond-
hatja azt, hogy két évvel ez-
előtt már szerepelt a feszti-
válon az opera, ezért most az 
lenne az igazságos, hogy a 
próza menjen. Ha az nem 
mehet, akkor ne menjen az 
opera sem. A meghívott pro-
dukció a szegedi színházat, 
az egész várost képviseli. 
Presztízsharc alakult ki, ho-
lott a színház nem lehet ha-
talmi harc színtere. Pesten 
sem értették ezt a példátlan 
lépését, mert nagyrészt a 
rendező szerv támogatásával 
utaznak a produkciók, vagy-
is anyagi okokra sem lehet 
hivatkozni. Egyszerűen meg-
fosztották a szegedi opera-
társulatot egy budapesti be-
mutatkozás lehetőségétől. 

Hollós! Zsolt 

Presztízsharc, vagy amit akartok 

^ Számítástechnikai 
napközis nyári tábor 

A SZÜV Tisza Kft. számítástechnikai 
foglalkozásokat szervez IBM PC és 

Macintosh gépeken, kezdő és haladó 
csoportokban, 10 éves kortól, 

kéthetes turnusokban. 
A számítástechnikával való 

ismerkedésen kívül 
a gyermekeknek helyismereti 

és sportprogramokat is szervezünk. 
Részvételi díj: 7900 Ftfő 

(tartalmazza az ebéd és a programok 
költségeit) 

Az első turnus június 9-én indul 
További információ: 

Szeged, Jobb fasor 6-10. 
Telefon: 62432-332, 432-199. 

Könyvhét, 
pünkösd után is 

A pünkösdi ünnep után is 
folytatódnak az Ünnepi 
Könyvhét eseményei: június 
6-án, kedden délután 5 óra-
kor dr. Csizmazia György 
ornitológus Szögedi madár-
kalendárium című könyve 
mutatkozik be a Móra Fe-
renc Múzeumban. A szerző-
vel Márok Tamás újságíró 

beszélget. Június 7-én este 7 
órakor Simái Mihály József 
Attila-díjas költő estje kez-
dődik a Bálint Sándor Mű-
velődési Házban, melyet a 
költő születésének közelgő 
60-ik évfordulójára rendez-
nek. Közreműködnek: Kiss 
Ernő, Rózsa János, Tatár At-
tiláné, Tegzes Miklós. 

Június 5-től Budapesten 
rendezik meg a XIV. orszá-
gos színházi találkozót, 
amelyen szinte valamennyi 
színház képviselteti magát. 
A Szegedi Nemzeti Színház 
szereplésével kapcsolatban a 
színfalak mögött furcsa dön-
tés született. Kormos Tibor 
igazgató álláspontja szerint, 
őt arra kérték a szervezők, 
jelöljön két prózai előadást, 
ameíy közül az idei progra-
mot összeállító Vámos Lász-
ló választott volna - ha be-
mutatkozásra érdemesnek 
találja. A Vízkeresztet és a 
Revizort jelölték, azonban 
az utóbbi, a késői bemuta-
tója miatt már nem vehetett 
részt a válogatásban. Kor-
mos Tibor szerint, Vámos 
László már azelőtt kiválasz-
totta a Galgóczy Judit által 
rendezett Carment, hogy 
látta volna a Vízkeresztet. 
Kormos emiatt tiltakozott. 
Vámos megnézte a Vízke-
resztet, mégis a Carment hív-
ta meg a fesztiválra. Kormos 
nem érti, miért olyan elő-
adást hívnak, amit nem is je-
löltek. Ha az operatagozat 
utazna, az demoralizálólag 
hatna a prózai társulatra, 
mert azt a látszatot keltené, 
mintha ők nem lennének 
méltók a szereplésre. Egy 
autentikus igazgatónak pe-
dig nem szabad hagynia, 
hogy ilyen sumák dolgok 
felborítsák a színház belső 
egyensúlyát - így Kormos. 
Ráadásul már másodszor 
fordul elő, hogy a prózai jel-
legű színházi találkozóra 
Szegedről egy operaelőadást 
hívnak, pedig nemrégiben 
volt operafesztivál... 

Vámos László, az Opera-
ház főrendezője gyalázatos 
hazugságnak nevezte, azt az 
állítást, hogy korábban vá-
lasztotta a Carment, mint-
hogy a Vízkeresztet látta 
volna. Iglódi Istvánnak, az 
előadás rendezőjének is 
jelezte, hogy rossznak tartja 
a Shakespeare-darab megva-
lósítását. Vámos szerint, 
amikor a Carment választot-
ta, az a szándék vezérelte, 

A Carmen az egész várost képviselte volna - véli Galgóczy Judit. (Fotó: Nagy László) 

hogy Szeged mindenképp 
képviseltesse magát. Úgy 
véli, az operaelőadás kiváló, 
ütőképes, és esélyesként in-
dult volna a fesztiválon. Kár, 
hogy kisszerű belső csatáro-
zások miatt nem engedik. A 
direktort Szabó István, a mi-
nisztérium színházi főosztá-
lyának vezetője és dr. Vá-
nyai Éva alpolgármester 
közvetítésével próbálta rá-
venni döntése megváltoz-
tatására. Mindhiába. Az ügy 
pikantériája, hogy Galgóczy 
Juditnak, a Carmen rende-
zőjének - és a szegedi ope-
ratagozat művészeti vezető-
jének - nemrégiben lejárt a 
szerződése. Kormos Tibor 
levélben közölte vele: nem 
kívánja megújítani. Hogy 
miért? Erre a kérdésünkre a 
direktor nem kívánt vála-
szolni. Erről is megkérdez-
tük Galgóczy Juditot, aki az 
Oedipus Rex és a La Lupa 
ma esti felújításának előké-
szítésére érkezett Szegedre. 

- Három évig csak a tár-
sulatért dolgoztam. Ezt a 
színház vezetése is elismeri, 
hiszen szerdán volt egy be-
szélgetésem az igazgató úr-
ral, aki megköszönte a mun-
kámat. Konkrétan nem mond-
ta meg, miért nem hosszab-
bította meg a szerződésemet. 
Borzasztóan sajnálom, mert 
az elmúlt időszakban új fajta 
szfnházi munkába kezdett az 
operatagozat. Tudom, ez 

néha ellenkezést váltott ki, 
de az emberek lelkével, 
agyával való foglalkozás a 
színházi építőmunka nagyon 
fontos része, amit szerettem 
csinálni, és amiben sikeresek 
voltunk. Ezért a munkáért 
nem felmondás járt volna... 

• Azt hallottam, hogy 
nem tudtak önnel rugal-
masan dolgozni, elképze-
léseit nem mindig igazí-
totta a színház lehetősé-
geihez... 
- Ez nem igaz! Botorság 

azt képzelni, hogy létrejöhe-
tett volna bármi, ha a szín-
ház nem járult volna hozzá. 
Ami létrejött, az közmeg-
egyezéssel jött létre, így lett 
siker vagy bukás. Miért nem 
gátoltak meg abban, hogy 
létrehozzam az „agyszüle-
ményeimet"? Ilyen jelzése-
ket nem kaptam. Ha a ma-
ximalizmust említenék, arra 
az a válaszom: a szakmai 
alapismérvek figyelembe-
vételével tudom csak elkép-
zelni a színház működését. 
Sohasem voltak nagy vitáink 
Kormos Tiborral, sőt, köszö-
netet kell neki mondanom, 
mert nem volt rugalmatlan. 
Mintha úgy érezte volna, 
hogy olyan produkciók ké-
szülnek, amelyeket pártolnia 
kell. Ezért csodálkozom, 
hogy megmagyarázhatatlan 
döntést hozott. 

• A szerződését nem újí-
tották meg, de vendég-

ként számítanak önre, 
felajánlották, rendezze 
meg jövőre A végzet ha-
talmát. Mi a különbség a 
vendégrendezés és a mű-
helymunka között? 
- Annak az attitűdnek a 

hatása, amivel az előadásai-
mat kollégáimmal létreho-
zom, nem azt jelenti, hogy 
minden produkciónak olyan-
nak kell lennie, mintha én 
rendeztem volna. De a mű-
vészeti vezetés mégiscsak 
egyfajta szakmai alapállást 
jelent. Veszélyes, ha erre 
nincs szüksége egy színház-
nak, mert fél, hogy rugal-
matlanná válik a működése. 
Úgy is létrejöhet egy-egy 
produkció, ha a társulat elfo-
gadja az elképzeléseimet. 
Azonban folyamatos építke-
zés estén már nem kell egy-
mással ismerkednünk, ha-
nem újra fel lehet fedezni 
önmagunkat, és az előrelé-
pés szándékával lehet dol-
gozni. Jó dolog, ha az embe-
rek egyre tágabban kezde-
nek gondolkodni saját szere-
pükről, a darabról, az életről 
és a világról. A színház ugya-
nis mindezek összefoglalása. 
Ha így képzeljük el a szín-
házat, akkor a legkisebb sze-
replő sem csupán statisztája 
az előadásnak. A művészeti 
vezetés egy gondolkodás-
mód kifej lesztése, míg a 
vendégrendezés a rendező 
saját elképzeléseinek és a 

• ünnepi kitüntetések 

Pedagógusnap a tanárképzőn 

Már a papagáj is tudja, hogy telefonon várjuk hirdetését! 
Hétfőtől péntekig (Cwlc Mórral és gyósiköilemények) 
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70. évüket - elérő tanárok-
nak, akik hosszú időn át ér-
tékes pedagógiai tevékeny-
séget végeztek. Az elisme-
rést Kálmány Jánosné ny. 
szakvezető tanár. dr. Kisvár-
dai Károlyné ny. főiskolai 
adjunktus, dr. Kövesdi Pál 
ny. tszv. főiskolai tanár, 
Nagy Jánosné ny. tanítónő, 
Szabó László ny. főiskolai 
docens és Szabó Tibor ny. 
főiskolai adjunktus vehette át. 

A főiskolai tanács 1995. 
június 1-jei hatállyal címze-
tes tanári címet adományo-
zott dr. Bakonyi Géza fő-
könyvtárosnak és dr. Huszka 
László ny. főiskolai docens-
nek. 

A tanácsülés köszönté-
sekkel kezdődött, hiszen a 
művelődési és közoktatási 
miniszter által a Magyar 
Kultúra Napján adományo-
zott díjakat már január 22-én 
átvették az érintettek; Apá-
czai Csere János dijat kapott 
ekkor dr. Gácser József főis-
kolai tanár, Arany Katedra 
emlékplakettet Bunda Viktó-
ria igazgatóhelyettes, szak-
vezető tanár. 

A művelődési és közok-
tatási miniszter Pedagógus 
szolgálati emlékérmet ado-
mányozott az áldozatos 
munkát végző nyugállo-
mányba vonuló oktatóknak: 
dr. Kováts Zoltán főiskolai 
docensnek, dr. Kőkuti Lajos 
tanszékvezető főiskolai do-
censnek, dr. Szederkényi 
Antalné szakvezető tanár-
nak, Újhelyiné Kubinyi Éva 
tanítónőnek és Varga László 
főiskolai adjunktusnak. 

A főiskola tanácsa Honor 
Pro Meritis kitüntetést ado-
mányozott a főiskoláról 
nyugállományba vonult 75. 
életévüket - nők esetében 


