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Szent Jeromost „kísérti" az Osobniak Színház Részlet az Orlando Furioso című előadásból. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

• Néhány évvel ezelőtt vol-
tak olyan alternatív színházi 
fesztiválok ebben a város-
ban, amelyeken kiismerhe-
tetlenségig összekuszálódtak 
a szálak. Az előadások nem 
ott és nem akkor voltak, 
ahová meghirdették, ráadá-
sul nem azok és nem azt ját-
szották, ami a programfüzet-
ben szerepelt. Hála az ég-
nek, elmúltak ezek az idők. 
Az idei találkozón, kisebb-
nagyobb csúszásoktól elte-
kintve, minden a helyén 
volt. A rendkívül igényes ki-
vitelezésű, kétnyelvű bulle-
tin tartalmazta mindazokat 
az információkat, amelyre 
szüksége volt a nézőnek. A 
„ki-hol-mit-mikor"-on túl 
röviden bemutatta a színházi 
csoportot, műhelyt, együt-
test. 

Felkészített. Ez lényeges. 

229 
bizonytalan 
mozdulat 

Minden előadásról és 
koncertről írni szinte lehetet-
len. Meg egyébként is, mint 
ahogy azt az elején írtam, 
olykor oldódtam, olykor csa-
lódtam, Ja, még valami: ke-
serűségemnek nem mindig 
az előadás volt az oka. A bu-
dapesti Artus Színház „A 
konyhaasztal lovagjai (Tűz-
fal)" darabja messze túlszár-
nyalta tavalyi bemutatójukat 
a „Kék hétfő"-t. A társulat, 
melynek minden tagja egy-
szerre többféle kifejezési 
módot használt - tánc, zene, 
pantomim - , mostani elő-
adásába a filmet is beépítet-
te. Ezzel két idősíkon futatta 
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• Posztkabarétól a mimikus balettig 

A színház, 
ha szabad... 

Tegnap ért véget, de már hiányzik. Hiányzik a 
színház. A szabad és független színház. Számomra 
olyan volt az egész, mint a szerelem. Esténként ran-
davúra mentem. Nem tudtam, mi lesz, hogy lesz. Iz-
gultam. Aztán vagy feloldódtam és ámultam és bá-
multam, vagy csalódtam. Megjegyzem: utóbbi érzés 
volt a kevesebb. A Szabad Színházak Nemzetközi 
Találkozójának idei, hatnapos fesztiválján megvaló-
sult az, amiről a fő szervező, a MASZK (Magyaror-
szági Alternatív Színházi Központ) Egyesület veze-
tője, a fesztivál menedzser igazgatója, Fábián Zsolt 
néhány hónappal ezelőtt beszélt: a komplexitás. A. 
tizenöt magyar és külföldi színházi csoport (idén a 
volt Szovjetunióból érkeztek műhelyek) előadásai 
mellett ugyanis kiállítások, zenei és filmes progra-
mok színesítették kilenc helyszínen a Thealter Inter-
national '95 palettáját. 

a történetet: egyszerre volt 
halott és éló a játék. A szent-
pétervári Ache Színház „A 
hős katalógusa" performan-
ce-e viszont túlélte magát. 
Mi voltunk azok ott fent a 
színpadon, akik ettek-ittak, 
jöttek-mentek, tettek-vettek. 
Mi nézők töltöttük ki a tá-
tongó űrt: A pétervári rítusi-
mitátorok előadásának eszté-
tikája a posztkabarétól a sti-
lizált rítusig ívelt. Ahogyan 
Maxim Issaev, Pavel Semt-
chenko és Vadim Vassile ön-
zombisodott az asztal körül, 
abban a néző az eklektika 
tisztaságát vélte felfedezni. 
A „229 bizonytalan mozdu-
lattal" mindennapi mozdu-

lataink balettjét mutatta be 
az Ache. Szent Jeromost -
Bosch és Brueghel képei 
alapján - a pétervári Osob-
niak Színház tagjai „kísér-
tették meg". A középkori 
mesterek festményeinek 
életre keltett figurái félelme-
tes erővel és arccal csúsztak, 
másztak, ugrottak elénk. Az 
Osobniak másik egyfelvoná-
sos mimikus balettje egy 
orosz táncjátékból, a Petrus-
kából koreografálódott. A 
mutatványos bódé hőseit 
vastapssal jutalmazta a kö-
zönség. A fesztivál leglátvá-
nyosabb előadása a pétervári 
Formai Színház Móra park-
béli „Orlando Furioso"-ja 

(Őrjöngő Lóránd) volt. A 
középkori atmoszféra meg-
teremteséhez minden együtt 
állt: tüzek, tündérek, sár-
kány, lovagok. Utóbbiak lát-
tán, akik jöttek valahonnan 
és mentek valahová, őrült si-
kolyban tört ki a gyermek-
és felnóttsereg. A rendkívül 
élvezetes előadás hangulatát, 
s itt vari keserűségemnek 
egyik oka, néhány „monten-
bájkos" vagány meg agyat-
lan felnőtt beszólásai „törték 
meg". Ezek az emberek egy-
szerűen nem mertek gyere-
kek lenni, rácsodálkozni 
olyanra, ami még nem volt 
Szegeden. Inkább „gyepdu-
májukkal" szórakoztatták a 
körülöttük állókat. 

Sajnálom őket. 

AH tor sale-
Minden eladó 

A koncerteket a Kass 
Szállóban, ebben a végtelen 
gyönyörű épületben tartot-
ták. Dresch Mihály és Lajkó 
Félix hozta formáját. Ját-
szottak zenekaraikkal és 
együtt. Utóbbi, érzésem sze-
rint, nem ment annyira. Úgy 
külön-külön mind a ketten 
nagyokat fújtak és húztak -
ki szaxofonon, ki hegedűn -
együtt viszont valahogy dö-

cögött a ritmus. Muzsikálá-
suk nem ért véget a színpa-
don, hiszen a szálló teraszán 
vagy a JATE Klubban to-
vábbfolytatódott a jam sessi-
on és/vagy a népzenélés. Ez 
egyébként jellemző volt az 
egész fesztiválra. A progra-
mok végeztével bárki be-
szállhatott a játékba. Szom-
baton este például szóróla-
pok hirdették a Kass Szálló-
ban, hogy „all for sale", az-
az „minden eladó". A spon-
tán fellépőknek színpadot, 
projectort, egy gyönyörű ter-
met és közönséget biztosítot-
tak a szervezők. Sokan vár-
ták, jól kezdődött, aztán 
„nájlonzenébe" fulladt Ro-
mán „Rastem" Dubinnikov 
tatárzenész koncertje. A no-
voszibirszki sámán úgy jött, 
ahogy jönnie kell. Kubikus 
taligával meg sok-sok csör-
gő-zörgő hangszerrel. Aztán 
leült a földre dobjával, és -
Yelena Goldobinával az ol-
dalán, pontosabban a feje 
felett - csudás dolgokat mí-
velt. Ez a várázslat szűnt 
meg létezni, amikor bekap-
csolta a dobgépet és az 
elektromos gitár hútjai közé 
csapott. Na, akkor hagytam 
én ott csapot és papot. Mert 
azért az vicc, amikor a sá-
mán az elektromos áramot 
hívja segítségül a szellemi-
dézéshez. 

A fesztivál egyébként elér-
te célját: szabadságot adott 
színésznek és nézőnek egya-
ránt. Jövőre, a tervek sze-
rint, Közép-Kelet Európa 
egész területéről érkeznek 
majd csoportok és műhelyek 
a Szabad Színházak Nemzet-
közi Találkozójára. 

Sz. C. Sz. 

• Salierí Fesztivál 

A muzikalitás estje 
Ritka az olyan dalelóadói 

hangverseny, amelynek vál-
tozatos és zeneileg is gazdag 
repertoáija mellé két teljesen 
más muzikális felfogású és 
két egészen különböző ének-
technikával előadó énekmű-
vész is jár. Azt hiszem, And-
rejcsik Istvánt és Csordás 
Klárát ugyanaz a cél, a dal-
műfaj legbelső terének bevi-
lágttása, ennek a csudálatos 
dalköltészeti világnak a be-
járása vezette más-más elő-
adói útra; csak éppen - nem 
életrajzi értelemben - egyik, 
az Andrejcsik Istváné, egy 
sok szerepet látott színpadra 
vezetett, míg a másik, a 
Csordás Kláráé, egy igen va-
lóságos pódiumra. 

Andrejcsik Istváné az 
énekszerepék tehetsége; a 
legtermészetesebb muzikali-
tással alkalmazza szerepére 
hangját, és nem csak hogy 
kis érzelmi különbségeket 
képes érzékeltetni, de érzel-
mi kettősségeket is: bele-
nyugvást és fájdalmat, elv-
ágyódást és nosztalgiát -
együtt. Hangja jellegzetes, 
egyéni, a dalok szövegét tel-
jes biztonsággal, jól érthető-
en énekli - az ember érzi, 
hogy érti a szöveget. Öröm-
mel énekel és nagyon őszin-
tén; azt hiszem ez azért le-
hetséges, mert nincs takar-
gatnivalója, nincsenek kerü-
lendő hangterületei és elha-
rapandó hangzói; ezért aztán 
nincsenek manírjai sem. És 
főként: a közönségnek éne-

Salieri Fesztivál 
második hangverse-
nyeként a kübekházi 
római katolikus temp-
lomban Csordás Klá-
ra és Andrejcsik Ist-
ván egész esetét betöl-
tő dalműsort adott elő 
Krausz Adrienne és 
Pál Anikó zongora-
művészek kíséretében. 

kel, nem a mikrofonnak. A 
fesztiváli hangversenyen Ri-
chárd Strauss dalait különö-
sen szépen énekelte, előadá-
sában a Ruhe, meine Seele a 
hangverseny egyik nagy pil-
lanata volt. 

Csordás Klára daléneklési 
felfogása sokkal kevésbé 
színpadi, éneklése rendkívül 
kifejező, de hangjával, in-
kább mint hangszerrel bá-
nik. Persze teheti, hiszen bá-
mulatosan hajló, könnyed és 
lenyűgözően tiszta hangja 
van. A hangtisztaság kedvé-
ért azonban itt-ott feláldozza 
a szöveg hangzóinak tiszat-
ságát. Muzikalitásához egy-
formán közel áll a Grieg-da-
lok természeti romantikája 
és a Faúré- vagy a Satie-féle 
könnyed, életvidám dalok 
évődő csillogása; éneklését a 
kényes műfaji szabatosság 
jellemzi. Kettejük előadás-
módja, váltogatva, érdekes 
ritmust és külön muzikalitást 
adott a dalestnek. 

Panek Sándor 

A Salieri Fesztivál záróhangversenyén augusztus l-jén 
20.30-kor a kübekházi római katolikus templomban Gu-
lyás Dénes és Gregor József Mozart-dalokat énekek Közre-
működik a Salieri Kamarazenekar. Vezényel Pál Tamás. A 
helyszínre a Tisza Volán külön autóbuszt indít 19.45-kor a 
Mars térről. 

Talpraesett, ambiciózus, 
24-30 év közötti fiatalokat 
keresünk 

üzletkötői 
munkakörbe. 

T a n á r i d i p l o m a , s a j á t g é p k o c s i , 
r á d i ó t e l e f o n - e l ő n y t je len t . 
F é n y k é p e s ö n é l e t r a j z o k a t a u g . 2 0 - i g 
„ D M 0 7 2 9 " j e l i g é r e a S a j t ó h á z b a . 

• A népjóléti miniszter ren-
delete alapján augusztus el-
seje fekete keddként vonul-
hat be a fogászati problé-
mákkal küszködő betegek 
életébe. Ettől kezdve ugyan-
is a foghúzás kivételével 
szinte minden fogorvosi bea-
vatkozásért fizetnünk kell. 
Most a hét végén dóit el 
véglegesen, hogy keddtől 
mennyibe kerülnek majd a 
kezelések a szegedi önkor-
mányzathoz tartozó fogorvo-
si hálózatban. Az elfogadott 
térítések alacsonyabbak, 
mint az orvosi kamara által 
korábban javasolt összegek. 
Azt is megtudtuk, hogy két 
hónap múlva felülvizsgálják 
és szükség esetén módosít-
ják a most elfogadott tarifá-
kat. 

A fogorvosi beavatkozás 
elvégzése a térítési díj, illet-
ve fogpótlásnál a szükséges 
technikai költség befizetése 
után történik, melyről a be-
teg számlát kap. 

A fogszabályozás alkal-
mából fizetendő kezelési és 
technikai díjak későbbi idő-
pontban kerülnek megállapí-
tásra. 

Keddtől fizetünk a fogorvosoknál 
Ellátás megnevezése Térítendő összeg (Ft) Ellátás megnevezése Térítendő összeg (Ft) 

Konzílium rendelőn kívül 800 
Látlelet, formanyomtatvány 1000 
Tömés, plasztikus anyaggal 1 felszínen 1000 
Tömés, plasztikus anyaggal 2 felszínen 1100 
Tömés, plasztikus anyaggal 3 és több felszínen 1200 
Korona felépítése, gyökércsap, 
parapulpális csap stb. alkalmazásával 3000 

Tömés fényre polimerizálódó anyaggal 1 felszínen 2000 
Tömés fényre polimerizálódó anyaggal 2 felszínen 2000 
Tömés fényre polimerizálódó anyaggal 3 és több felszínen 2000 
Inlay, 1 felszínen 4000 
Inlay, 2 felszínen 4000 
Inlay, 3 és több felszínen 4000 
Gyökértömés, csatornánként 1000 
Röntgenfelvétel periapikális/db 300 
Okkluzális röntgenfelvétel/db 500 
Panoráma röntgenfelvétel egy állcsontról (Panoramix) 1500 
Allkapocsízületi röntgenfelvétel (fogászati röntgenben) 1500 
Intraorális nyálkő eltávolítása 1500 
Radix relicta vagy sequester eltávolítása 2000 
Kis nyálkahártya műtét 1500 
Arcüreg lebennyel történő zárása 2000 
Gyökércsúcs-resectio, frontfogakon 3000 
Cystectomia-resectióval 3000 
Frenulectomia * 1000 
Dissectio, parciális extrakció 1500 
Professzionális mechanikus fogtisztítás/ülésenként 500 
Supragingivalis depurálás polírozással/ülésenként 500 
Subgingivális depurálás polírozás (kvadránsonként) 1000 
Kürett (foganként) 1000 
Gingivectomia (foganként) 1000 
Lebenyes tasakműtét frontfogak területén (foganként) 2000 
Lebenyes tasakműtét kis- és nagyőrlő fogak területén (foganként) 2500 

ínylebeny- nyeles, műtét (kvadránsonként) 4000 
Szabad ínylebeny átültetése a feszes íny kiszélesítésére 8000 
Csontpótló anyag behelyezése (foganként) 1000 
Szájnyálkhártya betegségek kezelése első alkalommal 500 
Szájnyálkahártya betegségek további lokális kezelése alkalmanként 300 
Barázdazárás, fogfelszínenként 1000 
Fog repozíció, foganként 1000 
Fogak sínezése, foganként 2000 
Sfn eltávolítása 1000 
Csapos ideiglenes korona készítése 1500 
Ideiglenes korona, híd készítés (koronánként, tagonként) 300 
Fogfelépítés csapos műcsonkkal, későbbi koronákhoz 2000 
Hídtagok adaptálása/tagonként 1000 
Csonkelőkészítés/foganként 2000 
Részleges foghiány pótlása (fémlemezzel) állcsontonként 6000 
Teljes fogsor készítése állcsontonként 7000 
Fogsor alábélelése (indirekt módon) 1000 
Fogsorjavítás lenyomat alapján (törés, kapocstörés, műfogpótlás) 1000 
Harapásemelő készítése (rágófelszín kialakítással) 3000 
Harapásemelő ellenőrzése, szaktanácsadással 500 
Harapásemelő becsiszolása, a rágófelszín kiegészítése/ülésenként 1000 
Vizsgálat-szűrés stomatológiai kezelőlap kiállításával 800 
Szakvélemény írásban társszakmák, biztosító, igazságügy kérésére 1000 
Gyökértömés-eltávolítás front és premoláris fogakon csatornánként 500 
Fogfelszínek kezelése túlérzékenység esetén kvandránsonként 600 
Extrakció 800 
Circumcisio 1000 
Excochleatio-alveolus sebellátással 500 
Szájhigiénia-kezelési és prevenciós terv készftése * 2000 
Szájhigiénia-tanácsadás, motiválás, instruálás 2000 
Szájhigiénia-ellenőrzés (évente max. háromszor) 2000 
Status-felvétel, parodontális 2000 
Eltávolítás-fix fogpótlás (koronánként) 800 


