
6 KULTÚRA DÉLMAGYARORSZÁG PÉNTEK, 1995. DEC. 1. 

Az összegabalyodás rendje 
- avagy Bolha a fülbe 

A spanyol férjjel megál-
dott-megvert úriaSfczony 
(Dobos Kati) türelmetlenül 
várja a barátnőjét annak sza-
lonjában. A polgári szalon 
egyik jellegzetessége, mint 
tudjuk, a számtalan ajtó 
(díszlet: Menczel Róbert). 
Ezek egyikén berobban egy 
idegesnek tűnő fiatalember, 
számtalan irattal minden ke-
zében, egyiket leteszi, mási-
kat elejti, s közben őrült ve-
hemenciával érdeklődik a 
várakozó úriasszonytól -
nem tudni, miről. A nézők 
ugyanúgy meg vannak lep-
ve, mint Lucienne-Dobos 
Kati: azt hihetjük, az illető 
valami általunk nem ismert 
nyelvet beszélő killhonfi. 
Holott Camille-Kiss László 
egyszerűen csak beszédhi-
bás, nem tudja kimondani a 
mássalhangzókat, meri ke-
vés a szájpadlása. 

A beszédmód (legyen egy 
zsargon, dadogás, más hiba, 
vagy az idegennyeivűség) 
minden bohózatban a nevet-
tetés egyik forrása. És aztán 
van a többi: a helyzetek, a 
párhuzamos cselekményszá-
lak (például a szolgák vilá-
gában ismétlődnek az urak 
dolgai, alkalmat adva a mi-
nél nagyobb kavarra), a té-
vedések vígjátékai... Az elő-
adóknak nincs más dolguk: 
ezeket jól kell kihasználni. 

Hogy érdemes-e előadni 
egy bohózatot, vagy nem, 
azon múlik, hogy sikerül-e a 
rendezónek és a színészek-
nek - a borotvaélen táncolni. 
Mert könnyen válhat vissza-
taszítóan morbiddá egy 

Feydeau: Bolha a fülbe című komédiáját novem-
ber 24-én mutatta be a Szegedi Nemzeti Színház pró-
zai társulata, a további előadásokat december 1-én és 
2-án tartják, majd 12-én és 13-án kerül újra a nagy-
színházi programba. 

olyan jelenet, amelyben va-
lakinek a testi hibája a hu-
morforrás, könnyen válik 
követhetetlenül zűrzavarossá 
az amúgy logikusan meg-
szerkesztett bonyodalom, 
színpadi rendetlenséggé a 
dramaturgiai rend, ripacsko-
dássá a bohózati túlzás, ab-
szolút hiteltelenné az ab-
szurd. Vagyis egy profi mó-
don megírt (mondjuk Fey-
deau-féle) bohózat - az min-
dig erős előadói mestervizsga. 

Dobos Kati és Kiss 
László mintaszerúen oldják 
meg az egyáltalán nem 
könnyű színészi feladványt, 
sikerül valamennyi páros je-
lenetüket emlékezetesen 
könnyeddé és élvezetessé 
tenni. 

Vegyünk példát, min 
múlhat a siker. Az egyik 
próbán láttam, hogy Kiss 
László (Camille) a fenti jele-
net végén úgy vette fel az 
elejtett iratot, hogy kissé föl-
lebbentette Dobos Kati-Lu-
cienne rokokós bájú szok-
nyáját (jelmez: Csík 
György). A mozdulata még 
nagyobb zavarba hozta az 
amúgy is meglepett Lucien-
ne-t, de ez az erotikus jelle-
gű zavar szinte semlegesítet-
te-elhomályosftotta a mási-
kat, a beszédmód miattit. Az 
előadáson ez a pillanat nem 
szerepelt: Dobos tisztes tá-

volban állt meg az elhullaj-
tott papirostól, Kiss meg 
sem kísérelt semmiféle szok-
nyaemelgetést - a jelenet 
mégsem lelt szegényebb, 
sőt. Teljes pompájában jött 
át a beszédmódból táplálko-
zó komikum. El tudom kép-
zelni, hogy a színpadi hatás 
minden fortélyát roppant ta-
pasztalattal áttekinteni képes 
rendező, Angyal Mária „állí-
totta le" a színészeket, de ők 
ketten is lehettek a kezdemé-
nyezők, végtére jó színé-
szek. 

Kiss László szinte a fő-
szerepbe küzdötte magát a 
dadogós Camille hálás és 
nehéz (ripire csábftó) szere-
pében: ellenállhatatlan, 
amint éppen csak kipróbált 
új szájpadlását is elhagyja -
mint az iratait - és kétségbe-
esve mondogatja: „Oá ünt a 
áaáom?" Azaz: Hová tűnt a 
szájpadlásom? (Ez a kérdő-
mondat egyébként azt is jól 
mutatja, miféle humor a bo-
hózati. A „mélyenszántás" 
úgy esik tőle, mint Makó lo-
vag Jeruzsálemtől - de ki 
bfrja ki az ilyen mondatokat 
röhögés nélkül? Amúgy, aki 
mégis, az meg is érdemli!) 

A sokféle bohózati szituá-
cióval, színes ötletekkel zsú-
folt előadásban számos a ha-
sonlóan jól megoldott jele-
net. Ilyen Dobos Kati és 
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FIOSZOR amikor felfedezi, 
hogy az évi kamat 36% 

MÁSODSZOR 

M 
amikor kiszámolja, 
hogy ahányszor 10 0 0 0 Ft-ot köt le, 
annyiszor 15 400 Ft-ot kap vissza, 
ami csábítóan jó hozom 

HARMADSZOR 
hogy így könnyeden legyőzheti 
az inflációt 

T NEGYEDSZER 

ÖTÖDSZÖR 

HATODSZOR 

amikor lojogyzi 
november 20-tól december 8-ig 

amikor megnyugszik, 
mert pénze biztos helyen van 

amikor kivoszi 
és kiderül, hogy ez valóban 
gyümöksözö befektetés 

Bicskey Lukács ékes „spa-
nyol" nyelven előadott há-
zastársi perpatvar-szertartá-
sa; Victor-Emanuel poten-
cia-problematikája Rácz Ti-
bor briliáns elővezetésében. 
Nézőt kábftóan pergő a for-
gatag a Tüzes kandúrról el-
nevezett kéj-egységben - és 
általában jó a ritmus. Jakab 
Tamás ezúttal végletesen ha-
nyagolta a színészi eszközö-
ket, szerencséjére segített 
rajta a puszta fizikuma: a 
langaléta termeten úgy áll a 
világos frakk, tetejében az 
eszelős hajzattal, hogy akár 
meg se mozduljon, meg se 
szólaljon, akkor is vihogunk. 
Fekete Gizivel viszont éppen 
a hiányos öltözékben (a fog-
adóban) fergetegesek. Ugya-
né helyszínen Rácz Tibor öl-
tözővirtuózként szintén. A 
többiek is - Szabó Mária, 
Farkas Andrea, Dobó Ale-
xandra, Jachinek Rudolf, 
Galkó Bence, Somló Gábor, 
Bobor György, Herczeg 
Zsolt - , mindannyian állják 
a sarat, önzetlenül szolgálva 
a pontos összeműködés itt 
nagyon lényeges követelmé-
nyét. 

Határozott rendezői tzlés 
és feszes, fegyelmező kéz 
nyoma látszik az előadáson. 
Jó, könnyű szórakozást nyújt 
a szegedi Bolha a fülbe. 

Sulyok Erxsébet 

• Felolvasószolgálat a Hangoskönyvtárban 

„Háború és béke" 87 kazettán 

Karácsonyi meglepetés 
Alacsony ú r , m a g a s sz ínvonal! 

9 nap8 éj Egyiptomban, teljes ellá-
tással egy négycsillagos luxusha-
jón. Mindez csak 51 900 Ft-ért! 
Karácsonykor és szilveszterkor 
^meglepetés, sorsolás a hajón. 
Jelentkezni lehet: 

Q U E E N T O U R S 
BUDAPEST, 1114 BARTÓK B. ÚT 49. 

Te le fon : 1-267-1262. 
Szeged Tourist 
Szeged. Klauzál tér 7. 
Telefon: 62321-800. 

A vak olvasók egyik fele 
személyes, míg a másik köz-
vetett módon áll kapcsolat-
ban a könyvtárral. „Kérésre 
ugyanis vidékre is küldünk 
könyvet, illetve hangosköny-
vet, kazettát, mivel a posta 
ingyen szállftja küldeménye-
inket" - mondta Szőts Kata-
lin, a könyvtár vezetője. A 
megyében élő vakok többsé-
ge hatvanöt év feletti. Az 
idősebbek kevésbé élnek a 
könyvtár nyújtotta szolgálta-
tásokkal. „Az öregek meg-
szokták az idők során a rádió 
és a televízió hangját, éppen 
ezért velük minimális a kap-
csolatunk. Egy bácsinak 
küldtünk például a hozzátar-
tozója útján kölcsönbe egy 
magnetofont és több hangos-
könyvet, de visszaküldte, 
mondván: nem tudja ó a 
magnót kezelni, és fél, hogy 
elrontja." A könyvtárba fő-
leg a fiatalabbak, és azok 
járnak rendszeresen, akik 
életük egy részét - húsz-har-
minc-negyven évét - látó-
ként élték le, így igényük 
van az olvasásra. A fiatalok 
között nem egy főiskolát, il-
letve egyetemet végzett. 

Huszár Gabriella például 
tavaly kapott diplomát a Ju-
hász Gyula Tanárképző Fő-
iskolán. Méghozzá olyan 
szakon, ahol rengeteget kell 
olvasni, előadásokat tartani 
és referátumokat frni. A ma-
gyar szakos tanárnő jelenleg 
munkanélküli. „Szerettem 
volna a budapesti vakok is-
kolájában elhelyezkedni, de 
közölték velem, hogy leépí-
tések várhatók, éppen ezért 
nem tudnak foglalkoztatni. 
Jelen pillanatban a segélyből 
és a vakok szövetségétől ka-
pott pénzből élek. Nagyon 
szeretnék állást találni; a na-
gyothallók iskolájában pél-
dául szívesen lennék óraadó 

S Z E G E P 
N A G Y A R U H A Z 

1995. december 3-án, vasárnap 

SZÜLETÉSNAP 
A 15 éves Szeged Nagyáruház születésnapja 

alkalmából a 10%-os engedmény mellett számos 
meglepetéssel várja kedves vásárlóit a földszinti 

osztályokon! 
«• A SZUPERMARKET DIÉTÁS Pea, Vivil termékeket kínál 

20% engedménnyel. 
•» Vionettc készítmények 229 Ft/db akciós ár+a járulék 
» Háztartási osztályon L'SPRIT hajfestékek, 

egyet fizet - kettőt kap. 
» lllatszerosztályon 400(1 Ft fdetti vásárlás esetén 

külön a jándék. 
m Műszaki osztályon háztartási, 

hűtő- és robotgépakció. 
t T á e i r ^ s . További meglepetésekkel 

várjuk kedves 
vásárlóinkat! 

A Somogyi-könyvtár 
Stefánia 2. alatti Han-
goskönyvtára speciális 
közkönyvtár, mely tize-
nöt éve elsősorban a 
vakok és gyengénlátók 
olvasási és egyéb kultu-
rális igényeit hivatott 
szolgálni. Ma a megyé-
ben körülbelül 1300-
1400 vak ember él. A 
Hangoskönyvtárnak je-
lenleg kilencszáz olva-
sója van, ebből közel 
száz vak, illetve gyen-
génlátó és tizenegyné-
hány dislexiás. 

tanár, de vállalnék korrepe-
tálást is." Gabriella szülei 
Apátfalván laknak, ő maga 
pedig Szegeden, egy volt év-
folyamtársával él együtt egy 
albérletben. Sokat jár a Han-
goskönyvtárba, illetve annak 
klubrendezvényeire. Gabri-
ella rendkívül otthonosan 
mozog a könyvtárban: mi 
sem bizonyítja ezt jobban, 
minthogy a kisebb munkák-
ban már be is segít az ott 
dolgozóknak. A magyar sza-
kos tanárnő egyébként nem 
tölti tétlenül idejét - most 
például intenzív angol 
nyelvtanfolyamra jár. Ha 
megszerzi angolból a közép-
fokút, akkor következik a 
német... 

A vakok irtóznak a világ-
talan megfogalmazástól. 
Mondják: nekik ugyanúgy 
van világuk, mint a látók-
nak. A szavakat is ugyanúgy 
használják, mint a látók. Ok 
is olvasnak és megnéznek 
valamit, mint bárki más. 
Csak éppen a kezükkel. A 
könyvtárnak kevés Braille-
írással írott könyve van. 
Mindösszesen három: egy 
szakácskönyv, egy angol 
nyelvkönyv és egy számító-

gépes szakkönyv. Ezenkívül 
járatják a „Vakok világa" cí-
mű szakfolyóiarot. 

A Hangoskönyvtárban 
ezerötszáz, kazettán lévő 
irodalmi mű közül választ-
hatnak. Tolsztoj „Háború és 
béke", illetve Victor Hugó 
„Nyomorultak" című regé-
nye például 87-87 darab hat-
vanperces kazettára fért rá. 
Ennél persze vannak rövi-
debb írások is. Németh 
László „Gyász" című regé-
nye tizenkét, mfg Remarque 
„Szerelem és halál órája" al-
kotása tizenhat darab kazet-
tára fért rá. A színészek kö-
zül Bodor Tiborra esküsz-
nek. Az ismert budapesti 
szinkronsztnész orgánumát, 
mély tónusú hangját nagyon 
szeretik. Az igényes irodal-
mi művek mellett rádiójáté-
kok, színházi közvetítések, 
kabarék, versek és mesejáté-
kok is kölcsönözhetők kazet-
tán. Mindezeken túl a 
könyvtár, természetesen 
közvetítőkön keresztül, a 
házhoz-ágyhoz kötötteknek, 
az idősek otthonaiban lakók-
nak is rendelkezésére áll. 

A Hangoskönyvtár dolgo-
zói egyébként október else-
jétől új szolgáltatással várják 
a város lakóit. Minden szer-
dán 10-12 óráig felolvasó 
szolgálatot tartanak azoknak, 
akik valamilyen oknál fogva 
nem tudnak olvasni (disle-
xiások, vakok, gyengénlá-
tók, analfabéták, bevándor-
lók stb.). Számukra hivatalos 
és magánleveleket, használa-
ti utasításokat és bármilyen, 
nem regény hosszúságú ol-
vasnivalót a Stefánia 2. szám 
alatt - kérésre kazettára is -
felolvasnak. 

Szabó C. Szi lárd 

E Z T N E N A G Y J A K I ! 
486-os 

számítógepek: DX2-K0 MHz processzor, 4MB RAM. 512KB VGA kártya, 
1.44 FDD. toronyház, 340 MB HDD, tasztatúra, használt szHnes VGA monitor 

83 200 Ft 
Felárak: 

- 14" mono SVGA monotor mínusz. 2000 Ft - 420 MB HDD plusz 3OO0 Fi 
!!!I5" új SVGA monitor plusz 20 OOOFt - 6 4 0 M B HDD plusz 7000Ft 
-DX2-100 MHz processzor plusz 81X10 Ft - 8 5 0 MB HDD plusz 12 000 Fl 

Mull imédia-bóvftés 
- C D ROM 2x+16 bit stereo 

- S O U N D BI.ASTER comp. hangkártya 15 600 Ft 
Garancia 1 +2 év 

Kártyabcépftést, egyéb bővítéseket 1200 Fl áron végzünk! 
KOMPLETT IRODA SZAKÜZLET, SZEGED, MOSZKVAI KRT. 32. T.: 325-448 

FENTI ÁRAK AZ ÁFÁT NKM T A R T A L M A Z Z Á K ! 

Q A L I F O R N | A 

PADLÓSZÖNYEG-ÁRUHÁZ 
Karácsonyi padlosionyegvasar 

Minden termékünkre 

ÍJÎ ^̂ Í̂ IIlüjIÍLÜ̂ / 
Szeged, Róna u. 27. Tel.: 62/323-412 

Nyitva: H-P 9-17 óráig, Sz.: 9-12 óráig 

I 
I 
I 

ki Onhoi legközelebb eső jegyzesi helyek Inler Európa Bank Rt. Szegeti, Széchenyi tér 2. T.: 62/325 311 Dunoholdrng Kh. 
Kiskunhalas, Kozlárscsóg o 7.1.: 77/321 532, Orosháza, lontsxs u 34 1.: 68/413-722, Szeged, Teréz ü. »/h T.: 62/312-836, 

IBUSZ Ulazóu IrodaSreged Somogyi u II.I.: 62/471-177, lakarékhank Rt Szeged, Horváth M. u. IA 1:62/326-802 

rA Digital bemutatkozik! 
A Digital Equipment Magyarország Kft. meghívja . 
Önt egész napos számítástechnikai bemutatójára: 

December 7. - Szeged, Forrás Hotel, Szent-Györgyi Albert u. 16-24. 

Program: 

10.00 -12:40 PC-től a TurboLaserig. a Digital teljes megoldási kínálata 

12:40 -13:40 ebédszünet 

13:40 -16:00 Digital és partnerei: bemutatók, konzultációk 

(CAD, GIS, FABS, ügyviteli alkalmazások, irodai rendszerek) 

F.lső kézből szerezhet számítástechnikai információkat a Digital szakembereitől, 
megismerkedhet a cég tevékenységeivel, újdonságaival. 

Bővebb Információ: Digital Magyarország Kft. Marketing, tel.: 203-4555 
Találkozzunk személyesen, minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

MARY CIPŐGYÁR RT. 
szaküzlete 

(Szeged. Szilién sgt. 2.) 

megújult árukészlettel várja 
kedves vásárlóit. 

Nyitva tartás: kedd-péntek 9-18 óra, 
szombat 9-13 óra. 

bronz- és ezüstvasárnap 9 -13 óra 

Figyelem! 
Biztos pénzkereseti lehetőség 

munkanélkül iek és d iákok 
számára (levelező tagozatosokat 

is vá runk l . Jelentkezni szombaton 
délelőtt is lehet 

a MIND-DIÁK Iskolai Szövetkezet 
IRODÁJÁBAN. Vörösmarty u. 3. 

(Casino épülete) Tel.: 311-987. 

KEDVES 
BETEGEIM! 

Értesíteni Önöket, hogy rendelésem 

változatlanul működik. 

Dr. Nagy Mária 
házi- és üzemorvos 

Takaréktár u. hat x hat = 36% 


