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« Cavaradossi Pécsről érkezett 

Tizenhét éves 
a szegedi Tosca 

Angliai vendégszerep-
lése után idehaza is mű-
sorra tűzte a Szegedi 
Nemzeti Színház opera-
társulata Puccini talán 
legnépszerűbb darabját, 
a Toscát. Angyal Mária 
tradicionális rendezése 
Varga Mátyás díszletei-
ben Vágvölgyi Ilona jel-
mezeivel az 198l-es be-
mutató óta már sokszor 
bizonyított: amikor sike-
rült megfelelő főszerep-
löket találni, mindig biz-
tos siker volt. 

Nehéz lenne pontos leltárt 
készíteni a sze rep lőkrő l , 
mert olyan sokan léptek már 
fel az elmúlt 17 évben a felú-
jításként most ismét színre 
vitt Tosca-rendezésben. A 
címszerepben hallhatta a kö-
zönség többek között Bajtay-
Horváth Ágotát, Misura Zsu-
zsát, Szilfai Mártát, Matkó-
csik Évát. Most a musicalszí-
nészből operaénekessé lett 
Sáfár Mónika alakítja Floria 
Toscát, Scarpiaként Németh 
József tér vissza, Cavarados-
siként pedig a pécsi Győrfi 
István mutatkozik be. Az 
előadásokat előbb Pál Ta-
más, majd Molnár László és 
Marcello Mottadelli vezény-
li. Győrfi I s tvánnal - aki 
szeptembertől a szegedi tár-
sulat új tenoristája - a főpró-
ba egyik szünetében beszél-
gettünk. 

0 Mit árul el bemutatko-
zásképp önmagáról? 
- Eredetileg klasszikus gi-

táron tanultam a kecskeméti 
konzervatóriumban, viszony-
lag későn kezdtem el énekel-
ni. Nagyon szerettem a szín-
házat, de az ope rákhoz 
hosszú ideig nem sok közöm 
volt. Inkább a rockzenét és a 
dzsesszt kedveltem, sokáig 
A1 Di Meola volt a példaké-
pem. Egy vendéglátós zene-
karban játszottam, majd miu-
tán felbomlott, a Népszín-
házhoz kerültem. Litván Gá-
bornak, a Népszínház korre-
petitorának javaslatára kezd-
tem el énekelni. Akkoriban a 
Kossuth-díjas bari tonista , 
Jámbor László volt az ének-
tanárom. Kezdetben lírai ba-
ritonnak számítottam, csak 
évek múltán jött meg a ma-
gasságom. A Népszínházzal 
jártuk az országot, először 
kisebb szerepekben mutat-
koztam be, majd egyre fel-
jebb jutottam a szamárlétrán. 
Időközben Sass Sylvia nö-
vendéke lettem, akitől na-
gyon sokat tanultam. A rend-
szerváltás idején megszün-
tették a Népszínházát, mert 
nem volt gazdaságos a mű-
ködtetése. Például A víg öz-

vegy vidéki előadásain az is 
gyakran e lő fo rdu l t , hogy 
több emberből állt a színház 
csapata - énekesek, kórus, 
zenekar, technikai személy-
zet - mint ahányan a nézőté-
ren ültek. A Népszínháztól a 
Pécsi Nemzeti Színházhoz 
szerződtem. 

• Pécsett milyen szerepe-
ket énekelt? 
- A Bánk bán Ottó herce-

gével kezdtem, utána jöttek 
sorban az egyre nagyobb fel-
adatok. A Parasztbecsület 
Turidduja, a Traviata Alfre-
dója, a Don Pasquale Ernes-
tója, Don Jósé a Carmenbői. 
Cavaradossi szerepét is több-
ször énekeltem. 

• Milyen a pécsi opera-
társulat? 
- Gyakor la t i lag nem is 

beszélhetünk igazi társulat-
ról, hiszen csak három-négy 
magánénekese van a szín-
háznak. Többnyire a Magyar 
Állami Operaház művészei 
járnak hozzánk állandó ven-
dégként. Egy évadban általá-
ban egy bemutatót tudunk 
tartani, a többi előadás to-
vábbjátszás. Elsősorban az 
alaprepertoár legnépszerűbb 
darabjait visszük színre: a 
Tosca, a Bánk bán és a Hu-
nyadi László mindig óriási 
siker. A pécsi közönség na-
gyon szereti ezeket a darabo-
kat, az előadásokon általában 
még a csillárokon is lógnak. 
Nem volt ilyen szerencsénk 
a nagyszerű, de kevésbé is-
mert Simon Boccanegrával, 
amit olaszul mutattunk be. 

• Hogyan került most 
Szegedre? 
- Néhány hónapja jelent-

keztem Pál Tamás zeneigaz-
gató úrnál próbaéneklésre. A 
Rigoletto hercegét énekel-
tem, ami alapján szeptem-
bertől szerződést kaptam. 
Szívesen jöttem Szegedre, 
mert tetszik a város, és jól 
érzem magam az itteni társu-
latban. Igaz, kicsit rossz a 
közlekedés Pécs és Szeged 
között, a menetrendszerű au-
tóbusz több mint négy óra 
alatt teszi meg az utat. 

• Milyen feladatai lesz-
nek ebben az évadban? 
- A Tosca előadásai után 

sietnem kell vissza Pécsre, 
ahol decemberben Konter 
László rendezésében Verdi 
Don Carlos c ímű operáját 
mutatjuk be, amelynek cím-
szerepét énekelem. (A pro-
dukciónak szegedi vonatko-
zása is van: Eboli hercegnőt 
Szonda Éva alakltja.) A sze-
repálmaim között szerepel 
Kalaf és Otelló is, de ezeket 
ráérek majd évek múlva el-
énekelni. 

Hollósi Zsolt 

Győrfi István: Sokáig inkább a rockzenét 
és a dzsesszt kedveltem, és Al Di Meola volt 

a példaképem. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

• Terhesdiagnosztikai centrum Szegeden 

Ff Csak egészséges legyen!" 

Kajtár főorvos ultrahangvizsgálatot végez az anya terhességének utolsó szakaszában. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A nyáron nyílt meg 
S z e g e d e n , a V a s a s 
Szent Péter utcában, a 
rendelőintézet épületé-
ben a terhesdiagnoszti-
ka i központ- , és gon-
dozó. A jól felszerelt és 
szép rendelőben fogad-
n a k m i n d e n s z e g e d i 
terhes nőt, s elvégzik a 
9 hónap alatt - a tör-
vény által előírt - vizs-
gálatokat, s rákszűrés-
re is vál lalkoznak. 

Csak egészséges legyen! 
- mondoga t ják gyakran a 
terhes nők, akiknek szinte 
egyetlen vágya ez a 9 hó-
nap alatt. Korábban sem-
mit, vagy csak keveset le-
hetett tudni az anyaméhben 
f e j l ő d ő embr ió ró l , a r ró l , 
hogy megvannak-e végtag-
jai, nincs-e nyitott gerince, 
a fe jnagysága utal-e vala-
milyen fogyatékosságra. A 
megnyugvás csak a világ-
rahozatal után következhe-
tett be, amikor „é lesben" 
volt l á tha tó a h ó n a p o k i g 
„rejtőzködő" jövevény. Ma 
már műszerek-és a vizsgá-
lati módszerek sokasága te-
szi lehetővé azt, hogy a ter-
hesség első pillanatától az 
utolsóig figyelemmel kísér-
hessék a magzat fejlődését, 
kiszűrhessék a kóros eltéré-
seket, s még idejében meg-

s z a k í t h a s s á k az így m á r 
nem kívánt terhességet. • 

A nyáron megnyitott Va-
sas Szent Péter utcai terhes-
d iagnosz t ika i rende lőben 
minden, a terhesség ideje 
alatt szükséges vizsgálatra 
lehetőség van. A legkorsze-
rűbb berendezésekkel felsze-
relt rendelő, a Szegeden és 
környékén élő asszonyok 
számára létesült, ahol a ter-
hesvizsgálatokon kívül, nő-
gyógyászati rákszűrést is vé-
geznek. 

A rendelő vezetője, Kaj-
tár István főorvos kalauzolt 
végig a rendkívül szép kivi-
telű és berendezésű szobá-
kon, ahol reggel 9-től dél-
után 6 óráig folyamatosan 
zajlanak a vizsgálatok. 

- A '92-es magzatvédel-
mi törvény rende lkezése 
alapján készült el a terhesdi-
agnosztikai centrum, amely 
arra hivatott, hogy az áldott 
állapotba került nők terhes-
ségük ideje alatt orvosi fel-
ügyelet alatt legyenek -
mondja Kajtár főorvos, majd 
hetekre bontva sorra veszi, 
mikor, mit vizsgálnak, mire 
figyelnek? 

- Az állapotos asszony 
első ultrahangvizsgálatát, a 
terhessége 5-6. hetében vé-
gezzük el. A 11. héten - egy 
minden leendő anya számára 

- re t teget t be t egség , a 
Down-kór-szűrést csináljuk 
meg, mégpedig az embrió 
nyaki bőrredőjének vastag-
ságát nézzük, hiszen ez diag-
nosztikus értékű. Amennyi-
ben itt a legkisebb eltérést 
találjuk, az édesanyát klini-
kai gene t ika i v izsgá la t ra 
küldjük, ahol a magzat kro-
moszóma rendellenessége 
után kutatnak. Az idős korú 
szülők esetében kell számol-
ni nagyobb kockázat ta l a 
Down-kóros utódra - ma-
gyarázza a főorvos - , de elő-
fordult már fiatal, 18 éves 
szülő nőnél is. Ennek a szű-
résnek köszönhe tően az 
utóbbi időben csökkent a 
megszülete t t Down-kóros 
gyerekek száma, hiszen a 
szülők többsége a diagnózist 
követően a terhességmeg-
szakí tás mel le t t dönt , ha 
m e g t u d j a , mi lyen be teg 
gyermeket hordoz az anya 
magában. Volt azonban arra 
is példa, hogy e szomorú 
tény ismeretében is vállalta 
az anyuka a gyermek világ-
rahozatalát. 

• 
Később, a 16-18. hét kö-

zött történik meg az AFP-
szűrés — fo ly t a t j a Ka j t á r 
doktor - , amikor vérvételi 
eredményből , és az ultra-
hangvizsgálatból azt nézzük 
meg, a magzatnak zárt, vagy 

nyitott a gerinccsatornája. A 
28. héten kiderül, megvan-
nak-e a végtagjai, záródott-e 
a hasfala. Végül a 36. héten, 
a CTG-vel a magzat szívmű-
ködését, illetve a méhössze-
húzódást mérjük, ami azért 
lényegbevágóan fontos, mert 
ha a sz lv f rekvenc ia - je lek 
egys íkúak , akkor az arra 
utal , hogy a baba a lszik , 
vagy a méhlepény nem mű-
ködik tökéletesen. Utóbbi 
esetben elhalhat a magzat. A 
CTG-vizsgálatokat a 38. hét-
től sűrítik, hogy rendszere-
sen képet kapjanak a magzat 
pi l lanatnyi á l lapotáról . A 
nyomon követés a terhes kis-
mamáknak biztonságot ad. 

• 
A szegedi terhesdiagnosz-

tikai rendelőben évente közel 
3000 állapotos asszony for-
dul meg, az éves betegforga-
lom 16-20 ezer között mo-
zog, hiszen a város nőgyó-
gyászati rendelőiből ide kül-
dik műszeres vizsgálatra a 
nőgyógyászati problémákkal 
küszködőke t . Hamarosan 
ténylegesen is nőgyógyászati 
centrum lesz a Vasas Szent 
Péter utcai terhesdiagnoszti-
kai központ, mert a tervek 
szerint megszüntetnék a vá-
ros különböző kerületeiben 
működő, de rosszul felszerelt 
nőgyógyászati rendelőket. 

Kalocsai Katal in 

V á l t o z a t o s , g a z d a g 
tartalommal jelent meg 
a T i sza tá j november i 
száma. A szegedi irodal-
mi folyóiratban a verse-
ket kedvelő olvasó ép-
púgy é r d e k e s s é g e k r e 
bukkanhat, mint az, akit 
a modern próza v a g y 
i rodalomelmélet iránt 
érdeklődik. 

Tandori Dezső „Élbevon-
szolás" című versével indul 
a novemberi Tiszatáj, s a lí-
rai válogatásban az erdélyi 
magyar irodalom legújabb 
nemzedékét képviselő há-
rom fiatal költő verseit is ol-
vashatjuk. „Ó én marha ki 
nem hittem Kosztolányit", 
„Hold, kíváncsi Nap se" és 
„A talponálló" címmel pub-
likálja költeményeit a Ko-
lozsvárott élő Orbán János 
Dénes. Az Előretolt Helyőr-
ség című lapot szerkesztő 

A novemberi 
Tiszatáj 

poéta nem egészen ismeret-
len Szegeden, hiszen már 
önálló költői estjét is meg-
rendezték. A kolozsvári He-
likon Serény Múmia című 
mellékletének szerkesztője, 
Fekete Vince tollából a „A 
holló és a róka" című régi 
mese parafrázisát olvashat-
juk , Lövétei Lázár László 
pedig „Reggeli torna" és a 
„Fül" című versét adja köz-
re. Sándor Iván Rocinante 
nyomában című naplójegy-
zeteiben arról ír: „A mai re-
gény az univerzális világpil-
lanatnak, és az Én-nek az 
európai kultúra omlásában 
megpillantható „új helyzeté-
hez" más körülmények kö-
zött közeledik . Ma az Én 

„összerakhatat lansága" és 
emlékezésképtelensége kerül 
az epikai szerkezet centru-
mába." A prózai összeállí-
tásban Hász Róbert „Végvár 
az időben" című regényrész-
lete, Podmaniczky Szilárd 
gondolatnaplója, az „Elvete-
mült naplók (í.)" és Zalán 
Tibor „Papí rváros" - egy 
lassúdad regény újabb feje-
zete szerepel. 

A Tanulmányok rovatban 
„Irásaktusok - Derrida és 
Joyce" címmel Orbán Jolán, 
a pécsi JPTE Irodalomelmé-
leti Tanszékének tanára pub-
likálja tanulmányát, „Iroda-
lomelméleti/történeti indulá-
sok" címmel Fried István 
cikkét o lvashat juk, Hegyi 

Pál „Az olvasás retteneté-
ről" ír, Fráter Veronika 
„Manfréd Frank Én-Ki az 
ma? (Ich-Wer ist das heute?) 
című esszéjéről", Pataki Vi-
rág „Tíz tanulmány A. Rim-
baud Egy évad a pokolban 
című ciklusáról" értekezik. 
A diákmelléklet ezúttal Tre-
vota György t anulmányát 
közli „József Attila: Flóra 1. 
Hexaméte rek" c ímmel . A 
Művészet rovatban „Arcok 
törött tükörben" címmel Sza-
lay Károly Wür tz Ádám 
ikonjai kapcsán emlékezik. 
„A Tisza-parton mit kere-
sek?" portrésorozatban „Mo-
dern izmus és hagyomány 
metszéspontján" címmel az 
ötvenéves Huszár Lajos ze-
neszerzővel készült beszél-
getés pályájáról, operájáról 
és a Hungaroton Classic ki-
adásában hamarosan megje-
lenő szerzői CD-jéről. 

H. Zs . 

Szegedi 
Kazinczy-érmek 
• Munkatársunktól 

Két szegedi diák is elis-
merést szerzett a hét végén 
Sátoraljaújhelyen megrende-
zett „Édes anyanyelvünk" 
nyelvhasználati verseny or-
szágos döntőjében. A szép 
kiejtést és helyes beszédet 
ju ta lmazó Kazinczy-érem 
tulajdonosai: Mórocz Gábor, 
a Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnázium tanulója (felké-
szítő tanárai: dr. Galbács 
Zoltánné és Tóthné Pintér 
Kinga) és Horváth-Varga 
Dóra, a Tömörkény István 
Gimnázium és Művészet i 
Szakközépiskolából (felké-
szítő tanára: Varga Magdol-
na). 

Lopott a rendőr 
• Munkatársunktól 

Lopás gyanúja miatt bün-
tetőeljárást indítottak egy 
Csongrád megyei rendőr el-
len. A nyomozás adatai sze-
rint P. S. főtörzsőrmester 
két a lka lommal (idén ta-
vasszal és ősszel) a saját 
Skodájának a motorját ki-
cserélte két olyan, baleset-
ben összetört Skoda motor-
jával, amelyeket a rendőr-
ség saját objektumában őr-
zött. P. S. ezzel 100 ezer fo-
rint kárt okozott. A bűncse-
lekmény további részleteit 
az Ügyészség i N y o m o z ó 
Hivatal vizsgálja. 

Szeghy-
emléktábla 

• Munkatársunktól 
Szeghy Endre zeneszerző 

tiszteletére avatnak emlék-
táblát november 14-én 11 
órakor a Vitéz utca 5. szám 
alat t . Az emlék táb lá t dr. 
Szalay István országgyűlési 
képviselő leplezi le, közre-
működik a Szeghy Endre 
Pedagógus Női Kar. 

Vöröskeresztes 
gyűjtés 

• DM-információ 
A szegedi Vöröskereszt 

hétfőtől csütörtökig 9 és 16 
óra, pénteken 9 és 14 óra kö-
zött váija az árvízkárosultak 
számára felajánlott adomá-
nyokat a Szent Mihály utca 
1. szám alatt. Elsősorban tar-
tós élelmiszereket, konzer-
veket, meleg ruhaneműt, ci-
pőt, gumicsizmát, takarót, 
ágyneműt , pénzadományt 
kérnek. Az összegyűj tö t t 
adományok célbajut tatása 
érdekében szállításra vállal-
kozók ajánlatait is jó néven 
veszik. 

Quartet-
lemezbemutató 
• Munkatársunktól 

„Love poems of Pablo 
Neruda" címmel mutatja be 
legújabb lemezét november 
12-én 19 órától a Szegedi If-
j ú ság i Házban a Quarte t 
együttes. A koncerten fellép-
nek: Winand Gábor (ének, 
szaxofon) , Vukán György 
(zongora) , Hárs Viktor 
(nagybőgő) és Balázs Ele-
mér (dob). 

Közéleti 
Kávéház 

• Munkatársunktól 
Steiber Anita természet-

gyógyász tart bemutatót a 
daganatos megbetegedések 
alternatív terápiás lehetősé-
geiről november 11-én 18 
órától a Royal Szállóban. Az 
est házigazdája: Szűcs Ágnes 
újságíró. 


